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3 maart – Moeilijk en onbegrepen gedrag; hoe ga je daarmee om?
13.30-17.00 uur, Nieuwe Poort, Rotterdam
Als zorgverlener krijg je steeds meer te maken met cliënten met psychiatrische
aandoeningen, zoals schizofrenie, bipolaire stoornissen of borderline. Hoe ga je
hiermee om? Hoe bespreek je dit met je cliënt? Wat accepteer je wel en niet?
16 april – Kennisnetwerk praktijkopleiders
9.30-12.30 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
In deze netwerkbijeenkomst gaan we aan de slag met jouw vragen: wat gaat goed, wat
kan er beter? We bespreken casussen, wisselen tips en ideeën uit en spreken
verdiepende thema’s door die relevant zijn voor je vak.
12 mei – Workshop: Zeven bronnen van arbeidsvreugde
13.30-17.00 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
We werken in ons leven wel 82.800 uur! Het is dus best belangrijk dat je het leuk hebt
op je werk! Je leert hoe je daar zelf invloed op hebt aan de hand van de zeven bronnen
van arbeidsvreugde en krijgt praktische tips.
19 mei – Kennisnetwerk wijkverpleegkundigen
13.30-17.00 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
In het kennisnetwerk wijkverpleegkundigen ga je met je collega’s aan de slag met
onderwerpen die voor jou belangrijk zijn in de praktijk. Je deelt kennis en ervaringen,
bespreekt casussen uit de praktijk en gaat met nieuwe informatie weer naar huis.
4 juni – Workshop: Ze willen ook nooit wat! Hoe creëer je een uitdagende
omgeving voor mensen met dementie?
14.00-17.00 uur, ActiVite, Leiderdorp
Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer en zeggen dus vaak ‘nee’ tegen
activiteiten. In deze workshop leer je hoe je hen kunt ‘verleiden’ om toch mee te doen
door meer aan te sluiten op hun leef- en denkwereld.
9 juni – Managementdag medewerkergericht leidinggeven
9.00-17.00 uur, Rotterdam
VKI heeft onderzoek gedaan onder teamleiders en zorgverleners naar ‘medewerkergericht leidinggeven’. Op deze dag voor managers en teamleiders presenteren we de
resultaten en bieden we handvatten om de samenwerking met je team te verbeteren.
17 juni – Conferentie: Verandering de baas!
13.30-17.00 uur, ActiVite, Leiderdorp
Ben jij veranderingen de baas? Ontdek hoe jij omgaat met onbekende situaties: vecht,
vlucht of bevries je? En leer hoe je juist het tegenovergestelde kunt doen: communiceren,
samenwerken en accepteren. Na de conferentie kun je er direct mee aan de slag!
Inschrijven? Klik op de bijeenkomst of ga naar www.vankleefinstituut.nl

25 juni – Workshop: Zeven bronnen van leefplezier
13.30-17.00 uur, Rotterdam
Met de zeven bronnen van leefplezier kun je met je cliënten praten over hun verlangens,
teleurstellingen en successen. Zo kom je erachter wat mensen écht belangrijk vinden en
kun je hen verleiden op zoek te gaan naar wat wél kan.
23 september – Frisse blikken! Vernieuwers in de zorg, speciaal voor managers
14.00-18.00 uur, Rotterdam
Welke nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden raken jouw werk? Welke ideeën
kunnen de kwaliteit van de zorg door jouw organisatie verbeteren? Schuif aan en
bespreek jouw praktijkervaring met collega’s uit andere zorgorganisaties, aan de hand
van het verhaal van een vernieuwer.
30 september – Workshop: Intimiteit en seksualiteit
13.30-17.00 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
Zijn intimiteit en seksualiteit ook belangrijk als je ouder wordt? Ja, zeker! Het blijkt dat
ongeveer 15% van de bewoners in het verpleeghuis intiem of seksueel contact mist.
In deze workshop gaan we met dit thema aan de slag!
1 oktober – Kennisnetwerk praktijkopleiders
9.30-12.30 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
In deze netwerkbijeenkomst gaan we aan de slag met jouw vragen: wat gaat goed,
wat kan er beter? We bespreken casussen en wisselen tips en ideeën uit en spreken
verdiepende thema’s door die relevant zijn voor je vak.

Inschrijven? Klik op de bijeenkomst of ga naar www.vankleefinstituut.nl

6 oktober – Kennisnetwerk wijkverpleegkundigen
13.30-17.00 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
In het kennisnetwerk wijkverpleegkundigen ga je met je collega’s aan de slag met
onderwerpen die voor jou belangrijk zijn in de praktijk. Je deelt kennis en ervaringen,
bespreekt casussen uit de praktijk en gaat met nieuwe informatie weer naar huis.
8 oktober – Conferentie: Verandering de baas!
13.30-17.00 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
Ben jij veranderingen de baas? Ontdek hoe jij omgaat met onbekende situaties:
vecht, vlucht of bevries je? En leer hoe je juist het tegenovergestelde kunt doen:
communiceren,samenwerken en accepteren. Na de conferentie kun je er direct mee
aan de slag!
14 oktober – Workshop: Leer je cliënt écht kennen!
13.30-17.00 uur, Centrum Djoj, Rotterdam
In deze workshop leer je de wensen en verlangens van je cliënt echt in kaart te
brengen. Met de doodle-me-tool leer je het persoonlijke levensverhaal van de cliënt
kennen. Zo zorg je voor meer leefplezier!
26 november – Inspiratiecollege VKI: VKI 15 jaar!
14.00-18.00 uur, Rotterdam
Een inspirerende middag voor mensen met een zorghart. Bijzondere sprekers zetten je
aan het denken, geven je tips om je werk anders te doen en inspireren je om de zorg
te verbeteren. Dit jaar extra bijzonder vanwege ons 15-jarig jubileum!

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

Het Van Kleef Instituut is het kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals. We organiseren netwerkbijeenkomsten, conferenties en
workshops voor medewerkers van ActiVite, Careyn, Laurens, Lelie zorggroep,
Sonneburgh, Topaz en De Zellingen. Blijf op de hoogte van je vak en schrijf
je in voor de maandelijkse nieuwsbrief via www.vankleefinstituut.nl en volg
ons op social media.

