KENNIS ZORG CAFÉ
MET WORKSHOP OVER MELDCODE
King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, organiseert in verschillende regio’s Kennis Zorg Café’s. Op deze avonden bieden we bezoekers de mogelijkheid om kennis te maken met de organisatie en de mogelijkheid
om (collega) ZZP zorgverleners te ontmoeten. Heb je wellicht plannen om als ZZPer
te gaan starten of ben je benieuwd of dit werk wat voor je is? We maken graag kennis. Maar ook mensen die vooral belangstelling hebben in het onderwerp van de
gastspreker zijn van harte welkom.

Programma
19:00 Ontvangst met koffie en thee
19:15 Zeepkist “een kijkje in KAG”
19:30 Workshop
21:00 Netwerken onder het genot van
een hapje en een drankje

Irene König, teamlid King Arthur Groep maar ook trainer omtrent de
meldcode, komt vertellen!
Irene; voor sommige een bekend gezicht. Zij werkt al een tijdje bij King
Arthur Groep. Je kan haar tegenkomen op Ridderspoor te Hilversum; een
warm thuis voor 22 mensen met dementie. Daar zie je dat ze de bewoners
een warm hart toedraagt en liefdevol begeleidt. Maar ook spat haar bevlogenheid er vanaf als je haar hoort vertellen over de meldcode en de
belangrijke rol van de zorgprofessional hierin!
Heb jij ook weleens een vreemd onderbuikgevoel als je thuiskomt bij een
van je cliënten en wat doe je daar dan mee? Om professionals meer handvaten te geven om hierin snel en adequaat te handelen bij signalen van
huiselijk geweld is er door de Rijksoverheid een landelijke meldcode ontwikkeld.

Ken jij deze meldcode al? In dit kenniszorgcafé licht Irene, met een collega van FABRIEK69 deze landelijke meldcode toe. En
vertelt wat dit betekent voor jou als professional? En worden vragen gesteld en beantwoord waarom het belangrijk is om je
oren en ogen open te houden, hoe groot is de impact van huiselijk geweld eigenlijk?
Ook gaan we in gesprek om het over onze eigen waarden en normen rond dit thema te hebben. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we meer grip krijgen op deze signalen en wellicht preventief te kunnen handelen?
Meer informatie: https://kompazirenekonig.nl/contact/ www.fabriek69.nl

LOCATIES, DATA EN AANMELDEN?
woensdag 15 mei 2019

woensdag 22 mei 2019

woensdag 29 mei 2019

Ontmoetingscentrum Soest

Ontmoetingscentrum De Bilt

Zalencentrum ‘t Spintje

Molenstraat 8A

Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104)

Naarderstraat 98

3764 TG Soest

3723 MB Bilthoven

1211 AM Hilversum

Deelname is gratis en wij zorgen voor de inwendige mens! Ivm de organisatie en catering graag
aanmelden via:

werken@kingarthurgroep.nl

King Arthur Groep biedt
* Individuele begeleiding thuis
* Persoonlijke verzorging thuis
* Begeleiding groep
* 24-uurs zorg en wonen & logeren
Voor mensen met dementie

Kennis Zorg Cafés

Wij houden diverse Kennis Zorg Cafés in verschillende regio´s met verschillende inspirerende gastsprekers.
Bezoek onze site voor de actuele informatie over de avonden: www.kingarthurgroep.nl
King Arthur Groep
(kantoorlocatie)
Prof. Bronkhorstlaan 10
Gebouw 104
3723 MB Bilthoven
Telefoon: 035 20 50 950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

