EVENT LICHT OP GROEN 04/10/18
‘NATUUR OP VERWIJZING’
WORKSHOP NATUUR IN ZORGINSTELLINGEN
VERSIE DINSDAG 6 NOVEMBER 2018
DATUM EN LOCATIE

Donderdag 4 oktober 2018 van 15u00 tot 17u30 – met pauze
Zoo Antwerpen, Historical Wing, Darwin Hall, floor 2

DEELNEMERS

Professionals zorg en natuur en open voor geïnteresseerden

BEGELEIDING

Joke Flour, Natuurpunt

Myriam De Bie

ONDERWERP EN DOELSTELLING WORKSHOP
De meerwaarde van natuur voor gezondheid en welzijn wordt in binnen- en buitenland volop onderzocht. Hoewel er in Vlaanderen
nog niet veel hard cijfermateriaal beschikbaar is, worden effecten van natuur op de gezondheid van bewoners, patiënten en
cliënten van zorginstellingen in de praktijk wel opgemerkt.
In deze workshop luisteren we naar inspirerende getuigenissen van verschillende zorginstellingen die natuur nu al integreren in
hun omgeving en de natuur mee als ‘instrument’ zien voor het versterken van het welzijn van de bewoners en bezoekers.
De voorbeelden vormen daarna de start van een gesprek. Hoe ziet een kwalitatieve, ecologische en biodiverse ‘zorgtuin’ eruit?
Door wie wordt de zorgtuin onderhouden? Hoe kan er in projecten samengewerkt worden om kennis, methodieken en expertise uit
te wisselen? Welke moeilijkheden of twijfels zijn er? Met welke obstakels moet rekening worden gehouden? Welke
financieringskanalen worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud? Welk kader is er nodig om nieuwe projecten vorm te
geven?
Via discussie krijgen we zicht op de mogelijkheden. Participatie en samenwerking vormen een rode draad in de voorbeelden én i n
deze workshop.
Een boeiende spreker linkt de wetenschap aan de praktijk om de natuur- en zorgsector bij de aanvang van de workshop helemaal
warm te laten lopen voor een unieke samenwerking op het terrein. Welkom met al jullie wilde natuurrijke zorgideeën!

PROGRAMMA

Start 15u00

Introductie en verloop van de workshop – Myriam De Bie (Agentschap voor Natuur en Bos)

15u05

Inleidende spreker, Cor Geluk – landschapsarchitect betrokken bij de bouw van het Erasmus
Medical Center Rotterdam

15u35

Hoe creëer je een meer biodiverse omgeving aan een zorginstelling? Twee voorbeelden: Rekem en
Brugge – Myriam De Bie (Agentschap voor Natuur en Bos)

15u50

Voorstellingsronde deelnemers (Wat is hun belangrijkste vraag/nood/wens?) – Joke Flour
(Natuurpunt CVN)

16u00

Getuigenis samen met cliënten over het Doezelbos in Monnikenheide (Zoersel), natuurbeleving op
maat van mensen met een verstandelijke beperking en het werken met gidsen – Kristien Menten,
Quan Zhang en Kenny Geudens (Monnikenheide)

16u20

Pauze

16u30

Zorgtuin in Alfons Smet Residenties in Dessel, Natuurgaard De Wending, Zorggroep Orion in
Turnhout – Participatie en co-creatie staan centraal (inclusief getuigenis) – Joke Flour (Natuurpunt
CVN)

Gespreksronde. Hoe ziet een kwalitatieve, ecologische en biodiverse ‘zorgtuin’ eruit? Door wie wordt
de zorgtuin onderhouden? Hoe kan er in projecten samengewerkt worden om kennis, methodieken
en expertise uit te wisselen? Welke moeilijkheden of twijfels zijn er? Met we lke obstakels moet
rekening worden gehouden? Welke financieringskanalen worden gebruikt voor de aanleg en het
onderhoud? Welk kader is er nodig om nieuwe projecten vorm te geven? – Joke i.s.m. Myriam
16u50

Welke obstakels zie je? En wat zie je voor de toekomst? Hoe zouden we vooruitgang kunnen
boeken? Welke vragen zijn er voor Licht op Groen?
Clusteren en groepjes per poster. En per groepje brengen ze hun accent. – Deelnemers gecoacht
door Myriam en Joke

17u25

Conclusie – Myriam De Bie (Agentschap voor Natuur en Bos)

17u30

Einde

Verslaggever: Francis Turkelboom
Supports: Sander Vanherle (UA) en Resie Pansaerts (Provincie Antwerpen) – verslag en timekeeping (ruimte voor
groepsdiscussie)
Timekeeper: Myriam De Bie

