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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 toekomstbestendige rol 

en bijbehorende competenties voor niveau 2 

thuiszorgmedewerkers binnen de zorg voor 

ouderen en chronisch zieken en binnen het 

kader  van integrale zorg. 

 

 

 

 

 

BEOOGDE RESULTATEN: 

 

• Ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel voor 

thuiszorgmedewerkers op niveau 2 binnen de zorg 

voor ouderen en chronisch zieken en binnen het 

kader  van integrale zorg. 

• Ontwikkeling van nieuw trainings- en lesmateriaal 

dat ondersteunt bij het vergaren van nieuwe 

competenties voor niveau 2 thuiszorgmedewerkers 

binnen de zorg voor ouderen en chronisch zieken en 

binnen het kader  van integrale zorg. 

 

 

SAMENVATTING VAN ACTIVITEITEN IN EERSTE PERIODE:  

 
> Kick-off bijeenkomst in Bilbao (Spanje),

 
3 en 4 februari 2016 

 
Op 3 en 4 Februari 2016 vond de kick off bijeenkomst van CAREVOLUTION plaats op het hoofdkantoor 

van opleidingscentrum en zorgaanbieder Grupo Servicios Sociales Integrados (SSI) in Bilbao (Spanje). 

Alle partners waren aanwezig op deze vruchtbare bijeenkomst. 

 

Tijdens de bijeenkomst wisselden de partners hun ervaringen uit met projecten, goede voorbeelden en 

modellen voor ketenzorg en een integrale aanpak van zorg voor ouderen en chronisch zieken. Expert 

Roberto Nuño, van de afdeling gezondheidswetenschappen van de Bilbao Business School, gaf een 

toelichting op het Baskische model voor integrale zorg en de samenhangende vraagstukken. Dit leverde 

een verdiepende reflectie op ten aanzien van integrale zorgmodellen in de landen die deelnamen.  

 

De belangrijkste focus van de bijeenkomst in Bilbao was het presenteren van het project aan de 

stakeholders, het bespreken van doelen en bijbehorende taken en het in detail plannen van de acties die 

in de eerstvolgende periode uitgevoerd werden. Verder werd aandacht besteed aan de vorm van 

uitwisseling, projectmanagement, kwaliteit, verspreiding en borging van de projectresultaten.  

 



Carevolution newsletter 

 
 

 

 
 
 

 

2 

> Tweede internationale Projectbijeenkomst in Bologna (Italië), 20 en 21
 
april 2016 

 
Op 20 en 21  April 2016 waren alle partners van CAREVOLUTION met een afvaardiging 

vertegenwoordigd in Bologna (Italië) op het hoofdkantoor van Melius, een Italiaans kennisinstituut en 

adviesbureau voor leren en opleiden, voor de tweede internationale projectbijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van de activiteiten die in de eerste periode zijn 

ondernomen besproken en zo nodig nog verder op elkaar afgestemd.  

Vilans presenteerde een analyse van verschillende good practices ten aanzien van integrale zorg die 

door de partners waren aangeleverd. Grupo SSI presenteerde de analyse van de behoeften in de 

verschillende landen en gaf een overzicht van de behoeften rondom zorg op niveau 2 die op dit moment 

niet adequaat kunnen worden beantwoord in de thuiszorg.  

De analyse is binnen de samenwerking de basis voor verdere beslissingen om te komen tot een 

geüpdatet profiel rondom de professionele rol van thuiszorgmedewerkers op niveau 2. Tevens werden 

op basis van deze analyse verdere stappen besproken voor het komen tot een nieuw voorstel voor een 

actueel beroepsprofiel voor thuiszorgmedewerkers en daarbij aansluitende trainings- en lesmaterialen. 

Deze zullen in de komende periode door de partners ontwikkeld worden. 

Verder werd ook tijdens deze bijeenkomst uitgebreid aandacht besteed aan projectmanagement, 

kwaliteitshandhaving en verspreiding van de projectresultaten. 

  

 
 

 
 

Contactgegevens: Itziar Álvarez | ialvarez@grupossi.es  

Website: www.carevolution.care | Twitter: @carevolution_p 

 

  
  

 


