UITNODIGING INSPIRATIEDAG
‘NATUUR IN DE ZORG’ DOOR IVN
& HET PARKHUIS
Dat buiten zijn en het contact met de natuur goed voor
je is, dát voelt iedereen. De zon op je huid en de wind
in je gezicht. Ook ouderen hebben behoefte aan
contact met de natuur. Helaas komt 1 op de 10
bewoners van zorgorganisaties niet meer buiten. Het
Parkhuis uit Dordrecht is met haar beleeftuin “De
Heerlyckheid van het Parkhuis” koploper in het
programma Grijs, Groen & Gelukkig van IVN (Instituut
Voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en zet zich in om natuur een nog belangrijker
onderdeel te maken in het leven van bewoners.

Voor wie
Daarom organiseert het
Parkhuis samen met IVN een
inspiratiedag om aandacht te
vragen voor het thema natuur
in de zorg. Deze dag is voor
koplopers uit Zuid Holland,
medewerkers uit de zorg,
bestuurders en managers uit andere zorginstellingen, branchevereniging Actiz, de
gemeente, Alzheimer Nederland, IDé (Innovatiekring Dementie) en andere betrokkenen.

Masterclasses
Graag willen we successen van andere koplopers van
Grijs Groen en Gelukkig delen. Zodat de vergroening
van zorginstellingen en de bijbehorende positieve
effecten als een olievlek door Nederland gaat. Met
elkaar maken we het verschil! U bent van harte
uitgenodigd op deze inspiratiedag, bij het Parkhuis. Er is
een mooi programma samengesteld. Zodat u na afloop
vol enthousiasme en inspiratie op uw werkgebied iets in
beweging kunt zetten. Draagvlak is nodig bij een ieder
die op de een of andere wijze te maken heeft met een
zorginstelling.

Wanneer:
Waar:
Hoelaat:

5 november 2018
het Parkhuis, Haaswijkweg Oost 69A 3319 GB Dordrecht
10.00 uur tot 14.00 uur

Programma:
10.00 uur tot 10.30 uur
10.30 uur tot 10.40 uur
10.40 uur tot 11.10 uur
11.15 uur tot 12.00 uur

12.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.15 uur
13.15 uur tot 13.45 uur
13.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur

Ontvangst
Welkomstwoord
IVN Masterclass over het nut en ontwikkelingen rondom
groen in Nederlandse instellingen.
Masterclass van Drs. J.M. (Ans) Oude Geerdink. “Hoe dan
…?” Over afstemming met collega’s, groene
mentaliteitsverandering, enthousiasmeren en borging.
Reacties
Heerlijke 100% plantaardige picknick met succesverhaal over
“de knuffelkippen”.
Succesverhalen van koplopers
Groene initiatieven delen vanuit de ideeëntafel
Voor wie wil, borrel met seizoens-attentie

Meld je vóór 15 oktober aan via dit https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/aanmeldeninspiratiedag-natuur-in-de-zorg-in-het-parkhuis aanmeldingsformulier.
Vul in wat voor u van toepassing is. Juist ook als u niet in een zorginstelling werkt.
We zien uit naar uw komst

Hartelijke groet,
Willy Schuurman (coördinator vakgroep dagbeleving en beleeftuin)
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