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Zorg Welzijn Nijmegen
Zorg & Welzijn Rivierenland - KBA Nijmegen
VIII Uitstroom deelnemers mbo-opleidingen sector Zorg en Welzijn van ROC Rivor naar de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in de regio Rivierenland IX
Uitstroom deelnemers hbo-opleidingen sector Zorg en Welzijn naar arbeidsmarkt Rivie-renland In de Academie participeert één hbo-instelling:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Burgerronde Toelichting Transformatieagenda Zorg & Welzijn ...
Sinds 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het domein zorg en welzijn uitgebreid met nieuwe taken Samen met de negen
regiogemeenten zijn de kaders vastgelegd in de beleidsnota’s “Kracht door Verbinding” en voor de stad Nijmegen in de nota “Veur Mekoar”
Nulmeting Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland
Zorg & Welzijn Rivierenland 11 Onderzoeksaanpak Het ROC Rivor wil haar leerlingen in de opleidingen Zorg & Welzijn maximaal voorbereiden op de
toekomst en zowel kwantitatief als kwalitatief aansluiten bij de behoeften in de regio aan vakkrachten voor de sector Zorg & Welzijn Daarvoor is het
van belang om inzicht te krijgen in
ZORG EN WELZIJN Radboudumc - egm.nl
Nijmegen ZORG EN WELZIJN een open binnenplaats, die echter donker en rommelig was: zo waren er operatiekamers gebouwd met op het dak alle
techni-sche installaties in het zicht en waren er tegen een van de gevels liftschachten gemaakt, waarvoor de originele balkons waren verwijderd EGM
verwijderde de liften en bracht ze terug naar
Transformatieplan Jeugdhulp met verblijf & Zorg en ...
De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben hierbij de keuze gemaakt de aanvraag voor het transformatiefonds in te vullen vanuit actielijn 2:
zorg-welzijn-nijmegen
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meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien We concentreren op het behalen van resultaten binnen Zorg en veiligheid en Jeugdhulp met verblijf
Interventieplan Sociaal Domein - NDSD
Op 7 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Nijmegen het interventieplan zorg en welzijn fase 2 vastgesteld In dit plan zijn maatregelen opgenomen
om in begrotingsjaar 2018 het geprognotiseerde tekort van het programma Zorg en Welzijn terug te dringen met een pakket maatregelen van ruim €
7…
Toegang tot de Wmo vanuit ... - app4.nijmegen.nl
veel ‘witte vlekken’ waren op het gebied van zorg en welzijn in Nijmegen Naar aanleiding hiervan heeft de Rekenkamer met een klankbordgroep uit
d e gemeenteraad afgesproken om in de raadsperiode vanaf maart 2018, een verdiepend onderzoek uit te voeren op het gebied van zorg en welzijn
Interventieplan Zorg en Welzijn - NDSD
Interventieplan Zorg en Welzijn - fase 2 Inleiding 5 1 Inleiding Afgelopen september zonden wij u de raadsinformatiebrief Interventieplan Zorg en
Welzijn1 Hierin lieten wij u weten dat wij het financiële overschot op het programma Zorg en Welzijn uit eerdere jaren, met ingang van 2017 zien
omslaan in …
Stadsmonitor - Nijmegen
dat inwoners van Nijmegen voorkomen in registraties in het sociale domein (zorg, werk, inkomen, jeugd) Twee derde van de Nijmeegse huishoudens
komt niet voor in de registraties, een derde wel Hierbij is er een sterke mate van concentratie, dwz dat veel personen en huishoudens van meerdere
Naar Dementievriendelijke wijken in Nijmegen!
