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Beste lezer
de vakantie loopt op zijn einde. Hét moment om iets nieuws te leren!
In deze nieuwsbrief zetten we volgende opleidingen voor je in de kijker:
► Functiecomplement hoofdverpleegkundige
► Vlaamse Sociale Bescherming: VSB-financiering
► Omgaan met veranderingen in VAPH
► Praktische opleiding CareConnect Fin (voorheen Cerussa Fin)
► De KATZ-evaluatieschaal en KAPPA-controle op de werkvloer

Ook stellen we twee interessante masterclasses aan je voor:
► Leidinggeven in tijden van verandering: teams organiseren en beter communiceren
► Introductie in Design Thinking

Tot slot vestigen we nog graag de aandacht op CC Select voor professionele ondersteuning
bij uw HR-beleid.
Veel leesplezier!
Liesbeth - Monique - Danitza - Wendy - Caroline

FUNCTIECOMPLEMENT HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

'Millenials op de werkvloer', 'Verbindend leidinggeven' en
'Oplossingsgericht omgaan met tijdsdruk' zijn maar enkele
voorbeelden van deze interessante en leerrijke serie.
De opleiding Functiecomplement Hoofdverpleegkundige
vindt het hele jaar door plaats op verschillende locaties en
data.

Alle info en inschrijven: klik hier.

DE VSB-FINANCIERING
De VSB-financiering is de belangrijkste inkomst voor uw
zorgvoorziening. Maar de regelgeving is complex. Dankzij de
speciale VSB-seminaries krijgt u een heldere kijk op deze
ingewikkelde materie.

1. Basisopleiding VSB: klik hier.
2. VSB voor administratie en personeelsdienst: klik hier.
3. Bijblijfsessie VSB: klik hier.

OMGAAN MET VERANDERINGEN IN VAPH
Hoe ga je om met de vele uitdagingen waar de VAPH’s voor
staan? Schaalvergroting en netwerkorganisaties,
persoonsvolgende en nieuwe alternatieve financiering,
andere behoeften bij doelgroepen en diversifiëring van het
zorgaanbod in functie van behoefte... om er maar enkele te
noemen.
In deze intervisiereeks voor leidinggevenden leer je vanuit de
praktijkervaring van collega’s.
Klik hier voor meer info en om je in te schrijven.

PRAKTISCHE OPLEIDING CARECONNECT FIN

Om de VSB-opbrengsten op te volgen en te optimaliseren,
maken veel woonzorgcentra gebruik van CareConnect Fin
(nieuwe naam voor Cerussa Fin).
Jeroen Trybou, Coördinator Zorgadvies Probis Consult,
overloopt het systeem zodat je kennis en vaardigheden weer
helemaal up-to-date zijn. Ook nieuwe gebruikers zijn van
harte welkom.

Meer info en inschrijven: klik hier.

Jeroen Trybou

KATZ-EVALUATIESCHAAL EN KAPPA-SCORE
Met deze praktijkgerichte vorming voor (hoofd)verpleegkundigen en zorgkundigen sla je twee vliegen in een klap. Je
komt alles te weten over de Katz-evaluatieschaal en over het
gebruik van de Kappa-score op de werkvloer.

Er zijn diverse oefeningen voorzien en eigen inbreng van
de deelnemers aan de hand van voorbeelden zijn heel
welkom.
Klik hier voor alle info en inschrijven.

LEIDING GEVEN IN TIJDEN VAN VERANDERING (masterclass)
Teams organiseren en beter communiceren in tijden van
verandering

Teamwerk is in. En wie echt mee wil zijn, maakt er zelfs een
zelfsturend team van. Maar niet elke groep van mensen is
een team. Er zijn voorwaarden om een groep collega’s een
team te noemen.

Deze interactieve sessie is gericht op die voorwaarden.

Welke vaardigheden heb je nodig om een team te laten
draaien? Welke valkuilen zijn er?

Wen Geerts, ervaren trainer en coach die focust op het
individu als deel van de groep, en Freek Van Looveren,
auteur van 'De Kleine Laloux' nemen je mee op weg.

Alle info en inschrijven: klik hier.

INTRODUCTIE DESIGN THINKING (masterclass)
Wil je graag
► de efficiëntie en de impact van je aanbod verhogen?
► je on- en offline dienstverlening beter op elkaar
afstemmen?
► je doelpubliek betrekken bij je werking en positieve
(burger)initiatieven stimuleren?

Dan is Design Thinking zeker iets voor jou!
Elizabeth Verhetsel van Twisted Studio stelt de typische designtechnieken en -tools aan je
voor: een user journey, diepte-interview, de research wall, het formuleren van een ‘hoe
kunnen we’-vraag, persona’s en paper prototyping. Er is voldoende tijd voor vragen en
nabespreking.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

CC SELECT: DE JUISTE M|V|X OP DE JUISTE PLAATS
CC Select is gespecialiseerd in HRbegeleiding in de zorg-, welzijnssector
en bij de lokale overheid.
► Werving & selectie van A tot Z
► Assesments en psychosociale proeven
► 360°-evaluaties

Alle info op ccselect.be.

Uitschrijven

