Uitnodiging
DATUM woensdag 30 juni 2021

TIJD 11.00 – 13.00 uur

VOLANTE-WEBINAR OVER GEZAMENLIJKE
DUURZAME INITIATIEVEN
Gooi jij ook wel eens achteloos een banaan in de verkeerde vuilnisbak? Pak je, omdat het
regent, toch liever de auto? Of raap jij juist elk plastic zakje op dat je tijdens je wandeling
vindt?
Menselijke beslissingen en gedragingen kunnen onze ecosystemen beschermen of juist verder
vernietigen. Denk hierbij aan reisgedrag, consumptie of hergebruik van spullen.
Voor gedrag dat positief is voor het klimaat, zijn inzicht, begrip, empathie, verbondenheid,
samenwerking en actiebereidheid nodig. Werken aan een duurzamere wereld gaat niet
over maatregelen. Het gaat over gedrag. En laat gedragsverandering nu juist het gebied zijn
van onze hulpverleners. Dat schept verplichtingen, toch? Jij kunt als hulpverlener een
sleutelrol vervullen en bijdragen aan vraagstukken zoals de opwarming van de aarde, de
verdwijning van dieren- en plantensoorten en lucht-, water- of bodemvervuiling. Maar ook
ondersteunende diensten hebben een belangrijke rol om onze ecologische footprint te
verkleinen. De vraagt blijft echter: hoe groen zijn we eigenlijk met z’n allen?
Als je daar het antwoord op wilt weten, kom dan naar het Volante-webinar:
Hoe groen ben jij?
Op woensdag 30 juni van 11.00 tot 13.00 uur

Aanmelden?
We hopen op veel aanmeldingen. Je kunt je aanmelden via info@volante.nl
Geef aan dat je graag wilt meedoen aan het webinar ‘Hoe groen ben jij?’
Je ontvangt dan van ons een uitnodiging in Teams.
WE ZIEN JE GRAAG!
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11.00 – 11.10 uur

Opening en welkomstwoord door Marco Verheul, raad van bestuur
Dimence Groep.

11.10 – 11.25 uur

Groen in de zorg. Dimence Groep vertelt hoe zij samenwerken met IVN en
Provincie om groen in de zorg te integreren. Na deze korte introductie weet
je alles over hun Groene Bovenkamer.

11.25 – 12.00 uur

Sara Helmink en Sara Wortelboer, beiden klimaatpsycholoog. De één
met interesse en ervaring in therapie om de psychische gevolgen van de
klimaatcrisis te erkennen en transformeren in iets positiefs. De ander richt
zich op communicatie om duurzamer gedrag te bevorderen. Zij geven ons
positieve en uitnodigende informatie. Ze gebruiken praktijkervaring en
wetenschappelijke kennis en willen een laagdrempelige plek bieden voor
praktisch toepasbare informatie over klimaatpsychologie.

12.00 – 12.15 uur

Tijd voor jullie om vragen te stellen.

12.15 – 12.30 uur

Pauze

12.30 – 13.00 uur

Duurzaamheid in Volanteverband. Wat hebben we als gezamenlijke
ggz-instellingen de afgelopen jaren gedaan en bereikt? De werkgroep
die hier druk mee is, vertelt ons wat ze hebben gedaan en wat ze in de
toekomst gaan doen.