om heel veel redenen ons thuis is” Aldus wethouder Bert Frings (Zorg,Welzijn, Wonen) van de gemeente Nijmegen In de gemeente Nijmegen heeft
Yvonne Blijdorp het project “Bewust Wonen” geïnitieerd, waarbij zij meteen wil benadrukken dat Swon, het seniorennetwerk, het project trekt “Ook
hier gaat het om bewustwording en niet alleen bij
Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering ... - Nijmegen
f we blijven invulling geven aan het wijkgerichte model van ondersteuning en zorg; g we dringen een beroep op zwaardere (tweedelijns) zorg terug,
door middel van signaleren, collectieve en individuele arrangementen en samenwerking met de tweede lijn 2 De W2-instellingen streven naar
passend aanbod van welzijn en zorg (matched care)
PASSENDE ZORG IN DE SOCIALE WIJKTEAMS
SWTs (O&S Nijmegen, 2013) De Gemeente Nijmegen en de in Nijmegen samenwerkende welzijnsorganisaties (het W4 samenwerkingsverband tussen
het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijk Werk, SWON het seniorennet-werk en Tandem Welzijn) hebben de opdracht gegeven een onderzoek te doen
naar de mate waarin het SWT passende zorg biedt Passende zorg
SA Nijmegen
SA Nijmegen Adviescommissie JMG tav mevrouw C Bongers Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Datum Betreft Advies Interventieplan Zorg en
Welzijn Geachte mevrouw Bongers, Wij danken u voor uw uitgebreide advies Het doet ons goed te vernemen dat u de inhoud van het Interventieplan
Zorg en Welzijn (Fase 2— 2018) waardeert
Zorg en Welzijn - ontdekdezorgweek.nl
Kom kijken bij Zorg en Welzijn 14 tot en met 19 maart is de Nationale Week van Zorg en Welzijn Wil je weten wat er zich allemaal afspeelt in een
zorg- en/of welzijnsor-kunnen bieden? Tijdens de Week van locaties in heel Nederland geopend om je te laten zien wat ze in huis hebben Tijdens de
zorg-welzijn-nijmegen
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Week van Zorg en Welzijn staan medewerkers, vrijwilRegio Nijmegen op één lijn gaat uit van de veerkracht en ...
wijkverpleegkundige zorg, welzijn, public health en academie Partners zijn de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen, de LHV
Huisartsenkring Nijmegen eo, de ZZG zorggroep, de gezamenlijke welzijnspartijen W4 (NIM, Swon, Inter-Lokaal en Tandem Welzijn), de GGD
Gelderland Zuid, en de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc
Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn
De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg- en welzijnswerk Wmo-werkplaats Twente Medewerkers maken kennis met de rol die vrijwilligers
hebben in de Wmo met als doel samenwerking te stimuleren p Burgers voor burgers ‘Welzijn Nieuwe Stijl vrijwilligers’ zijn netwerkcoach Wmowerkplaats Nijmegen
WZW themarapport werkvermogen 55 plus - Blijf Inzetbaar
REGIO NIJMEGEN 55+ in Zorg & Welzijn extra getroffen Per regio is de percentuele groei weergegeven van het aantal WW-gerechtigden dat is
ingeschreven in de laatste 4 weken van elk jaar In alle regio’s is de stijging over het algemeen weer wat afgevlakt Bij 55+ blijft het aantal WWinschrijvingen
Convenant over de verbinding van voortgezet (speciaal ...
12 tot 18 jaar in Nijmegen eo Periode 2017-2021 Deelnemende organisaties 1 Gemeente Nijmegen, - Wethouder K Peters, portefeuillehouder Zorg,
Welzijn en Onderwijs 7 Gemeente Wijchen, als verantwoordelijke voor oa de Jeugdwet, Leerplichtwet, voortijdig schoolverlaten en
ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 - WZW
Zorg & Welzijn regio Nijmegen 2263 1755 -508-22% Alle sectoren regio Nijmegen 10895 8827 -2068-19% Werkgelegenheid en werkloosheid 9
REGIO NIJMEGEN Het ziekteverzuim vertoont sinds 2014 een stijgende lijn en is momenteel bijna 6% (ﬁguur 9) In de sector Zorg & Welzijn is het
Landschap van Nederlandse en Duitse Ü> wV>Ì iÃ `iÃiVÌ Àâ À ...
Overzicht 5 – Kwalificaties zorg & welzijn naar vakinhoudelijke taakdomeinen (D) Kwalificaties Vakinhoudelijke taakdomeinen Analyseren en
onderzoeken van monsters Assisteren van artsen of apotheker Verplegen en behandelen van zieke mensen Verzorgen van zieke mensen en/of mensen
met overige ondersteuningsbehoefte Begeleiden van mensen met ondersteuningsbehoefte Opvoeden en …
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