UITNODIGING
Slotmanifestatie
Bouwen op
Een Intercultureel Fundament
>

Donderdag
30 mei 2013

12:30-17:30 uur

Kasteel De Schaffelaar, Barneveld

Bouwen op
Een Intercultureel Fundament

>

Programma
12.30

Ontvangst met lunch
Jan Booij - dagvoorzitter

13.10

Openingswoord van ActiZ en VGN
Aad Koster en Yvonne Heijnen-Kaales

13.25

Keynote speech en overhandiging Toolkit
Kees van der Burg, directeur Langdurige 		
Zorg Ministerie van VWS

13.50

Interactieve sessie: ‘Nieuw licht op intercultureel communiceren’
Francesco Melita

14.45

Keuzeprogramma: productenmarkt en
workshops
In de Bioscoop:
- Filmpremière: Tien toppers en een
leernetwerk
- Doorlopend filmprogramma met
veelkleurig educatief materiaal
In het internetcafé:
- Aan de slag met de nieuwe e-learningmodule Diversiteit
- Migranten beter bereiken en informeren: 		
surf in het café naar de drie nieuwe deel-		
sites op de Mikadohelpdesk

Op de zeepkist:
- Werken met het Intercultureel Competen-		
tieprofiel in de care
- Zie de winst van diversiteit: maak een
interculturele businesscase
Workshops:
- Speeddate met de interculturele zorg-		
praktijk
- Mini-Topclass: in kleine kring en goed 		
gezelschap de diepte in
- Hoe zet je diversiteit op de agenda?
Met de verhalenvanger!

16.15

Het veelkleurige verhaal van een wereldfietser
Els Schaap – Praktisch Pedagogisch
Gezinsbegeleider

16.30

Surprise act

17.00

Afsluiting: uitreiking Toolkit aan alle
aanwezigen
Aansluitend netwerkborrel, waarbij u met 		
de makers van alle onderdelen van de
Toolkit in gesprek kunt gaan.

>

>

We leven in een veelkleurige samenleving. Dat vergt
van zorgprofessionals specifieke competenties.
Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat medewerkers
hierop toegerust zijn? Moet je als zorgorganisatie
zaken concreet anders gaan doen? En zo ja, wat
dan?
Op 30 mei krijgt u op deze en andere vragen inspirerende antwoorden. Diverse sprekers, workshops
en een interactieve productenmarkt zorgen ervoor
dat u vol nieuwe kennis en inspiratie naar huis zult
gaan. Want tijdens ‘Een Intercultureel Fundament’
merkten we dat je overal in ons land parels van
interculturele zorg aantreft. Daarmee heeft de zorg
volop de kennis, kunde en tools in huis om nu al
goede cultuursensitieve zorg neer te zetten. Op
allerlei plekken in de langdurige zorg gebeurt dat
namelijk elke dag.

En toch… Het blijkt dat al die kennis en kunde
nog geen gemeengoed zijn. Niet elke organisatie,
manager, begeleider of cliënt kan het vinden. Dat
kán anders. En daar maken we op 30 mei een start
mee. Doet u mee?
Namens ActiZ en de VGN nodigen wij u van harte
uit deel te nemen aan deze slotmanifestatie.
Aan het eind van de manifestatie krijgt u persoonlijk de Toolkit Een Intercultureel Fundament
mee naar huis. Die zit vol praktische handvatten
om passend bij uw situatie verder te bouwen aan
gedegen cultuursensitieve langdurige zorg.

Aad Koster		
directeur ActiZ		

Hans Schirmbeck
directeur VGN
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Aanmelden

Kosten
Informatie

Locatie

U kunt zich aanmelden door het digitale formulier in te vullen op de
website van de VGN: www.vgn.nl
Kijk op de homepage in de rechterkolom onder ‘Aanmelden?’
Deelname aan de slotmanifestatie is gratis.
Voor meer informatie over de slotmanifestatie kunt u contact
opnemen met de VGN:
Telefoon: 030-2739 558
E-mail: adallinga@vgn.nl
Website: www.vgn.nl
Kasteel de Schaffelaar
Stationsweg 6
3771 VH Barneveld
Telefoon 0342-424328
Routebeschrijving naar kasteel de Schaffelaar
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Een Intercultureel Fundament in het kort
De VGN en ActiZ voeren sinds 2011
het programma ‘Een Intercultureel
Fundament’ uit. Dat deden we in nauwe samenwerking met de Ministeries
VWS, OCW en SZW, en met steun van
het Europees Integratie Fonds.
Onder de noemer ‘Kansen voor de
zorg, kansen in de zorg’ leidde deze
samenwerking tot allerlei handvatten
voor cliëntgerichte zorg in onze veelkleurige samenleving. We nodigen u
van harte uit om deze resultaten te
ontdekken en te benutten. Zodat u
samen met ons blijft bouwen aan het
gelegde interculturele fundament.

>

Meer inzicht in de impact van culturele diversiteit in de zorg en deze
beter benutten:
0. Topclass voor bestuur en directie
1. Interculturele leernetwerken
2. Maatschappelijke businesscases interculturele zorg
3. Ontsluiten perspectief ervaringsdeskundigen en Mikadohelpdesk
voor de care
Versterken interculturele deskundigheid en vaardigheden bij zorgprofessionals:
4. Realisatie intercultureel competentieprofiel
5. Realisatie E-learning-module interculturalisatie
6. Realisatie leerpad interculturele kraamzorg
7. Ontwikkeling Masterclass cultuursensitief leidinggeven zorgmanagement
Stevig neerzetten van cultuursensitieve zorg in onze samenleving:
8. Succesvolle interculturele transities versterken en verspreiden
9. Interculturele werkbezoeken: kijkje in de keuken van cultuursensitieve zorg
10. Versterken nieuwe netwerken door lokale dialoog

Het programma ‘Een Intercultureel Fundament’ wordt mede mogelijk gemaakt door de EU. Van Europees naar lokaal.

