Programma
VVT
Kernpunten in tekst en tekening

CCE – Samen zoeken naar
nieuw perspectief
CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, is partner
van zorgprofessionals wanneer het gaat over ernstig
probleemgedrag bij mensen met een stoornis of
blijvende beperking, die langdurig professionele zorg en
ondersteuning nodig hebben.
Binnen deze groep richt het CCE zich op de meest
complexe zorgvragen, waarbij professionals vastlopen en de
kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat.
Op grond van specifieke expertise werkt het CCE samen
met zorgprofessionals in organisaties en instellingen
aan het beter begrijpen, verminderen en voorkomen van
probleemgedrag en aan het herstel van perspectief. Dat
doen we voor een groot deel in de vorm van consultaties.

Programma VVT
De VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) is één
van de vier programma’s binnen het CCE. De andere zijn
gehandicaptenzorg, GGZ en Jeugd & Onderwijs. Alle
programma’s richten zich op een stevig partnerschap
met professionals ‘in het veld’, met als doel het delen van
expertise rondom ernstig en aanhoudend probleemgedrag.
In het programma VVT zijn de lijnen voor de nabije toekomst
uitgezet, aan de hand waarvan het CCE zich samen met de
sector wil ontwikkelen om nog beter aan te sluiten op wat
professionals nodig hebben. In deze flyer zijn de kernpunten
van het programma in beelden en woorden geschetst.
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Op Maat
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Thema voor 2019: Vrijheid en veiligheid in de zorg
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Actueel
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Vanwege onze uitgebreide ervaring met werken
binnen consultatieteams, ligt onze nadruk in
partnerships met het veld op het begeleiden

Meer informatie
Voor meer informatie over het CCE
en het programma VVT kun je contact
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