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2 oktober – 3R = V? Oftewel: hoe haal ik vitaal mijn pensioen?
13.30-17.00 uur - Centrum Djoj, Rotterdam
Hoe blijf jij als zorgverlener vitaal en gezond aan het werk in de snel 
veranderende (zorg)wereld? Je leert meer in deze workshop! We kijken naar wat 
jou energie geeft in je werk en privéleven en waar je juist op leegloopt. En, als je 
dat weet, wat je daar dan vervolgens mee kan doen om vitaal te blijven! 

9 oktober – Kennisnetwerk Wijkverpleegkundigen - omgaan met mensen 
met moeilijk, onbegrepen en psychiatrisch gedrag
13.30-17.00 uur - Centrum Djoj, Rotterdam  
In dit kennisnetwerk bespreken we jouw ervaringen met mensen met moeilijk, 
onbegrepen en psychiatrisch gedrag. Waar loop jij tegenaan en wat betekent 
het voor jouw handelen als wijkverpleegkundige? Wat heb jij nodig om je 
cliënt hierin te ondersteunen en hoe doen jouw collega’s dat?  

16 oktober – Open communicatie: hoe praat ik gemakkelijk(er) met cliënten 
en collega’s? 
13.30-17.00 uur – Activite, Leiderdorp 
In veel teams wordt gezegd: “Het probleem hier is de communicatie”! Hoe 
komt dat eigenlijk? Is open met cliënten en collega’s praten zo moeilijk dat we 
er niet meer aan beginnen? In deze workshop onthullen wij een belangrijke 
sleutel!

30 oktober - Omgaan met cliënten met psychiatrische problematiek
13.30-17.30 uur – Activite, Leiderdorp  
Drugsverslaving, verzamelaarsproblematiek, zorgmijders… Deze cliënten 
vertonen vaak gedrag dat moeilijk te begrijpen is. Hoe ga je daarmee om? En 
hoe werk je hierin samen met verschillende netwerkpartners en experts? Leer 
meer op deze conferentie!

31 oktober – Stimuleren van leren op de werkplek voor leidinggevenden
09.00 -17.00 uur – Centrum Djoj, Rotterdam 
Er zit vaak meer in je medewerkers dan eruit komt. Toch zie je soms weinig 
verandering in gedrag als ze een training hebben gevolgd. In deze training 
leer je hoe je jouw medewerker(s) kan helpen beter te presteren. Zo haal je 
meer uit je medewerkers en leer je wat jouw rol als leidinggevende daarbij 
kan zijn! 

7 november – Slotconferentie Verzorgenden ‘ViT’ voor de toekomst
13.30 – 17.30 uur – Schielandshuis, Rotterdam 
Ben jij benieuwd wat de resultaten van het programma ViT voor het vak van 
verzorgende betekenen? Wil je weten welke lessen we geleerd hebben over 
communiceren in het team, samenwerken met mantelzorgers en de eigen 
regie van jouw cliënt? Kom dan op 7 november naar het Schielandshuis: voor 
iedereen die ‘ViT’ voor de toekomst wil zijn!

14 november – Netwerk praktijkopleiders 
09.30 – 12.30 uur – Centrum Djoj, Rotterdam 
In deze eerste netwerkbijeenkomst bespreken we - op basis van onderzoek onder 
praktijkopleiders - de huidige ‘positionering van de praktijkopleider’. Wat zijn je 
puzzels, wat gaat goed, waar zou je aan willen werken? Van daaruit spreken we 
af welke verdiepende thema’s relevant zijn voor jullie ontwikkeling.

29 november – VKI Inspiratiecollege 2018 
14.00-17.30 uur – Bibliotheektheater, Rotterdam 
Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, neemt je 
mee in zijn ervaringen met patiënten in de palliatieve fase. Hij beschrijft deze 
in vaak ontroerende columns over kracht en compassie in de zorg. Marcellino 
Bogers sluit de middag af met een inspirerende workshop over de werking, 
effecten en de mogelijkheden van humor in de palliatieve fase.

3 december – Vroegtijdige Zorgplanning: Praten over later 
13.30-17.00 uur – Centrum Djoj, Rotterdam  
In jouw werk als zorgverlener heb je vaak te maken met mensen die 
achteruitgaan. Praten over later zou vanzelfsprekend moeten zijn. In deze 
workshop kun je hier mee oefenen, zodat je vroegtijdig met jouw cliënten 
kunt praten over de zorg van later.

13 december – Omgaan met werkdruk 
13.30-17.00 uur – Centrum Djoj, Rotterdam 
Herken je dit? Je hebt het veel te druk, en je hoort ook van collega’s dat zij 
het zo druk hebben…en iedereen rent maar langs elkaar heen. Werkdruk 
leidt tot allerlei vervelende klachten en vermindert je werkplezier. Wat zou 
jij hieraan willen of kunnen doen? In de workshop ‘Omgaan met werkdruk’ 
gaan we hiermee aan de slag.

Het Van Kleef Instituut is het kennis- en inspiratienetwerk van en 
voor zorgprofessionals. Blijf op de hoogte van je vak en schrijf je  
in voor de maandelijkse nieuwsbrief via www.vankleefinstituut.nl.  
Download de VKI App of volg ons op social media!

Direct inschrijven of meer lezen? 
Klik op de bijeenkomsten van www.vankleefinstituut.nl.


