
Voor de organisatie en de catering is het fijn om te weten 
hoeveel mensen er komen. U kunt zich aanmelden via bijgevoegde 
antwoordkaart of per e-mail: centraleverwantenraad@zozijn.nl

Uw aanmelding zien we graag uiterlijk 4 maart 2019 tegemoet.

Keuze
Het middagprogramma bestaat uit verschillende workshops.
Wilt u bij uw aanmelding aangeven voor welke workshop u kiest? 
Terts, Kwint of De handboekzorgprogramma’s?

Toegangskaart
Als wij uw aanmelding hebben ontvangen krijgt u van ons 
een toegangskaart toegezonden. Dat is uw toegangsbewijs 
voor 16 maart, dus verzoeken wij u vriendelijk 
deze kaart mee te nemen.

Graag tot zaterdag 16 maart in het Dorpscentrum Vorden.
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee voor u klaar.

Zorgprogramma’s bij Zozijn
Met aandacht kijken naar de cliënt 
Zaterdag 16 maart 2019

Uitnodiging
Themadag

Bureau Medezeggenschap cliënten en verwanten Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
Telefoon: 06 15 02 80 92 
E-mail: centraleverwantenraad@zozijn.nl

Zaterdag 16 maart 2019
Van 10.00 tot 15.00 uur

Dorpscentrum Vorden
Raadhuisstraat 6
7251 AB Vorden



  

Themadag: Zorgprogramma’s bij Zozijn

Zozijn biedt liefdevolle en vakkundige begeleiding en onder-
steuning aan uw kind, broer, zus of ander familielid. 

Zozijn heeft voor die zorg zelf een aantal - wetenschappelijk onderbouwde - 
zorgprogramma’s en handboekzorgprogramma’s ontwikkeld.

In twee zorgprogramma’s introduceert Zozijn een eigen methodiek:

• Terts - voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag, 
 ook wel aangeduid met ‘onbegrepen gedrag’.
• Kwint - voor cliënten met een intensieve zorgvraag, ook wel aangeduid 
 met Ernstig Meervoudige Beperkingen.

In de handboekzorgprogramma’s zijn de huidige inzichten gebundeld voor 

• Het jonge kind.
• Jongeren en volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking.
• De ouder wordende cliënt.
• Cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel.

De Centrale Verwantenraad nodigt u uit voor een Themadag rondom 
dit onderwerp.
Het wordt een boeiende, inspirerende dag, waarop we - samen met 
professionals - kijken naar de (handboek)zorgprogramma’s. 
 
• Waarom zijn ze ontwikkeld? 
• Wat houden ze in? 
• Hoe worden ondersteuners meegenomen in het gebruik ervan?
• Wat merkt de cliënt van het gebruik van de programma’s/handboeken? 
• Wat merken verwanten het gebruik van de (handboek)zorgprogramma’s? 

Interactief programma
Op een interactieve manier laten we u kennis maken met de programma’s 
en de methoden uit de handboeken: door zelf te ervaren en te voelen 
hoe onze medewerkers met uw kind of familielid omgaan kunt u zich inleven 
in de praktijk. Want al is misschien niet alles op dit moment op uw situatie 
van toepassing, uw kind of familielid krijgt bij Zozijn hoe dan ook met een 
van de methoden te maken en daardoor uzelf dus ook.
Wat is er dan fijner dan er een gevoel bij te hebben?

Tijdens de Themadag worden foto’s gemaakt. Heeft u bezwaar, geef dat dan aan bij de fotograaf.

Met aandacht kijken naar de cliënt 

Meld je ook aan!


