De professional van morgen:
Zijn eigen instrument
UITNODIGING
Dinsdag 19 november 2013
Vanaf 12.00 uur
Hotel van der Valk Hengelo
Bornestraat 400
7556 BN Hengelo

Om hun kennis over de zorg aan gehandicapten te delen en te bevorderen,
organiseren twaalf zorgorganisaties in Oost Nederland jaarlijks samen
de Van Koetsveldlezing, genoemd naar een bekende pionier uit deze sector.
De derde lezing van deze cyclus vindt plaats op dinsdag 19 november 2013.
Het thema is 'De professional van morgen: zijn eigen instrument’.
Eigenaar, eigenheid, eigenwijs en eigendunk!

De Van Koetsveldlezing is een gezamenlijk initiatief van Promens Care, Frion, JP van den Bent Stichting,
InteraktContour, Sprank, Baalderborg Groep, De Twentse Zorgcentra, MEE en Centrum voor Consultatie en
Expertise (CCE)

De professional van morgen: zijn eigen instrument.
Eigenaar, eigenheid, eigenwijs en eigendunk!
Voor de vierde keer wordt dit jaar de Van Koetsveldlezing georganiseerd. Na de thema’s
Dwang en Drang (2010), Meedoen in de samenleving/laat de samenleving meedoen (2011) en
Talent in beweging (2012), waarbij de focus primair op cliënten gericht was, ligt dit jaar de
nadruk in de Van Koetsveldlezing op de professional.
Cliënt- en vraaggericht werken, eigen regie bij de cliënt, het betrekken van het systeem en
sociaal netwerk van de cliënt in de zorg, Eigen Kracht Conferenties, resultaatverantwoordelijke
teams, integraal management, ‘Lean’ werken in de zorg, belevingsgerichte zorg,
zelfverantwoordelijkheid en zelfbepaling. Allemaal actuele onderwerpen die een verandering
van competenties, vaardigheden, gedrag en zelfbewustzijn vragen in het werk van de huidige
professional. In deze Van Koetsveldlezing gaan we daar verder op in.
Wouter Hart, auteur van het boek ‘Verdraaide Organisaties’ verricht de aftrap. In zijn lezing
gaat hij in op zijn constatering dat van professionals wordt gevraagd om zijn interesse beetje
bij beetje te verleggen van de cliënt naar het interne systeem van de organisatie. Afspraken,
richtlijnen en protocollen worden zo belangrijker dan de primaire zorg en aandacht voor de
cliënt. Er ontstaat dan een onwenselijke denkrichting en situatie die Wouter bestempelt als
'verdraaide organisaties'. De uitdaging voor de professional is hoe hij zich bij ‘de bedoeling’
van zijn werk kan houden? Laat je inspireren en uitdagen door deze interactieve lezing.
Na de lezing gaan deelnemers aan de slag in één van de hieronder genoemde werkplaatsen.
De samenwerkende organisaties in de Van Koetsveldlezing tonen in hun werkplaatsen
inspirerende voorbeelden van verbeterprojecten, vernieuwende methodieken en andere
vaardigheden. Bruikbare tips en adviezen voor de professional van morgen!
U kunt zich voor één werkplaats aanmelden. De korte inhoud staat op de volgende pagina’s en op
www.vankoetsveldlezing.nl . U kunt zich aanmelden door toegevoegd aanmeldingsformulier in te
leveren bij de contactpersoon van uw organisatie.

Wij verwelkomen jou van harte!

PROGRAMMA
12.00 uur

Ontvangst met lunch

13.00 uur

Welkom door mevrouw drs. J.H.M. Schilderinck ( Bestuurder Ambiq)

Intermezzo Kamak

13.15 uur

Lezing door Wouter Hart (Oprichter/adviseur bij verdraaide organisaties)
www.verdraaideorganisaties.nl

14.30 uur

Werkplaatsen:













1 huishouden, 1 aanpak
Ontwikkelgesprekken tussen medewerkers: Welke bijdrage levert dit
aan de invulling van hun werk?
Theaterwerkplaats
Wat is de rol van de professional bij ‘vastgelopen’ jongeren?
De professional van ‘morgen’: Vertrouwen en verantwoordelijkheid
krijgen, nemen en geven. Hoe doe je dit?
9+ in cliëntbeleving met de Cliënt Journey
Sociale media: Wat vraagt dit van de professional?
‘Lean’ werken: Persoonlijk leiderschap van de medewerker.
Beschrijf je eigen casus.
Inclusie voor de EMB cliënten: Welke nieuwe werkwijze en
competenties vraagt dit van medewerkers?
Regierol van de begeleider
Op weg naar professionele taakvolwassenheid.

17.00 uur

Afsluiting en napraten bij een hapje en een drankje

17.30 uur

Einde

