Planning van het
ontwikkeltraject
6 september 2022
14 september 2022
12 oktober 2022
10 november 2022
		
december 2022
25 januari 2023
8 maart 2023
19 april 2023
14 juni 2023

Kick-off
Module 1
Module 2
14:00u uur deadline 		
indienen projectaanvraag
Beslissing ZonMw
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Motivatiegesprek
In dit gesprek horen wij graag wie
jij bent. Wat wil jij leren de komende
tijd? En welke vragen heb jij voor
ons? Zo bekijken we samen of jij dit
avontuur wilt en kunt aangaan
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Wie is wie?

Dit is mijn plan!

Welkom! Je ontmoet je
collega’s in dit ontwikkeltraject. Bedenk een creatieve
manier om jezelf voor te
stellen. Een liedje, een collage,
een schilderij, alles mag.
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Onbekend
Talent

Doe je mee? Dan ga je aan
de slag met een uitdaging
uit jouw werkpraktijk. In de
eerste 2 modules leer je
hiervoor een plan maken.
Wij helpen je hierbij! Dit plan
dien je in bij ZonMw.

3
Go!

Hoe en wat?

Klaar voor de start

Niet alleen jij volgt modules, ook
jouw teamleider wordt bijgepraat.
Daarnaast houden we intervisiebijeenkomsten. Alles om jou te
ondersteunen!

Je bedenkt acties die passen
bij jouw uitdaging. Dat doe je
niet alleen, maar samen met
jouw team. Want je wilt
iedereen mee krijgen in jouw
plan.

Je bent begonnen!
De komende tijd vul jij je
werkmap met je plannen,
ideeën en lessen. Je vertelt je
team wat je gaat doen en hoe
ze jou kunnen helpen in dit
traject.
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Bijsturen

Kijk eens achterom

Finish!

Hoe gaat het met het oplossen van jouw
praktijkprobleem? Kun je al resultaten
gaan verzamelen? Of wil je nog zaken
bijsturen? Dat kan nu nog.

We kijken samen terug op
de afgelopen maanden. Wat
heb je geleerd en waar ben
je trots op? Kijk eens goed
achterom. Hoe is het gegaan
en wat heb je bereikt?

We kijken naar alle resultaten
en delen die met elkaar.
Zo leer je van elkaar en kun je
nieuwe talenten inspireren!

Studentreis
Tijdens deze reis krijg je regelmatig intervisie

Dit is jouw kans!

Leer veranderen in je eigen praktijk!

Onbekend Talent
Ben jij een verzorgende IG of
mbo-verpleegkundige bij één van
de partners van VKI en wil jij:
jouw talenten beter leren kennen?
jezelf na minstens 4 jaar werkervaring
verder ontwikkelen?
zelf iets verbeteren in jouw 			
zorgpraktijk?
Dan ondersteunen wij jou graag met
een leerzaam en vooral ook leuk
ontwikkeltraject met 24 zorgcollega’s
vanuit 6 zorgorganisaties!

Het Van Kleef Instituut (VKI) en Albeda Zorgcollege nodigen jou
uit voor dit gloednieuwe ontwikkeltraject, waarin je samen met
24 zorgcollega’s nieuwe vaardigheden leert die je direct in jouw
werk kunt gebruiken. Je leert jouw talenten kennen en gaat
zelf aan de slag met verbeteringen in je eigen praktijk, samen
met collega’s!

Wat ga je doen in dit ontwikkeltraject?
Wie kent de ouderenzorg nu beter dan verzorgenden en
verpleegkundigen? Juist. Daarom geven we 25 zorgverleners de
kans om de zorg voor cliënten zélf te verbeteren. Je gaat een
probleem uit jouw praktijk benoemen én oplossen. Hierbij betrek
je ook je eigen team. Zo leren jullie ook van elkaar en kunnen
meer cliënten profiteren van jullie verbeteringen in de zorg.

Hoe ziet het ontwikkeltraject eruit?
Het traject bestaat uit 6 modules met inspirerende lessen. In
module 1 en 2 bepaal je met welk praktijkprobleem je aan de
slag gaat. Daarna leer je hoe je hier een plan van aanpak voor
maakt. In de volgende 4 modules ga je daarmee aan de slag
tijdens jouw eigen werk.
Je bent 9 maanden zo’n 8 uur per week bezig met dit ontwikkeltraject. In de studentreis op de achterkant van deze flyer lees je
daar meer over.

Wie betaalt dit ontwikkeltraject?
ZonMw betaalt dit ontwikkeltraject omdat ze het belangrijk vindt
dat zorgverleners meer zeggenschap krijgen. Elke deelnemer
krijgt hiervoor een waardebon (voucher); hiermee kan je
organisatie jouw contract tijdelijk uitbreiden met 8 uur per week.
Zo gaan deze uren niet ten koste van je cliënten en heb je tijd
om alle activiteiten te doen die nodig zijn voor jouw leertraject.

Wat moet je hiervoor doen?
Om in aanmerking te komen voor een voucher wordt jouw
plan van aanpak beoordeeld door ZonMw. Daar helpen we jou
natuurlijk mee tijdens modules 1 en 2! Zodra je de voucher krijgt,
ga je met je team aan de slag om de verbetering in jouw
zorgpraktijk uit te werken.

Partners
Van Kleef Instituut:

Hoe begeleiden we jou?
Je leert werken met de PDCAS-cyclus: je maakt een Plan,
je Doet wat je van plan bent, je Checkt of het plan werkt,
je past je plan Aan en je deelt wat je geleerd hebt Samen
met anderen.
Je krijgt een talentenscan en inspirerende lessen.
Je teamleider en werkbegeleider helpen je in de praktijk
met het uitvoeren van jouw plan.
Je krijgt een praktische werkmap en coaching, intervisie
en praktijkbegeleiding. Dus je staat er niet alleen voor!

Wat investeer je zelf?
Modules 1 en 2 doe je in je eigen tijd (ongeveer 30 uur).
Zodra je plan is goedgekeurd krijgt jouw organisatie het
geld waardoor jij 8 uur per week mee kan doen met dit
ontwikkeltraject.

Hoe kun je je aanmelden?
Wil je meedoen? Bespreek dit dan met je teamleider,
zodat jullie samen de aanmelding kunnen doen via
info@vankleefinstituut.nl. VKI neemt dan contact met je
op voor een motivatiegesprek.

Planning van het Ontwikkeltraject
Tijdens de kick-off bijeenkomst
6 september maak je kennis met de
Kick-off
docenten en alle andere deelnemers.
6 september!
Je treft daar mensen met een goed
veranderidee en je laten inspireren
door creatieve oplossingen en
spannende innovaties. Zo kun je zelf vast nadenken
over wat jij wilt veranderen in jouw werkpraktijk.
Op 14 september en 12 oktober zijn de eerste twee
modules. Daarna dien je jouw aanvraag bij ZonMw in.
Daar ondersteunen we je natuurlijk bij! De volgende
modules zijn in 2023. Voor de hele planning: zie de
studentreis op de achterkant.
Heb je vragen? Mail ons: info@vankleefinstituut.nl.

