sig-net.be
Intervisiewerkgroep Sociaal Werk
Code 412

Type vorming

Werkgroep

Code

412

Wanneer

18/10/2022 tot 30/06/2023

Uur

09:30 tot 12:00

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 121,00 - € 73,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

09/09/2022

Aantal uren vorming

13,50 uur

Extra info
Let op! Intervisiewerkgroepen zijn bedoeld voor CAR-medewerkers. Komt u toevallig op deze pagina terecht, dan kunt u voor deze
activiteit niet inschrijven.
Doelstelling
Via intervisie de kwaliteit van het sociaal werk in de CAR bevorderen, het verzamelen en uitwerken van een aantal concrete
handvaten, krachtlijnen en methodieken in de specifieke context van de CAR.
Doelgroep
Sociaal werkers of sociaal verpleegkundigen uit de CAR die rechtstreeks in contact staan met ouders en/of kinderen. Het gaat om een
intervisiewerkgroep waarin alle leden een actieve inbreng doen. We beperken het aantal deelnemers tot maximum 25.
Inhoudelijke coördinatie
Kelly Audenaert, maatschappelijk assistent, CAR De Hert, Aalst
Emmy Clarysse, maatschappelijk werker, CAR Houtland-Westkust, Aartrijke
Specifieke agendapunten werkjaar 2022-2023

Vertrekkende vanuit de studiedag rond handelingsgerichte diagnostiek en hulpverlening
zullen we nadenken hoe de hulpvraag van ouders te achterhalen bij de start van het
revalidatieproces. We gaan ook na hoe deze op te volgen gedurende het revalidatieproces.
Sociale kaart uitwerken op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Dit zal gebeuren door ons
op te splitsen in kleine groepen op basis van expertise, regio, enz.
Constante opvolging van de wijzigingen betreffende de procedure voor aanvraag zorgtoeslag
(hiervoor werd vanuit de werkgroep een algemene vorming aangevraagd, opengesteld voor
alle geïnteresseerden)
Wanneer
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op
wisselende werkdagen gepland worden.
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Dinsdag 18/10/2022

9u30 – 12u00

Bijeenkomst 2

9u30 – 12u00

Bijeenkomst 3

9u30 – 16u30

Bijeenkomst 4

9u30 – 12u00
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