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23 september – Frisse blikken! Vernieuwers in de zorg, speciaal voor managers
14.00 - 18.00 – Delftse Poort, Rotterdam
Heb jij oog voor de oplossingen die zorgprofessionals aandragen? In hun 
nieuwe boek zeggen Sophie Albers en Albert Jan Kruiter dat de ’wijsheid’  
van zorgverleners vaak over het hoofd wordt gezien. Ze gaan met je in 
gesprek over hoe jij beter gebruik kunt maken van de goede ideeën van je 
medewerkers. 

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.  
 

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 – Themabijeenkomst: Verandering de baas:  
hoe je er vanaf morgen geen last meer van hebt!
13.30 - 17.00 uur – Centrum Djoj, Rotterdam
Veranderen leuk? Ja zeker! Maar ook spannend. Daarom gaan we aan de slag 
met veranderen in de praktijk: ga je vechten, vluchten of bevries je? En hoe 
kunnen jij en je collega het tegenovergestelde doen: communiceren, 
samenwerken en accepteren?

Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM
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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. We gaan aan de slag met de ‘Doodle-me-tool’ en maken kennis 
met het ‘Doodle-me-bord’. Zo zorg je voor meer leefplezier!

15 oktober – Managementdag medewerkergericht leidinggeven
9.00 - 17.00 uur – Centrum Djoj, Rotterdam
VKI heeft onderzoek gedaan onder teamleiders en zorgverleners naar 
‘medewerkergericht leidinggeven’. Op deze dag speciaal voor managers en 
teamleiders presenteren we de resultaten hiervan en bieden we handvatten 
om de samenwerking met je team te verbeteren. 

Inschrijven? Klik op bijeenkomsten op www.vankleefinstituut.nl
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27 oktober – 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. 

17 november – Workshop: Ze willen ook nooit wat!  
Hoe creëer je een uitdagende omgeving voor mensen met dementie?
13.30 - 17.00 uur – Centrum Djoj, Rotterdam
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.

26 november – VKI Inspiratiecollege: Praat toch eens gewoon!
14.00 - 18.00 uur – Rotterdam
Waarom praten we zo raar in de zorg? Willen we meer ‘handen aan het bed’, 
lopen we over ‘extramurale zorgbruggen’ en ‘zetten we cliënten in hun 
kracht’? Het kan allemaal veel eenvoudiger! Japke-d. Bouma laat op 
humoristische manier zien hoe het anders kan. 

Direct inschrijven of meer lezen? 
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.

Wij werken volgens de 

richtlijnen van het RIVM
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