
Welkom  
op de 

conferentie

Deskundig 
voor de 

Toekomst;  
Ontwikkeling  

van de  
Zorgprofessional

Het kennis- en inspiratienetwerk  
van en voor zorgprofessionals

Zoek je informatie om je werk nog makkelijker te maken? 
Op onze website vind je allerlei kennis en tools speciaal  
voor (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden!

We werken in allerlei projecten aan nieuwe tools, workshops 
en E-learning modules voor zorgprofessionals. Samen met 
onze partners.

VKI onderzoekt regelmatig wat verpleegkundigen en  
verzorgenden bezighoudt. Zo weten wij goed wat er speelt 
in de praktijk. Nieuwsgierig wat jouw collega’s vertellen?  
Zie de praktijkverhalen op de website.

Kom eens naar een workshop of kennisnetwerk! 
Kijk op www.vki.nu voor ons aanbod

Kernpartners VKI:

Als je werkt 
bij één van onze 
partners kun je 
gratis naar onze  

workshops! 

Conferentie 23 juni 2016
13.30u - 20.00u
Sparta Stadion Het Kasteel
Rotterdam



13.00  Ontvangst met koffie en thee 
13.30   Opening door dagvoorzitter Michel Rahn (Improvisatieacteurs) en  
  Ids Thepass (voorzitter raad van bestuur Laurens)
13.40 Netwerken als zorgprofessional
14.15 Een zichtbaar en voelbaar netwerk
14.35  Workshopronde 1 
15.35    Pauze 
16.00  Workshopronde 2 
17.10  Workshopronde 3 
18.10  Diner 
19.00  Verrassende afsluiting
20.00 Afronding

Programma

Workshoprondes

Ronde 1 14.35 - 15.35 

De cliënt in regie

Ervarea: Barbara Oppelaar 
en Jan van der Hammen

 

Aan de slag met invloed

Bureau Rood: Kristel 
Keuren en Manon de 
Groot-van Gelder

Het hoe en waarom van de 
transitie in de ouderenzorg

Vilans: Larix Bouwman   

Ronde 2 16.00 - 17.00 

Opkomen voor je vak als 
verzorgende

Rebbels: Jocelyn Rebbens
 

Resultaatgericht werken 
en het Zorgleefplan

Albeda College: Roger 
Pieters

Het zelforganiserende 
team: een simulatie

Ervarea: Barbara Oppelaar 
en Jan van der Hammen

Ronde 3 17.10-18.10

Jouw rol als nieuwe 
zorgverlener

Vilans: Jeroen Schumacher

 

Professioneel verpleeg-
kundig leiderschap

Rebbels: Jocelyn Rebbens

Gedeelde besluitvorming 
in de ouderenzorg
 
Aililio: Susan Jedeloo

Als zorgverlener krijg je te maken met veel 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? 

Wat is er veranderd in de ouderenzorg en waarom?

Welkom op de conferentie! 
 
Deskundig voor de Toekomst;  
Ontwikkeling van de Zorgprofessional

  

Check je  
workshop


