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Oosterpoort aangesloten bij de Zorgalliantie!
Oosterpoort verhuurt bijna 5000 woningen in de gemeenten Berg
en Dal en Heumen. "Een organisatie als Oosterpoort krijgt veel te
maken met maatschappelijke vraagstukken, vertelt Eugène
Janssen (directeur- bestuurder)." "Als organisatie kunnen wij deze
nooit alleen oplossen. Vaak is heel diverse kennis, expertise en
soms ook creativiteit nodig. Daarom sluiten wij aan bij de
Zorgalliantie. We willen samen waardevolle oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken creëren.” Lees verder..

Zelftest digitale vaardigheden klaar voor
gebruik!
Donderdag 23 juni tussen 16.00 – 19.00 uur vindt de
netwerkbijeenkomst plaats over de zelftest 'digitale vaardigheden
in zorg en welzijn'. Inmiddels hebben meer dan 400 professionals
de zelftest geprobeerd.Tijd dus om de resultaten met alle
betrokkenen te delen. Lees verder..

Meld je hier aan voor de netwerkbijeenkomst!

Het Zorgalliantiecafé bij ZZG
Op donderdag 21 april trad Annelies de Jong, gebiedsdirecteur
ZZG Nijmegen, als gastvrouw op tijdens het Zorgalliantiecafe dat

werd gehouden op de locatie Boszicht in de wijk Brakkenstein te
Nijmegen. Centraal stond het thema: ”Op welke wijze kan
Boszicht samen met de wijk optrekken om een wezenlijk
onderdeel te worden van de wijk”. Lees verder..

Waar werd jij door geïnspireerd de
laatste tijd?
Door Ton Moors, Goed Wonen
"Wie kent dat niet? Ben je op zoek naar iets, vind je het niet. Sta
je daarentegen open en nieuwsgierig in het leven, dan kun je zien
wat het voor je in petto heeft. Deze Boeddhistische wijsheid komt
bij mij op als ik terugdenk aan een openvolgende reeks
ontmoetingen waarbij we elkaar vonden in onze passie om
kwetsbare medemensen op weg te helpen. Lees verder..

Opleiding uitgelicht
Werken met onderstromen in (organisatie)systemen
Maak kennis met de mogelijkheden van het werken met de
verbeelding en de onderstroom in (organisatie)systemen. Ook wel
systemisch werken genoemd. Systemisch werken heeft tot doel
de verborgen patronen en belemmeringen in systemen, tussen
mensen, zichtbaar te maken. Het geeft een diepgaand inzicht in
de krachten die mensen bewegen in hun gedrag. Ben je
professional en geinteresseerd in nieuwe interventies maak dan
kennis met deze werkplaats. Lees verder..

Masterclass 'van risk based naar trust based
control' gemist?
Donderdag 19 mei vond de masterclass ‘van risk based naar trust
based control’ plaats. Gerard Verstegen (HAN), Yvette Beverwijk
en Karin Schippers (Pantein) namen ons mee in de
uitgangspunten en betekenis van Trust based control. Vanuit de
visie van zelfsturing / zelforganisatie verschuift besturing en
control. Wat betekent dit voor managers en voor medewerkers?
Bekijk hier de presentaties terug.

Zora komt bij je op bezoek
“Hallo ik ben ZORA, Ik ben de eerste ‘humanoïde’ robot ter wereld
die ingezet wordt bij cliënten. Zo ben ik reeds ingeschakeld in de
ouderenzorg, in scholen waar ik jonge autistische kinderen help
en ook in verschillende ziekenhuizen waar ik onder andere dienst
doe in Pediatrie, Neurologie, Kinderrevalidatie, Spoed, enz… Ik
ben een 57 centimeter grote programmeerbare robot die over

allerlei sensoren beschikt” Wil jij Zora ook eens bij jou over de
vloer? Lees dan verder..

Nieuwe rol en leden Raad van Advies
De Raad van Advies van de Zorgalliantie kent een nieuwe rol en
een aantal nieuwe leden. De Raad van Advies legt haar focus
op de rol als klankbordgroep en ambassadeur. Door de toename
van welzijns- en woonpartijen in de Zorgalliantie heeft het
programmateam gezocht naar een betere afspiegeling van de
participanten. Hans Vedder, directeur-bestuurder Goed Wonen,
Johan Andrée, bestuurder Mozaïek Welzijnsdiensten, Luciënne
van den Brand, directeur-bestuurder van Rijnstad zijn als nieuwe
leden toegetreden. Annelies de Jong, gebiedsdirecteur ZZG
Nijmegen neemt het stokje over van Dick Herfst. Roger Otto, lid
Raad van Bestuur BrabantZorg vervangt Henk van de Werfhorst
die eind 2015 met pensioen is gegaan. Zittende leden zijn Wim
Muilenburg en Liedy Vennegoor met voorzitter Frank Stöteler.
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