training

Something Beautiful
de wijkverpleegkundige invloed op excellente zorg
Regie voeren in de thuiszorg lijkt niet makkelijk…
De wijkverpleegkundige zorg is complex en staat
op dit moment voor grote uitdagingen. Een steeds
grotere en steeds ziekere groep cliënten blijft met
steeds complexere problemen thuis wonen. Als
wijkverpleegkundige ben je de spin in het web die
samen met vele andere zorgverleners deze zorg moet
organiseren. Als wijkverpleegkundige word je geacht
regie te voeren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe
krijg je al je collega’s zover dat ze de zorg leveren die
jij voor ogen hebt? Hoe werk je succesvol samen met
de huisarts en al die andere hulpverleners? En hoe zorg
je dat je niet uitgeput raakt, maar juist energie van je
werk krijgt?
Excellente zorg
Het is niet altijd makkelijk om in het systeem van de
Nederlandse gezondheidszorg te werken. Bureaucratie, een web aan (niet altijd gewillige) betrokken
zorgverleners en hoge productie-eisen kunnen je
als wijkverpleegkundige behoorlijk tegenwerken.
Toch zijn er veel, heel veel, wijkverpleegkundigen die
iets moois willen maken van hun vak. Die de beste
zorg willen leveren aan hun cliënten. Die prettig en
professioneel willen samenwerken met hun collega’s
en andere zorgverleners.
Excellente zorg zoals het is bedoeld.
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Regie voeren…
hoe krijg ik
iedereen mee?

Dit kan beter in
ons team!

deelnemers aan het congres “ Palliatieve zorg in de thuiszorg” (op 04-04-’14)
ontvangen 10% korting op de trainingen in september, oktober en november 2014

training

Something Beautiful
en de training
Excellente zorg ontstaat helaas niet vanzelf. Excellente
zorg heeft aanjagers nodig, gedreven professionals die
de lat hoog leggen en een lange adem hebben. Denk je
wel eens:
“Dit kan beter bij ons in het team?” of “Waarom leveren
wij niet de zorg zoals ik hem goed vind?” of “Hoe zorg ik
dat ik mijn teamgenoten en andere zorgverleners mee
krijg met mijn ideeën?”
Als jij jouw wensen wilt omzetten in actie, dan is deze
training iets voor jou!

Waarom leveren
wij niet de zorg
zoals ik hem goed
vind?

In twee dagen tijd leren we je hoe de obstakels te
overwinnen en de thuiszorg naar jouw ambities vorm
te geven. Excellente zorg zoals het is bedoeld. In
deze training beginnen we bij jouw verpleegkundige
dromen en aan het einde weet jij hoe jij ze morgen kunt
realiseren. Want betere zorg begint bij jou. Jij, je werk,
je collega’s en je cliënten verdienen het dat we er met
zijn allen iets moois van maken. Gelukkig is dat helemaal
niet zo moeilijk.

praktisch
informatie
De training duurt 2 dagen van
10.00-17.00 uur, vindt plaats in
Amsterdam en kost € 295,- per
deelnemer. De training kan ook
in-company gegeven worden.
aanmelding
www.idcommunications.nl
irene@idcommunications.nl
06 27 46 84 34

data
vrijdag 11 & 25 april 2014*
vrijdag 13 & 27 juni 2014*
vrijdag 20 juni & 4 juli 2014*
vrijdag 12 & 26 september 2014**
vrijdag 10 & 31 oktober 2014**
vrijdag 7 & 21 november 2014**
vrijdag 14 & 28 november 2014**
pilotkorting: 30%
deelnemers aan het congres “ Palliatieve zorg in de thuiszorg” (op 04-04-’14)
ontvangen 10% korting op de trainingen
in september, oktober en november 2014
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voor scherpe analyses, creatieve oplossingen en overtuigende communicatie

