
30 maart 2021 – Kennisnetwerk Wijkverpleegkundigen
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
In dit kennisnetwerk ga je met je collega’s aan de slag met onderwerpen die 
voor jou belangrijk zijn in de praktijk. In deze sessie bespreken we: diversiteit, 
discriminatie en ‘cultuursensitief’ werken: waar loop jij in de praktijk tegenaan?

13 april en 11 mei 2021 – Mekaar ondersteunen na een heftige   
    gebeurtenis (2 dagdelen)
13.30 uur – 16:45 uur, 13 april online, 11 mei Rotterdam
Je maakt soms veel mee in de zorg: veel sterfgevallen door corona, een collega 
die besmet raakt en misschien wel is overleden. Agressie van cliënten of hun 
mantelzorgers. Hoe zorg je na zo’n gebeurtenis goed voor elkaar? We oefenen 
met het doen van opvanggesprekken en gesprekken met collega’s. Je kunt je eigen 
casus inbrengen!

20 april 2021 – Moeilijk en onbegrepen gedrag
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
Veel zorgverleners komen in hun werk mensen tegen die lastig gedrag vertonen, 
vaak veroorzaakt door een psychiatrische aandoening. Hoe kun je hier het beste 
mee omgaan? En hoe geef je zelf jouw grenzen aan? Hiermee gaan we aan de 
slag!

20 mei 2021 – Wetgeving en financiering ouderenzorg voor   
   verpleegkundigen en verzorgenden
13.30 uur – 17.00 uur, Rotterdam
De ouderenzorg wordt vanuit drie wetten geregeld en betaald. Maar: voor welke 
zorg komt jouw cliënt in aanmerking? Wie bepaalt en vooral betaalt die zorg? 
Worstel je hiermee of loop je tegen de grenzen tussen de wetten aan? Doe mee!

10 juni 2021 – Inspiratiecollege “Praat nou eens gewoon”
14.00 uur – 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 legt op humoristische manier 
de vinger op de zere plek!

2 februari 2021 – 7 Bronnen van leefplezier
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
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.

10 februari 2021 – Intimiteit en seksualiteit
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
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 daarom met dit thema aan de slag!

16 februari 2021 – Contact via een beeldscherm: beeldbellen als kunst
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
We ontmoeten elkaar vaker online. Maar… hoe maak je contact door het scherm 
heen en zorg je dat je elkaar echt ‘ziet en hoort’? Hoe stel je jezelf creatief voor? 
Hoe ga je om met de camera en wat zijn de ‘online gedragscodes’?

2 maart 2021 – Frisse blikken! met adviseur digitaal leiderschap  
   Marco Derksen
14.00 uur – 17.15 uur, Online of Rotterdam
De wereld waarin verzorgenden, wijkverpleegkundigen, teamleiders en managers 
werken ‘digitaliseert’! De frisse blik van Marco Derksen helpt je bij het beter 
begrijpen van wat digitale transformatie is, wat het betekent voor je organisatie en 
wat het van jou als leidinggevende vraagt.

11 maart 2021 – Kennisnetwerk Praktijkopleiders
9.30 uur – 12.00 uur, Online via Zoom
Opleiden in coronatijd! We gaan aan de slag met vragen als: Wat zijn ‘best 
practices’ als het gaat om toetsing en examinering? Welke technologische 
innovaties heb je mogelijk ingezet? Welke andere aanpakken of methoden zijn 
succesvol en helpend gebleken?

22 maart 2021 – Ze willen ook nooit wat! Hoe creëer je een   
    uitdagende omgeving voor mensen met dementie?
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
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.
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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 nieuws-
brief via www.vankleefinstituut.nl. En volg ons op social media.

Inschrijven? Klik op bijeenkomsten op www.vankleefinstituut.nl

13 September 2021 – Eigen-regiemodel voor zorgverleners
14.00 uur – 16.15 uur, Online via Zoom
Regie kunnen geven, begint bij regie nemen! Wat heb je nodig om dat ook echt 
te gaan doen? Wat moet je in jezelf aanspreken, welk gedrag moet je gaan tonen? 
Het begint bij het kennen van jouw belemmeringen en overtuigingen.

30 september 2021 – Conferentie Trots zijn op je werk
13.30 uur – 17.00 uur, Rotterdam
Wat hebben we toch een mooi vak! Maar we laten lang niet altijd zien dat we 
er trots op (mogen) zijn. In deze inspirerende middag voor zorgverleners en 
teamleiders gaan we hiermee aan de slag met inspirerende sprekers en workshops.

5 oktober 2021 – Kennisnetwerk Wijkverpleegkundigen
13.30 uur – 17.00 uur, 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.

7 oktober 2021 – Kennisnetwerk Praktijkopleiders
9.30 uur – 12.30 uur, 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 bespreken verdiepende thema’s die relevant zijn voor je vak. 

7 oktober 2021 – Wetgeving en financiering ouderenzorg voor   
    wijkverpleegkundigen die indiceren
13.30 uur – 17.00 uur, Rotterdam
Sinds 2015 indiceren wijkverpleegkundigen de zorg uit de Zorgverzekeringswet; 
voor de Wmo en de Wlz kunnen ze terecht bij de gemeente en het CIZ. Hoe ga jij 
om met de grenzen tussen deze wetten? Tegen welke dilemma’s loop jij aan? 

11 oktober – Managementdag Medewerkergericht leidinggeven
9.30 uur – 16.30 uur, Rotterdam
We presenteren de resultaten van het onderzoek naar de samenwerking tussen 
teamleiders en medewerkers. Hoe ‘medewerkergericht’ is dat? Wat gaat goed 
en wat kan verbeterd worden? In de middag gaan we aan de slag met het eigen 
regie-model.

26 oktober 2021 – Omgaan met verschillende culturen
13.30 uur – 17.00 uur, Rotterdam
Zorgverleners krijgen steeds meer te maken met cliënten uit andere culturen. Wat 
zijn hun gewoontes? Hoe sluit je aan bij hun leefwereld? Hoe kun je hun gedrag 
beter begrijpen? En: waar trek je grenzen, zoals bij discriminatie? We praten 
hierover met experts!

9 november 2021 – Preventie van agressief gedrag
13.30 uur – 17.00 uur, Rotterdam 
Dreigen, uitschelden, slaan. Van alle stemmings- en gedragsproblemen is agressie 
voor zorgverleners het meest belastend. Als je de oorzaak kunt achterhalen van de 
gedragsproblemen krijg je meer grip op de situatie. Reden genoeg om daar eens 
bij stil te staan!

25 november 2021 – VKI Inspiratiecollege 2021
14.00 uur – 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.
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