
 
 

Workshopprogramma conferentie  

‘Deskundig voor de Toekomst; de ontwikkeling van de zorgprofessional’ 

 

1. De cliënt in regie 

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.... Een veel gehoorde kreet. Maar hoe zorg je er nu echt voor dat 

de cliënt daadwerkelijk de regie over zijn leven krijgt, ondanks dat hij in een verzorgingshuis woont of 

zorg thuis krijgt? En wat betekent dat voor jouw relatie met hem? Wat moet je bij- en misschien wel 

afleren als de cliënt de touwtjes weer zelf in handen heeft? De nieuwe zorg gaat om het ontwikkelen 

van een nieuwe zorghouding, waarin het stimuleren van zelfredzaamheid en het betrekken van 

informele zorgverleners centraal staat. 

2. Aan de slag met invloed! Workshop zit vol 

Als zorgverlener heb je natuurlijk ideeën over het beleid van je organisatie. Soms ben je het er mee 
eens, misschien zou je het ook wel anders willen. Op zo'n moment rijst de vraag: kan ik iets 
veranderen, en zo ja: hoe? Wat is er precies voor nodig om (meer) invloed te krijgen? En...heb je 
jezelf ook wel eens afgevraagd waarom het niet lukt, of de vraag gesteld: wil ik eigenlijk wel écht 
invloed...? De workshop van buro ROOD gaat via het Opstellingspel© in op deze vragen en geeft op 
een interactieve manier een beeld van de cirkel van invloed en betrokkenheid.   
 
3. Het hoe en waarom van de transitie in de ouderenzorg Workshop zit vol 

Er is veel veranderd in de zorg. Als zorgverlener krijg je daar ook mee te maken. Mensen blijven 

ondanks beperkingen langer thuis wonen, ze moeten meer zelf doen en worden mondiger. In deze 

inspiratiesessie wordt een beeld geschetst van de vernieuwing in de zorg. We zien dat die 

vernieuwing niet alleen in de zorg plaatsvindt, maar ook in andere sectoren. De boodschap is: het 

individu krijgt het meer voor het zeggen! Wat betekent dit voor jouw beroep en hoe je werkt in de 

praktijk? 

4. Opkomen voor je vak als verzorgende 

Als verzorgende heb je een cruciale rol in de transitie van de ouderenzorg. Jij bent immers degene 

die met de cliënt aan de slag gaat om hem zelfredzamer te maken en hem de regie over zijn leven 

terug te geven. Daar mag je best trots op zijn! Jij weet als geen ander hoe je jouw zorg samen met 

de cliënt vorm kunt geven. Hoe draag je dat uit naar je organisatie en krijg je invloed op het beleid in 

je team? Hoe zorg je ervoor dat er echt naar je geluisterd wordt? In deze workshop ga je daarmee 

aan de slag.  

5. Resultaatgericht werken en het zorgleefplan Workshop zit vol 

De term ‘resultaatgericht werken’ wordt vaak in verband gebracht met organisatie- en financiële 

doelen. Maar je hoort het minder als het gaat om de kwaliteit van zorg. Toch is resultaatgericht 

werken ook belangrijk voor de zorgkwaliteit: met je cliënt werk je samen naar een doel toe. Hoe doe 

je dat en welke rol speelt het zorgleefplan daarin? Hoe kan het zorgleefplan je helpen om ook in 

zorgverlening resultaten te bereiken? En hoe werk je daarin samen binnen je team?  

 

 



 
 
6. Het zelforganiserende team: een simulatie Workshop zit vol.  

Wat betekent zelforganisatie eigenlijk voor jou en je cliënt? Waar ben je verantwoordelijk voor als je 

‘zelforganiserend’ werkt, hoe neem je die verantwoordelijkheid en hoe stel je prioriteiten? En hoe 

werkt besluitvorming in je team? Heb je wel eens in een snelkookpan gezeten? In deze workshop ga 

je onder hoge druk ervaren wat zelforganisatie in de praktijk is. Een echte aanrader! 

7. Jouw rol als nieuwe zorgverlener Workshop zit vol 

De zorg moet betaalbaar blijven en de maatschappij verandert. Mensen blijven langer zelfstandig 

wonen, zijn mondiger, hun netwerk doet meer in de zorg. De cliënt krijgt de regie over zijn eigen 

situatie en hierdoor verandert jouw relatie met hem en zijn omgeving.  Maar hoe precies? Wat moet 

je bijleren en wat ga je afleren? In deze workshop werk je aan het ontwikkelen van een nieuwe 

zorghouding, waarin het stimuleren van zelfredzaamheid en het betrekken van informele zorg 

centraal staat. 

8. Professioneel verpleegkundig leiderschap Workshop zit vol 

Als (wijk)verpleegkundige word je (net als je cliënten trouwens) steeds meer zelf verantwoordelijk 

voor je zorgverlening en je ontwikkeling en ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het zorgteam. Hoe kun je een positieve invloed uitoefenen op je eigen 

beroepspraktijk? Hoe kun je een voortrekker en rolmodel zijn voor je collega’s, en hoe kun je samen 

met je collega’s oplossingsgericht bijdragen aan de kwaliteit van zorg? In deze workshop maken we 

daar een begin mee! 

9. Gedeelde besluitvorming in de cliëntenzorg 

‘Cliënt in regie’ betekent natuurlijk dat je de cliënt betrekt in het opstellen van zijn zorgleefplan: 

samen doelen formuleren, kijken wat gedaan moet worden om die doelen te bereiken, wie daarbij 

te betrekken etc. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk samen? Hoe kom je tot een gezamenlijk besluit? 

In deze workshop gaan we daar mee aan de slag. 

 

 


