
 

 

 

 

Werkconferentie Verzorgenden in Transitie: ViT voor de toekomst! 

Programma werkconferentie 
Tijdens de werkconferentie gaan we aan de slag met 
de resultaten van het onderzoek. Na een inleiding 
over het hoe en waarom van de transitie gaan jullie 
in debat met jullie leidinggevenden en bestuurders 
over de transitie in de ouderenzorg. Wat moet er 
volgens jullie gebeuren, hoe denk jij over de transitie, 
wat merkt de cliënt daarvan en wat verwacht de 
organisatie van jou? Al deze onderwerpen komen aan 
de orde. Na de resultaten van het onderzoek ga je 
met elkaar in gesprek in kennisnetwerken over 
zelfredzaamheid, betrekken van de cliënt of de 
moeilijke keuzes die je soms moet maken (ethische 
gevolgen van de transitie).  
Kortom: een echte werkconferentie! 
 

 

De Transitie in de Ouderenzorg vraagt van jou als 
zorgprofessional een hele andere manier van 
werken: streven naar zelfredzaamheid van de 
cliënt, meer inzet van informele zorg en vrijwilligers 
en meer resultaatgerichtheid samen met je 
collega’s in het team. Om je daarbij te 
ondersteunen is het programma ViT gestart. 
 

Onderzoek 
Om te zien hoe verzorgenden en de organisaties 
denken over de transitie en de gevolgen daarvan is 
onderzoek gedaan. Ook is gevraagd wat jullie nodig 
hebben om die verandering door te maken. Tijdens 
de werkconferentie presenteren we de resultaten. 
 

Datum 
1 december 2016, 13.30-18.00 
 

Programma 
13.00  Inloop met koffie en thee 
13.30  Welkom/opening 
13.40  Hoe en waarom transitie  
 ouderenzorg 
14.10 Lagerhuisdebat 
15.25 Pauze 
15.55 Resultaten onderzoek ViT 
16.25 Kennisnetwerk naar keuze 
18.00 Afsluiting en borrel 
  

Voor wie? 
De werkconferentie is bedoeld voor 
bestuurders, managers en teams van de 
kernpartners van VKI. 
 

Door wie? 
Sprekers deze middag zijn Jeroen 
Schumacher (Vilans), Lausanne Mies en 
Geertje van de Ven (onderzoekers ViT) en 
Gijs Weenink (Debatacademie). 

 
Locatie 
De Machinist, Rotterdam 

 
Inschrijving 
Je kunt je tot 15 november inschrijven. klik 
hier. 
 

Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd bij het 
kwaliteitsregister V&V. 

 

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. 
 

Verzorgenden in Transitie (ViT) 
ViT is een programma waarin teams en verzorgenden 
ondersteund worden bij de veranderingen die de 
transitie in de ouderenzorg met zich meebrengt. Aan 
het programma kunnen 8 teams deelnemen. Voor 
deelname aan activiteiten van ViT is vacatie 
beschikbaar voor zorgprofessionals. ViT wordt 
gesubsidieerd door Stichting Gerard van Kleef. 
 

https://www.demachinist.nl/contact
http://www.formdesk.com/vankleefinstituut/werkconferentie_ViT
http://www.formdesk.com/vankleefinstituut/werkconferentie_ViT

