VIV bestaat 20 jaar en dat verdient een feestje, daarom nodigen wij je graag uit voor de
VIV Algemene Ledenvergadering en nascholing op zaterdag 18 mei
met aansluitend een feestelijke bbq met muzikale omlijsting
Details:
Datum: zaterdag 18 mei 2019
Inloop: vanaf 9.30 uur
Ochtendprogramma: start ALV om 10.00 uur met aansluitend netwerkgelegenheid en lunch
Middagprogramma: start nascholing om 13.00 uur met aansluitend netwerkgelegenheid
Avondprogramma: start borrel en aansluitend bbq om 17.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur
Locatie: Drakenburg, Dr. Albert Schweizerweg 1, 3744 MG BAARN
Routebeschrijving: http://www.drakenburg.nl/contact/Route
Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen het VIV jubileum mee te vieren, bestaat ook de mogelijk je alleen
op te geven voor de bbq. Na het aanklikken van de aanmeldlink, zijn er drie mogelijkheden om je in te schrijven.
Aanvang ALV: 10.00 uur (zonder pauze)
De notulen van de laatst gehouden ALV,de agenda en bijlagen zullen later worden verstuurd. Vragen voor de rondvraag
worden tijdens de ALV alleen in behandeling genomen als wij ze van te voren per email ontvangen. Het antwoord kan
je in ieder geval ook terugvinden in de notulen. Mocht je tijdens de ALV een vraag stellen, dat kan uiteraard, hou er dan
rekening mee dat het mogelijk is dat het antwoord pas later komt.
Wanneer je tijdens of na de ALV een kritische noot hebt, horen wij dat graag van je en stellen wij het op prijs dat je
daarbij ook een voorstel indient over hoe het anders / beter kan.
Lunch: van 12.00 tot 13.00 uur
Nascholing: van 13.00 uur (zelfde locatie) tot uiterlijk 16.00 uur
Onderwerp: Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Spreker: Lisette Verploegen van 2maalV
Na deze bijeenkomst is de kennis van de alle aanwezigen opgefrist op het gebied van:
• Welke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld er zijn.
• Signaleren: Waar moet je op letten?
• Wat het doel is van de verplichte Meldcode?
• Hoe de 5 stappen van de verbeterde Meldcode eruitzien en ingezet kunnen worden.
• Welke taken en verantwoordelijkheden eenieder heeft binnen de Meldcode?
Hoe ziet deze middag er uit?
Om 13.00 uur starten wij met een Opinie-Speeddate, waarbij deelnemers kort met elkaar in gesprek gaan en
ervaringen delen over eigen perspectieven/ervaringen m.b.t. zorgelijke signalen bij cliënten.
Daarna, rond 13.45 uur, start de plenaire presentatie en besteden we aandacht aan:
- Definitie, omvang, vormen en gevolgen
- Stappen van de meldcode
- Signaleren; waar moet je op letten en hoe communiceer en registreer je?
- Dilemma’s en twijfels in het signaleringsproces
Om 14.45 uur pauzeren we kort en daarna gaan we in groepen aan de slag met het signaleringsproces. Dit met behulp
van signaalkaarten, het uitwisselen van waarden, normen, dilemma's en praktijksituaties gerelateerd aan het signaleren
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het laatste half uur, van 15.30 tot ongeveer 16.00 uur, zetten we de taken en verantwoordelijkheden op een rij en
kunnen vragen worden gesteld.

Vanaf 16 uur staat “Ontmoeting en Verbinding” centraal en dit geven we vorm met het ‘wereldcafé’. Om 17.00 uur zullen
we met elkaar proosten op het 20 jarig bestaan van de VIV en daarna is het tijd voor gezellig samenzijn met een drankje
en een hapje. Geef op tijd je (di)(eet) wensen door dan kunnen we daar rekening mee houden.

Om de registratie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij je vriendelijk om de link onderaan deze email te gebruiken
om je aan te melden. Aanmelden kan tot en met 9 mei 2019. Bij de aanmelding kan je aangegeven of je blijft voor de bbq.
Wanneer je die optie aanvinkt, zal het secretariaat met jou contact opnemen per mail om te informeren naar eventuele
dieetwensen. Hou die mail in de gaten!
LET OP!!: Als je je aanmeldt ontvang je daar te allen tijde een bevestiging per e-mail van! Die wordt automatisch
verstuurd en moet binnen enkele minuten in je mailbox staan. Is dat niet het geval probeer je dan via de link opnieuw
aan te melden.
Annulering: mocht je je na het aanmelden voor de nascholing toch willen afmelden, wil je dat dan ook doen met de link
in deze email. Dit kan kosteloos tot uiterlijk een week (tot en met 9 mei) van te voren. Daarna uitsluitend nog via een
email naar het secretariaat. Er zullen in dat geval arrangementskosten (zijnde € 55,00) in rekening worden gebracht.
Geldigheid nascholing: de nascholing (incl. ALV) betreft twee dagdelen. Bewijs van deelname wordt naderhand via e-mail
verstuurd en kan opgevoerd worden voor de nascholingsverplichting.
KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN
Met vriendelijke groet,
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Pascale en Melissa
Secretariaat VIV

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Postbus 22142
1302 CC Almere
T: 035 69 54 105
W: www.vivnederland.nl

