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ALGEMENE INFORMATIE: 

- Programma: ERASMUS + / Strategic 
Partnership for vocational education and 
training 
- Toekenningsnummer: 2015-1-ES01-KA202- 
015541 
- Start: 01/09/2015 
- Duur: 24 Maanden 
- Budget: 180.713 € 
- Aantal partners: 5 
 
 
 

SAMENSTELLING CONSORTIUM: 

Aanvragende partij: Grupo SSI, Spanje 
(www.grupossi.es) 
P2: Iniciativas Innovadoras, Spanje 
(www.iniciativas-innovadoras.es) 
P3: Melius, Italië 
(www.meliusitaly.eu) 
P4: Vilans, Nederland 
(www.vilans.nl) 
P5: West College Scotland, Schotland 
(www.westcollegescotland.ac.uk) 
 
 

       

HOOFDDOEL: 
•Het definiëren van een toekomstbestendig 
profiel en bijbehorende competenties voor 
niveau 2 thuiszorgmedewerkers binnen de 
zorg voor ouderen en chronisch zieken in 
het kader van integrale zorg. 

BEOOGDE RESULTATEN: 
• Ontwikkeling van een nieuw integraal 
beroepsprofiel voor thuiszorgmedewerkers 
op niveau 2 binnen de zorg 
voor ouderen en chronisch zieken 
• Ontwikkeling van nieuw trainings- en 
lesmateriaal dat ondersteunt bij het 
vergaren van de nieuwe 
competenties voor niveau 2 
thuiszorgmedewerkers 
 

 

 

SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN  2017  
 

 Presentatie Carevolution project op een  Internationale bijeenkomst over ‘Integrated 
Care’, in Dublin,  (Ierland), May, 8-10th, 2017 

 

De spaanse partner in dit project,, Grupo Servicios Sociales Integrados, was aanwezig op het 
Internationaal Congres over “Integrated Care,, dat werd gehouden in Dublin (Ierland) van 8-10 Mei 
2017. Deze organisatie presenteerde een poster met de eerste resultaten van het Carevolution 
project. Deze poster is verkrijgbaar via de website van het project. 
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> Verspreiding- en Borgings workshops in Bologna (Italy), Mei, 2017 

 

Op de 10e en 15e mei heeft de italiaanse partner twee workshops gehouden in Bologna (Italié). 
Tijdens deze workshops werd het trainingsmateriaal gepresenteerd dat is ontwikkeld voor Italie. 
Ongeveer 40 mensen waren aanwezig. Tijdens deze workshops bleek dat er met name belangstelling 
bestaat voor de binnen het project ontwikkelde onderdelen van het curriculum: 

- Technologie voor de thuiszorgmedewerker (Assisted Living Technology for Enhanced Home 
Care Worker) 

- Persoonlijke ontwikkeling. (Self-Development and the Enhanced Home Care Worker)  

 

 

> 5e internationale  Projectbijeenkomst in Bilbao (Spanje), 26 Juni 2017 

 
De laatste internationale projectbijeenkomst vond plaats 26 juni 2017  in het hoofdkantoor van de 
spaanse partner, Grupo Servicios Sociales Integrados, in Bilbao (Spanje). Het belangrijkste 
onderwerp van deze bijeenkomst was het analyseren van de impact van de pilots in de verschillende 
landen. De ervaringen en de evaluaties van de trainingen zijn uitgewisseld, en het belang ervan 
besproken voor aanpassingen die mogelijk nodig zijn voor de profielen en het lesmateriaal voor elk 
land. Andere bespreekpunten waren het projectmanagement, kwaliteit, verspreiding en borging van 
de resultaten.   
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> Afsluitende  Conferentie in Bilbao (Spanje), 27 Juni 2017 
 

Op 27 juni is de afsluitende conferentie van het Carevolution project gehouden in Bilbao, 
georganiseerd door de spaanse organisatie, Grupo Servicios Sociales Integrados, 
eindverantwoordelijke voor de projectcoördinatie. Deze conferentie was een open en interactieve 
presentatie waarbij reflectie en debat centraal stonden. Dertig afgevaardigden van allerlei 
organisaties rond zorg en welzijn van Baskenland waren aanwezig en hadden een goed gesprek over 
toekomstige samenwerking en inzet van thuiszorgmedewerkers. Met elkaar werden toekomstige 
opties helder, in samenhang met de resultaten van het Carevolution project. 

 

 

 
 

 

 
 

Contact details: Itziar Álvarez  ialvarez@grupossi.es  

Website: www.carevolution.care  Twitter: @carevolution_p 

 

  
  

 
 


