NIEUWSFLITS DE KEERZIJDE FEBRUARI 2016
Waarin: persoonlijk blog gepubliceerd op site Waardigheid en Trots, aanvraag extra
financiële middelen mogelijk tot 1 april voor deskundigheidsbevordering
medewerkers, bijzondere TV uitzending De Wandeling aanstaande zaterdag, MT
St. Viattence in ervaringstraining en instructiefilms mondzorg St. Sovak klaar voor
landelijk gebruik.
Vandaag gepubliceerd op site Waardigheid en Trots: persoonlijk blog over impact
ervaringsweekend met als titel: Regie kwijt , is dat zo erg?

http://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mantelzorg-client-professional/lieke-du-bois-dekeerzijde-regie-kwijt-is-dat-zo-erg/
Het is een prachtig podium ons gegeven door Katja van Essen http://www.katjavanessen.nl/ en
het programma Waardigheid en trots www.waardigheidentrots.nl
Dank hiervoor!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Vraag extra gelden aan vanuit Waardigheid en trots
Wilt u deskundigheid op de werkvloer versterken en aan de slag met zinvolle daginvulling van
cliënten? Vraag dan vóór 1 april extra gelden aan vanuit het programma Waardigheid en trots.
Het kabinet stelt structureel extra middelen beschikbaar voor medewerkers, als extra impuls
aan het programma Waardigheid en trots. Voor meer informatie:
http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-extra-gelden-waardigheid-en-trots.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Wandeling: Jurg de Beijer
Zaterdag 20 februari om 18.10 uur op NPO 2.
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Aankondiging KRO: Eind 2014 vertelden we het verhaal van Jurg de Beijer. Als 6-jarig jongetje
krijgt hij de diagnose kanker. De artsen geven hem nog zes weken, tot aan z’n verjaardag. Maar
Jurg gaat, samen met zijn ouders, de strijd aan. Diezelfde nacht nog rijden ze naar het
ziekenhuis.
Zaterdag 20 februari (18.10 uur, NPO 2) is Jurg weer te gast in De Wandeling.
Tot z’n twintigste brengt Jurg veel tijd door op de chemo-afdeling. Soms lag hij maanden
achter elkaar in het ziekenhuis. Het was zwaar, maar de chemo-afdeling was ook zijn thuis.
Tegen alle verwachtingen in redt Jurg het. In de aflevering van 2014 is Jurg 44 jaar, heeft een
eigen bedrijf en twee dochters. Maar een paar weken geleden krijgt Jurg een verdrietig bericht.
De kanker woekert door zijn lijf, Jurg is opgegeven. Ondanks alles zit hij vol initiatieven.
‘Hoewel ik natuurlijk weet dat dat monstertje uiteindelijk gaat winnen, ik noem ‘m niet voor
niets monstertje, blijf ik hem wel kleineren en ertegen vechten.’
Jurg gaat trouwen en hij bedenkt een mooie, bijzondere manier om iets van hemzelf na te laten
aan zijn dochters. En hoe staat het met zijn boek, is Jurg z’n droom om zijn verhaal in
boekvorm te vertellen uitgekomen? Sander de Kramer gaat bij hem langs.

Jurg de Beijer, groot inspirator en persoonlijke vriend van De Keerzijde en vele
anderen.
Schrijver van boek en theatervoorstelling Chemopuur. Aanstaande zaterdag bij de KRO te zien
op NPO 2 om 18.10 uur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inkijkje bij ervaringstraining MT St. Viattence. Van hulp bij de maaltijd naar gezellige
groepsactiviteiten. Programma helemaal gericht op overname van regie en deelnemers laten
ervaren hoe confronterend dat is. En dat was het. We hebben een bijzondere en onvergetelijke
dag beleefd met elkaar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acteurs De Keerzijde in instructiefilms scholing mondzorg

SOVAK heeft een scholingsprogramma
ontwikkeld voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, specifiek voor de
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dagelijkse mondzorg. Het ontwikkelde pakket is toepasbaar in alle instellingen VGzorg,
orthopedische centra, speciale scholen en (speciale) tandartspraktijken. Voor meer informatie:
http://www.sovakscholingmondzorg.nl/
Ter afsluiting nog wat laatste nieuwtjes:
 Op 22 februari verzorgen wij een speciale workshop tijdens een management meeting
in het Rijnstate Ziekenhuis. Hier is gestart met een prachtig project genaamd ‘Zorg met
Ziel’. Daar werken wij de komende jaren heel graag aan mee.
 De trainingstrajecten voor tanteLouise-Vivensis zijn in volle gang. Door gebruik te
maken van de sectorgelden in 2015 was het voor hun mogelijk om grootschalig
medewerkers een ervaringstraject aan te bieden.
 De masterclass 29 februari van Geert Bettinger, schrijver van het boek: Door stil te
staan kom je verder (een andere kijk op ‘probleemgedrag’) was heel snel volgeboekt.
We hebben zelfs een reservelijst aangemaakt. Het leuke is dat er medewerkers komen
vanuit 5 verschillende organisaties: St. Thebe, St. Prisma, St. Amarant, St. Sovak en
ASVZ. Een mooie mix van allemaal hardwerkende medewerkers met hetzelfde doel.
We kijken er naar uit.
 De komende maanden zal er vanuit het CEDEO weer een klanttevredenheidsonderzoek
plaatsvinden. Alle betrokkenen zullen we op korte termijn hierover informeren.
 Voor iedereen die ons dagelijks wil volgen: De Keerzijde is te vinden op LinkedIn,
Facebook en Twitter.

Alle mensen op dit moment geveld door de griep wensen wij van harte
beterschap.
Op naar het voorjaar!
Hartelijke groet,
Namens het gehele team van De Keerzijde:

Lieke du Bois
De Keerzijde B.V. - Campagneweg 1 - 4761 RM Zevenbergen
T:

+31 (0)168 456 087

M:

+31 (0)6 15 076 672

E:

info@dekeerzijde.com

I:

www.dekeerzijde.com

Vind je deze informatie interessant? Stuur het dan gerust door binnen je netwerk!
Geen interesse meer in onze nieuwtjes? Stuur dan een mail retour en wij schrijven je uit.
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