Training – met elkaar in gesprek over de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een
verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening
(zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd gaat op 1 januari 2020
in. Het inzetten van onvrijwillige zorg is altijd een laatste redmiddel. Vrijwillige
zorg moet vanzelfsprekend worden.
VWS wil het inzicht in wat de Wzd voor een ieder betekent, vergroten.
De bedoeling is dat getrainde gespreksbegeleiders op locatie met
cliëntenraden, cliënten, vertegenwoordigers, verwanten/mantelzorgers,
zorgprofessionals in gesprek gaan over de Wzd. Zorgbelang Inclusief is
gevraagd om gespreksbegeleiders te trainen in twee gespreksmethodieken: de
dialoog en de zgn. deurhangers.
Juist door het gesprek te faciliteren over de Wzd wordt gezorgd dat de Wzd
vertaald wordt naar de persoonlijke situatie (privé of professioneel) waardoor
informatie beter beklijft.
Inhoud van de training
 Aan de hand van een visual leer je de Wzd kort en krachtig toe te lichten;
 Je leert een dialoog te begeleiden volgens de fasen: kennismaken, het uitwisselen van
eigen ervaring met de Wzd, wensen en behoeften delen en hoe deelnemers deze zelf of
met elkaar kunnen verwezenlijken;
 Aan de hand van gesprekskaarten, de zgn. deurhangers, ga je in gesprek over vragen,
casussen en dilemma’s rondom de Wzd. Hierbij gaat het, anders dan bij de dialoog, in
eerste instantie niet over de eigen ervaringen. Dit maakt het gesprek over wat de Wzd
betekent, laagdrempelig;
Resultaat
Als gespreksbegeleider heb je producten in handen waarmee je het inzicht vergroot wat de
Wzd betekent voor cliëntenraden, cliënten, vertegenwoordigers, verwanten/mantelzorgers,
zorgprofessionals betekent. Dit doe je door het gesprek te faciliteren aan de hand van één
van de gespreksmethodieken.
Voor wie is de training?
Medewerkers van KansPlus, Stichting Raad op Maat, LOC Zeggenschap in Zorg, Vereniging
LFB, Ieder(in), Alzheimer Nederland, Bevezo, Mezzo, LSR
Doe je mee? Meld je dan hier aan!

Omvang
1,5 dag
Data en tijden
De training verzorgen wij In Arnhem, Weerdjesstraat 168 | zaal D op:
•
16 mei | 09:30 – 16:30 uur
•
20 juni | 09:30 – 12:30 uur
Prijs
Deelname is gratis. Voor een lunch wordt gezorgd.

