Beste Ambassadeurs van de Beweging Limburg Positief Gezond,
Hierbij nodigen we jullie uit voor de volgende ambassadeursbijeenkomst op woensdag 2 juni. Jullie
worden ontvangen door Johan Brugmans van Mondriaan zorggroep en Robert Bergs van GGD Zuid
Limburg, kernpartners van de Beweging Limburg Positief Gezond. Als gast sluit Kyra Zenden aan. Zij
is werkzaam bij Ziezo Jeugd & gezin. “Een organisatie die staat voor het versterken van de
kwaliteiten van het individu en zijn omgeving”. Ze bieden gespecialiseerde zorg voor jong en oud.
Kyra neemt ons mee in het thema

Positieve Gezondheid en (Kern)kwaliteiten.
Hoe levert erkenning en bewustwording van je eigen kwaliteiten een bijdrage aan het gedachtegoed
van Positieve gezondheid.
Cliënten van ZieZo ontvangen ondersteuning doordat ze ‘uitvallen’ op het gebied van zelfredzaamheid
en participatie. Doordat ze uitvallen komt er nadruk op de zorgvraag en raakt het gezonde psychische
deel op de achtergrond. ZieZo hanteert een werkwijze waarbij ze middels het gedachtegoed van
Positieve gezondheid de verbinding maken met (kern)kwaliteiten. Voor de jeugdigen en hun omgeving
is het van belang de eigen kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Waar ben ik goed in!
Wat kan ik verder ontwikkelen en waar ligt mijn toekomst!
Hoe doen ze dat bij Ziezo? Welke dilemma’s dienen zich aan en natuurlijk het belangrijkste: welke
effect heeft het werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid?
We gaan actief aan de slag!!!
Laat je meenemen in weg die ZieZo tot nu toe heeft bewandeld en ervaar de zoektocht naar je eigen
(kern)kwaliteiten in de break out rooms.

Wanneer:
Tijdstip:
Waar:

Woensdag 2 juni
15.30 – 17.00 uur
Via ZOOM

Schrijf je in middels deze info@limburgpositiefgezond.nl na aanmelding ontvangen jullie van ons de
link voor de ZOOM meeting. We hopen jullie digitaal te ontmoeten.
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