Inspiratiemiddag Natuur & Gezondheid
IVN nodigt je uit...
Datum:
Tijd:		
Kosten:

donderdag 20 juni 2019
12.45 - 16.30 uur
geen

Locatie:

De Veldhoeve
Zuideresweg 10 | 9441 TZ Orvelte
Aanmelden: www.ivn.nl/inspiratiemiddag
		

Wil jij natuur kunnen toepassen binnen je werk in de zorg? Ben je nieuwsgierig naar wat natuur kan betekenen
voor zowel bewoners/cliënten als ook voor jou? En vind je het leuk om zelf te ervaren wat natuur met je doet?
Kom dan naar de Inspiratiemiddag Natuur & Gezondheid, georganiseerd door IVN Noord.
IVN gelooft dat natuur een positieve toevoeging is in de zorg. We willen je niet alleen vertellen waarom dat zo is.
We willen het je vooral ook zelf laten ervaren! Aan het eind van deze middag vol inspiratie ga je naar huis met
tips om zelf met natuur in de zorg aan de slag te gaan.

Voor wie?

Deze inspiratiemiddag is bedoeld voor
iedereen die werkzaam is in de zorg en graag
wil ontdekken hoe natuur daarbij ingezet kan
worden.
Zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders,
welzijnswerkers, medewerkers dagbesteding,
leidinggevenden, locatiemanagers,
behandelaren en maatschappelijk medewerkers. Maar zeer zeker ook voor de actieve
vrijwilligers in de zorg.

Programma

Na ontvangst op De Veldhoeve trapt Roos
van Doorn de inspiratiemiddag af met haar
presentatie over natuur en zingeving.
Vervolgens is er de mogelijkheid om twee van
de drie aangeboden workshops te volgen.

Natuur en zingeving

Roos van Doorn www.roosvandoorn.nl opent de
inspiratiemiddag met een presentatie over natuur
en zingeving in de zorg. Roos is freelance voorganger,
gespreksleider en docent natuurbeleving.
Roos:
‘In je vak als zorgverlener
krijg je te maken met
zingevingsvragen van
mensen. Natuur zit vol
symboliek die je als zorgverlener kunt gebruiken
om met mensen in gesprek te komen over wat
ertoe doet in het leven.
Juist nu ze oud of ziek geworden zijn. Natuur in en om
je zorginstelling zorgt ervoor dat je makkelijker goede
gesprekken kunt voeren. Hiervoor hoef je niet op een
landgoed te werken. Het lukt al heel goed met de natuur
die voor handen is op jouw werkplek.’

Workshop 1
Samen met IVN natuur in de zorg integreren

IVN zet zich in om alle mensen in Nederland - ook
kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen
- toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Dit
doen we door middel van wetenschappelijk bewezen
groene interventies en samenwerking in de zorgbranche. In deze workshop ontdek je hoe IVN ondersteuning
kan bieden bij het integreren van natuur in de zorg.
Ook ervaar je zelf hoe het is om mee te doen met een
natuuractiviteit.

Workshop 2
Groene ervaringen delen

Net als veel andere organisaties is Meriant bezig
om de ouderenzorg te vergroenen. Zo’n proces
gaat met vallen en opstaan en gelukkig ook met
leuke en bijzondere ervaringen. Ervaringen waar
jij misschien iets aan hebt! Dus ben jij iemand die
wil helpen om de ouderenzorg te vergroenen en
ben je benieuwd hoe we dat bij Meriant hebben
aangepakt? Volg dan deze workshop!

Workshop 3
Natuur en Geluk

Ben je nieuwsgierig naar wat natuur en geluk met
elkaar te maken hebben? En wil je weten wat jij kunt
doen? Beleef dan deze workshop, gegeven vanuit de
Toegepaste Psychologie. We gaan de theorie over
wat natuur oplevert voor ons geluk ook in de praktijk
brengen.
Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag om een
- voor jou passende - eerste stap te zetten in het
toepassen van natuur binnen je werk in de zorg.

