Meer Mensen Mondig Maken Samenvatting
jongeren mondig? kom nou! - aping - de zorg: meer uitgaan van wat mensen (jongeren) zelf vinden en
willen, zodat ze van daaruit ook echt betrokken burgers kunnen zijn. niet omdat dat ‘moet’, maar omdat het
gaat om mensen. toen niet mondig ~is tegenwoordig - anbo - zie ook: '-" zalige titus brandsmaparochie
de schoenen van 11ius brandsma ~5bolswardsnleuwsblad nieuw atlantis un!:'wlffii!i de parochies vande
vier cover page - openaccess.leidenuniv - j. ahlers & nederland, min. van onderwijs en wetenschappen,
meer mensen mondig maken’ (samenvatting discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel ), ’sgravenhage: van poll / staatsdrukkerij 1975. trends in de samenleving - kb - meer mensen gaan scheiden
en weer alleen wonen. 1.1.2 spreiding over stad en platteland volgens de dorpenmonitor woonde in 2010
67,9% van de nederlanders in stedelijk gebied en 32,1% op het platteland. waarom de meeste mensen
nooit zelfvertrouwen zullen krijgen… - veel mensen willen wel meer zelfvertrouwen en eigenwaarde, maar
slagen daar simpelweg niet in. dat komt omdat je onbewuste consequent dwars ligt en/of je vaak zelf niet goed
ziet hoe het komt dat je gebrek aan zelfvertrouwen hebt of bestaat de mon- wordt achterstand’ houden
hoe dan minder ... - wordt de patiënt nou wel of niet (te) mondig? “de patiënt is tegenwoordig minder gauw
tevreden. hij is mondiger geworden door de vele informatiebronnen die hij tot zijn beschikking heeft. de
patiënt beschouwt de geboden zorg als een recht en stelt veel meer eisen. ze kunnen de zorg zelfs waar-deren
op websites zoals zorgkaartnederland. nl. de patiënt wil dat de behandeling mini-maal ... meer eigen
verantwoordelijkheid? zo eenvoudig is dat niet. - mensen zullen meer ondersteuning willen om hun
eigen verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. weer anderen hebben leermoeilijkheden, zoals veel
mensen met een verstandelijke beperking, die dan hun verantwoordelijkheden onmogelijk alleen kunnen
waarmaken als het de maatschappelijke participatie even voorstellen de lijstduwers - volmondigja - door
mensen uit het volk ook meer een stem te geven komen we met zijn allen wat meer bij elkaar. 20 coen de
schaaf mijn naam is coen de schaaf, 54 en getogen in breda. mijn ouderlijk huis stond aan het wilhelminapark
en ik kan - mede daardoor - terugkijken op een geweldige jeugd. getrouwd met marleen kuijs en in het
dagelijks leven heb ik een eigen zaak: copytime aan de ginnekenweg, nabij het ... met een verstandelijke mondig - 3 deel 1 verzorging van het gebit 4 deel 3 reiniging van protheses en implantaten 20 deel 4
informatie en adressen 23 inhoudsopgave mondzorg voor mensen met een het nieuwe wonen - 3dadvies burger die individualistisch, mondig en goed opgeleid is. termen als energiezuinigheid, veiligheid,
toegankelijkheid en flexibiliteit, ... wanneer er meer ‘kwetsbare’ mensen wonen in een wijk biedt dat nieuwe
mogelijkheden voor de woonomgeving. het brengt kleine servicebedrijven, werkplaatsen, winkels, ho-reca en
maatschappelijke organisaties dich- terbij. een bijkomend positief aspect is ... overzicht trends en
ontwikkelingen - vng - waarbij meer mensen immigreren dan emigreren. door verandering in herkomst van
immigranten over de jaren heen stijgt door verandering in herkomst van immigranten over de jaren heen stijgt
daarbij de diversiteit van de allochtone bevolking. mensen met migraine aan het werk! allesoverhoofdpijn - in 2008 geschat op meer dan 1,7 miljard euro per jaar. mensen met migraine verzuimensen met migraine verzui- men naar schatting gemiddeld drie tot zeven dagen extra als gevolg van hun
ziekte. mag het wat meer zijn? - beweging - hij gaat er in heel zijn nota van uit dat mensen mondig zijn,
bewust, individuele keuzen maken. dat ze zelf hun menu en hun programma samenstellen, dat iedereen daar
als vanzelfsprekend toe in staat is. het belang van het middenveld komt in dat verband bij de minister niet op.
hij gaat er van uit dat iedereen al tot en met geëmancipeerd is. h e t h o o f d s t u k 6 bert anciaux wil ...
mondigheid van prostaatkankerpatiënten en het effect ervan ... - “voorheen was het veel meer van,
‘nou, u bent de dokter’ en nog wel is het zo dat de meeste mensen doen wat ik aan- beveel, maar er zijn toch
wel veel meer mensen die toch al mondig het ziekenhuis in - joconnectles.wordpress - dat mensen
onnodig in een uitke-ring belanden. of om ervoor te zorgen dat ze weer terug kunnen naar hun baan. werken
bevordert het herstel, ook bij kanker. als je je nuttig voelt, voel je je sowieso beter. ik heb altijd geleerd dat je
moet zorgen voor jezelf. door re-turn ben ik niet meer constant bezig met mijn ziekte, want de angst dat het
terugkomt, is er al-tijd. wat ik wil is het denken ...
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