TRAIN DE TRAINER IN ÉÉN DAG!
Werkmethodieken voor de zorgprofessional

WAAROM?

OPBRENGST

Als zorgprofessional werkt u in een bedrijfstak die
behoorlijk op zijn kop staat. Veranderingen in de
bestuurlijke verantwoordelijkheid, een aangescherpte
visie op zorg, zelforganiserende teams en een coachende
bejegening jegens de cliënt en het team vragen om
praktische handvatten voor de zorgprofessional.

Aan het eind van de dag
heeft u zich de vier werkmethodieken eigen gemaakt
heeft u zich de rol van teamcoach en procesbegeleider
eigen gemaakt om aan de slag te gaan met de
drie werkmethodieken.
Aan de Train de Trainer workshop kunnen minimaal 7 en
maximaal 10 personen deelnemen.

WAT?
In één dag maken we de vertaalslag van deze abstractie
naar een hanteerbare, praktische werkelijkheid. Ik reik u
vier werkmethodieken aan die u helpen bij het aangaan
van de uitdaging waar u en uw team voor staan.

Datum:
Tijd:		
		
Locatie:
		
Telefoon:
Kosten:
		
		

Zie website
Van 09.15 – 17.00 uur
(inloop met koffie/thee vanaf 09.00)
Brasserie Park , Van Diepeningenlaan 2,
2352 KA Leiderdorp
071 589 1288 www.brasseriepark.nl
€275 pp. excl. 21 % btw, incl. boekjes
werkmethodieken en handouts,
incl. koffie/thee en lunch.

U kunt zich aanmelden via pardon@watblieftu.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Paul Pardon op 06 52506655 of www.watblieftu.nl

De Schaal van
Wellness

Geen twee zorgprofessionals
zijn gelijk. Iedere zorgprofessional heeft een eigen
stijl van begeleiden en
ondersteunen. De Schaal van
Wellness maakt de manier
van begeleiden van jou en je
teamgenoten op een heldere
manier zichtbaar.

Het Interessepalet

Ieder mens heeft één of
meerdere interesses. Het
Interessepalet is een praktisch
en eenvoudig middel om de
interesse(s) van de cliënt
in kaart te brengen en te
visualiseren.
Maar nog
belangrijker is dat de cliënt
hiermee onder andere zijn
zinvolle dagbesteding kan
vormgeven.

Het Rad van Energie

Reflectie betekent dat je
kritisch naar jezelf durft
te kijken en dat je elkaar
feedback geeft op gedrag.
Het Rad van Energie is een
middel dat je kunt inzetten
bij teamreflectie. Het maakt
op een eenvoudige en
praktische manier zichtbaar
waar jij en je team energie
insteken. En of deze energie
ten goede komt aan de
gezamenlijke ambitie en het
effect dat jullie voor ogen
hebben.

Gespreksstof

Een teamoverleg dat gaat
over het proces; het hoe,
zonder het te hebben over de
inhoud; het wat. Hoe begin
je een gesprek met elkaar
zonder te hoeven vinken?
En over wat moet je het
dan hebben? Gespreksstof
en werkvormen dragen bij
aan een goed gesprek. Dit
boekje met de bijbehorende
set kaarten biedt je een
praktische en eenvoudige
handreiking.

Annuleringsvoorwaarden:
Bij verhindering kunt u tot 30 dagen voorafgaand aan de workshop kosteloos annuleren. Bij afmelding binnen 30 dagen voor aanvang bedragen
de kosten 50% van het bedrag. Indien u in dat geval de factuur al hebt betaald, dan ontvangt u binnen 30 dagen de terugbetaling van 50%.
Bij niet verschijnen zonder afmelding is het gehele bedrag verschuldigd. Bij afmelding is een vervanger in uw plaats welkom.

