Uitnodiging
Werkconferentie
Wijkzorg Gevraagd!
28 april 2010
Van 13 uur – 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Museumpark, Symposiumzaal
Museumpark 40 3015 CX Rotterdam
EN NU GAAT HET ECHT BEGINNEN!!
In deze werkconferentie staan de plannen van aanpak en doelen van de ontwikkelteams centraal.
Doelen van de werkconferentie zijn:
 Kennismaking met de plannen van de ontwikkelteams; wat doen de anderen?
 Feedback van projectteam en experts; wat vinden de anderen van ons plan?
 Kennisdeling met en deskundigheidsbevordering; wat kan ik weer leren van en met anderen?
Voor wie

De leden van de ontwikkelteams
De projectleiders van de teams
De experts binnen het project
De leden van het externe netwerk van het project
De contactpersonen van de deelnemende organisaties
Het projectteam

Programma

Wat gaan we doen? Ook deze keer komen informatie, kennisdeling en creativiteit aan
de orde. De ontwikkelteams wordt gevraagd om hun plan van aanpak te presenteren.
Hoe gaan we dat doen? We organiseren een marktplein waarbij ieder ontwikkelteam de
ideeën verkoopt in een marktkraam.
Wie gaan het doen? We hebben drie kramen met elk een thema. Per ontwikkelteam
staan twee mensen in de kraam en zij presenteren hun plan, per kraam liggen er dus
meerdere plannen die ‘verkocht’ worden.
Wat doen de anderen? Zij geven als goede marktbezoekers feedback en daarbij worden
ze in drie groepen verdeeld. Ook de collega’s in de marktkraam geven hun reactie.
Hoeveel tijd is hiervoor? We hebben 25 minuten per ronde en als goede marktverkopers
wordt de tijd eerlijk verdeeld tussen de teams
Wat is handig? Maak een poster waarin je kort en krachtig je plan van aanpak en je
doelen presenteert.
Om de leden van het projectteam en de experts de kans te geven zich goed voor te
bereiden, wordt de ontwikkelteams gevraagd de plannen van aanpak één week van
tevoren aan te leveren.

En dan na de pauze?

Zorg dat je erbij bent want……

Wijkzorg Gevraagd! is een project van de hogescholen van Rotterdam en Leiden, de Zorgorganisaties ActiVite, Careyn, De
Zellingen en het kenisnetwerkwerk Van Kleef Instituut
www.wijkzorggevraagd.nl

Dan zijn er twee workshops. Je kunt kiezen.
Heb je vooral vragen over de valkuilen en de geheimen van de AWBZ en met name over de indicatiestelling ga dan
naar de workshop AWBZ; tips en tricks door Johan Eijlders. Je kunt je vragen kwijt en je leert wat de relatie is
tussen de zorg die je levert en het geld dat daarmee binnenkomt. Misschien zie je na de workshop wel kansen hoe je
hierover met je manager in gesprek kunt gaan.
Heb je ideeën hoe het anders en beter kan, maar vraag je je af of de innovatie die jij bedacht hebt echt tot
verbeteringen leidt, dan is de workshop Innovaties in de basiszorg; gebruik van de innovatiekansenteller door
Hanneke Knibbe iets voor jou. Je leert hoe je door het gebruik van een eenvoudig instrument een eerste stap op
weg naar een innovatie kunt zetten.
Programma
13.00 uur
13.15 uur

Inloop met koffie en thee/opbouw marktkramen is vanaf
12.30 mogelijk.
Opening door de middagvoorzitter

13.25 uur

Presentatie plannen van aanpak ontwikkelteams:

Rosemarie van Troost, lid
projectteam
Rosemarie van Troost

15.00 uur
15.15 uur

Pauze
Workshop; keuze uit:
1. AWBZ; tips en tricks voor de thuiszorg door Johan
Eijlders
2. Innovaties in de basiszorg: gebruik van de
innovatiekansenteller door Hanneke Knibbe
Plenaire terugkoppeling
Afronding van de middag

Rosemarie van Troost
Rosemarie van Troost

16.15 uur
16.30 uur

Accreditatie

Deze conferentie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister voor
Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Aanmelding

Voor 21 april via de website www.wijkzorggevraagd.nl of door bijgevoegd aanmeldingsformulier
ingevuld terug te mailen aan:
Elly Katoen
Hogeschool Rotterdam

c.w.katoen-pippel@hro.nl
Ongeveer een week van te voren ontvangen de deelnemers een bevestiging van de aanmelding
en een routebeschrijving, mits we in het bezit zijn van uw e-mailadres.
Organisatie

De conferentie wordt georganiseerd door het projectteam Wijkzorg Gevraagd!.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Klaassen, algemeen projectleider via
a.klaassen@vankleefinstituut.nl
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