
 

 

 

 

Datum 
23 juni 2016 13.30 tot 20.00 uur 
 
Programma 
13.00 Ontvangst met koffie en thee 
13.30  Netwerken als zorgprofessional 
14.15 Een zichtbaar en voelbaar netwerk 
14.30 Workshopronde 1 
15.30   Pauze 
16.00 Workshopronde 2 
17.00 Workshopronde 3 
18.00 Diner 
19.00 Verrassende afsluiting 
 
Voor wie? 
Medewerkers van de kernpartners van 
VKI.  Aan de conferentie kunnen maximaal 
150 personen deelnemen.   
 

 
 
Unieke locatie 
Sparta Stadion ‘Het Kasteel’, Rotterdam 
 
 
 
 
 
Accreditatie voor 5 punten bij het 
Kwaliteitsregister V&V  is aangevraagd. 
 

Programma 
We starten de conferentie met alle 
zorgprofessionals die meedoen aan deze 
conferentie. Tijdens de opening zie je en voel je 
hoe je onderdeel bent van een groot en 
professioneel zorgnetwerk. Na deze 
spectaculaire opening heb je keuze uit allerlei 
verschillende workshops: je kunt er 3 kiezen die 
jou het best helpen bij je ontwikkeling! 
Vervolgens gaan we eten en kun je met collega's 
het netwerken uit de opening voortzetten. Na 
het eten sluiten we weer met z’n allen af! En die 
afsluiting belooft erg verrassend te worden, 
maar verder verklappen we nog niets! Schrijf je 
dus snel in, want vol is vol! 
 

Als zorgverlener krijg je natuurlijk te maken met alle 
veranderingen in de zorg. Mensen blijven ondanks 
beperkingen langer thuis wonen, ze moeten meer 
zelf doen en worden mondiger. Maar hoe ziet jouw 
vak er in de toekomst uit? Wat verandert er in jouw 
beroepsuitoefening? En wat is er eigenlijk veranderd 
in de ouderenzorg en waarom? 
 

De toekomst is al begonnen! 
Op 23 juni organiseert VKI – op een unieke locatie – 
voor medewerkers van haar kernpartners een 
conferentie over de zorgprofessional van de 
toekomst. En die toekomst is eigenlijk al begonnen! 
In een afwisselend programma leer je wat die 
toekomst betekent voor jou als professional en voor 
je cliënt.  

23 juni: Conferentie Deskundig voor de Toekomst 

Van Kleef Instituut 
VKI ondersteunt de zorgprofessional om optimaal te 
werken. We bieden je praktisch toepasbare kennis, 
hulpmiddelen en tools die je direct in je werk kunt 
gebruiken. Kijk eens in onze agenda, thema’s of 
projecten en check onze toolkit op vki.nu. Partners in 
het instituut zijn ActiVite, Careyn, Laurens en De 
Zellingen. 

 

Workshopprogramma 
Ronde 1   Ronde 2 
De cliënt in regie  Opkomen voor je vak 
Invloed op beleid organisatie Resultaatgericht werken 
Hoe en waarom van transitie Zelforganiserend team 
Ronde 3 
De nieuwe zorgverlener  
Verpleegkundig leiderschap    
Gedeelde besluitvorming 
 

SCHRIJF JE IN! 

Klik hier voor de 
workshopomschrijvingen 

http://www.vankleefinstituut.nl/workshops-en-netwerken/conferentie-deskundig-voor-de-toekomst-de-ontwikkeling-van-de-zorgprofessional/
http://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2016/03/20160329_workshopomschrijving.pdf
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