GV Netwerkdag

(Netwerkdag voor de Gespecialiseerd Verzorgende)

GV Netwerkdag
De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door
 Benadering vanuit praktijksituaties → naar uitwisseling → aangevuld met theorie.
Door deze drie stappen is leren praktisch en eenvoudig toe te passen in je dagelijkse praktijk.
 Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie als onderdeel van de opleiding.
Hierdoor ontstaat er groei als persoon en als zorgprofessional

Inleiding

Als gediplomeerd Gespecialiseerd Verzorgende (GVP/GVS of GVGP) ben je na het behalen van je diploma aan de slag gegaan.
In de dagelijkse praktijk is dat soms lastig en dan is het goed om collega’s te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Dan
biedt de GV Netwerkdag uitkomst! Daarnaast hoor je nieuwe ontwikkelingen, is er een specifiek onderwerp en blijf je
gemotiveerd. Dit kan landelijk maar ook met een in-company dag. Hieraan mogen ook GVP-, GVS- of GVGP-opgeleiden
deelnemen die niet bij IMOZ zijn geschoold.

Doelstelling en resultaat van deze opleiding


Na afloop ben je weer aangescherpt als GVP/GVS of GVGP.



Na afloop heb je ervaringen uitgewisseld en ziet daardoor nog meer toepassingsmogelijkheden.



Na afloop heb je stilgestaan bij 1 specifiek onderwerp die wij vooraf bekend maken.

Voorbeeld opbouw van de netwerkdag

 Onderwerp 1: Belevingsgerichte zorg
In dit blok wordt belevingsgerichte zorg (nogmaals) geladen. Welke ontwikkelingen zijn er in de markt
en jouw werkplek.
 Onderwerp 2: De oplossing zit naast je
Iedereen heeft belemmeringen en vragen en iedereen heeft ook oplossingen en successen.
In dit blok brengen we vraag en aanbod bij elkaar en staan we stil bij anders kijken naar situaties.
 Onderwerp 3: Onderwerp van de dag
Per netwerkdag kiezen wij een onderwerp dat extra aandacht verdient en uitgediept wordt.
 Onderwerp 4: De rol van de Gespecialiseerd Verzorgende coachende houding
Er wordt stilgestaan bij rol van de Gespecialiseerd Verzorgende binnen het onderwerp van deze dag.
Hoe kun jij hier vorm en inhoud aan geven.

Praktische informatie




Kosten landelijke GV netwerkdag € 110,- per persoon
Kosten in company GV netwerkdag op aanvraag
Informatie info@imoz.nl www.imoz.nl 055-576161

