
 

Een	  jaar	  verder,	  even	  terugblikken	  
	  
Het	  is	  inmiddels	  een	  jaar	  geleden	  dat	  AVZN	  van	  start	  is	  gegaan.	  Het	  was	  een	  
opwindend,	  ondernemend	  en	  creatief	  jaar.	  Op	  21	  maart	  2013	  hebben	  we	  met	  een	  
aantal	  betrokkenen,	  organisaties	  en	  de	  wethouder	  van	  Maasdriel	  de	  officiële	  start	  van	  
AVZN	  gevierd.	  Inmiddels	  stond	  de	  eerste	  opleiding	  Gespecialiseerd	  Verzorgende	  
Psychogeriatrie	  al	  in	  de	  steigers	  en	  de	  accreditatie	  was	  in	  april	  2013	  een	  feit.	  In	  
oktober	  2013	  hebben	  we	  de	  accreditatie	  voor	  de	  opleiding	  Zorgcoach	  (Eerst	  
Verantwoordelijk	  Verzorgende)	  ontvangen.	  	  
We	  hebben	  bij	  de	  ontwikkeling	  	  van	  de	  opleidingen	  onszelf	  de	  vraag	  gesteld:”	  Waar	  
hebben	  deelnemers	  in	  opleiding	  last	  van,	  wat	  hun	  leren	  en	  ontwikkeling	  in	  de	  weg	  
staat”?	  Met	  andere	  woorden:”	  Hoe	  richt	  we	  trainingen	  /opleidingen	  in	  voor	  maximaal	  
resultaat.	  	  Een	  aantal	  trainingen	  en	  opleidingen	  zijn	  gestart	  en	  in	  april	  2014	  hopen	  we	  
de	  eerste	  diploma’s	  te	  gaan	  uitreiken.	  
Een	  mooi	  resultaat	  voor	  ons	  allen!	  
	  
Centraal	  in	  opleiding/trainingen:	  
• Eigen	  verantwoordelijkheid,	  passie,	  

kracht	  en	  ambitie	  voor	  alle	  betrokkenen	  
• Professionaliteit	  en	  effectiviteit	  
• Efficiënt	  leren;	  blended	  leren	  
• Resultaat	  voor	  allen	  
• Hele	  goede	  verhouding	  kosten	  en	  kwaliteit	  

 

	  
	  

We	  wensen	  u	  een	  gezond	  	  
en	  inspirerend	  2014	  toe.	  
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Persoonlijke	  effectiviteit	  
Door	  Norma	  Claussen	  
	  
Eind	  december	  vond	  in	  Utrecht	  “Het	  Zorgberoependebat”	  plaats	  en	  in	  een	  van	  de	  
presentaties	  van	  de	  sprekers	  werd	  ingezoomd	  op	  de	  zorg	  in	  2030.	  Uit	  de	  Nationale	  
Denktank	  kwam	  de	  volgende	  nieuwe	  term	  “chronisch	  gezond”,	  met	  andere	  woorden	  de	  
focus	  van	  ziekte	  naar	  gezondheid,	  niet	  wat	  iemand	  niet	  kan	  maar	  nog	  wél	  kan.	  
Daarbij	  hoort	  regie	  en	  eigen	  verantwoordelijk	  in	  gezond	  zijn	  en	  gezondheid	  bevorderen.	  
	  
Professionaliteit,	  eigen	  verantwoordelijk	  en	  regie	  is	  een	  reeds	  in	  gang	  gezette	  
ontwikkeling	  van	  organisatie	  en	  hun	  medewerkers	  in	  de	  ouderenzorg.	  
Het	  vergoten	  van	  de	  professionaliteit,	  zelfstandigheid	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid	  
noemen	  we	  ook	  wel	  ‘persoonlijke	  effectiviteit’.	  	  
	  
Persoonlijke	  effectiviteit	  is	  het	  vermogen	  om	  gericht	  te	  kunnen	  sturen	  op	  gewenste	  
effecten	  van	  ons	  eigen	  gedrag.	  Het	  is	  het	  vermogen	  om	  niet	  alleen	  dat	  te	  doen	  wat	  je	  
vindt	  dat	  je	  moet	  doen	  maar	  vooral	  om	  datgene	  te	  bereiken	  wat	  je	  wilt	  bereiken.	  
Vergroten	  van	  persoonlijke	  effectiviteit	  =	  vergroten	  van	  geluk	  en	  zinvol	  bestaan	  
(kwaliteit	  van	  leven)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Willen	  we	  cliënten	  meer	  coachen	  en	  bewust	  maken	  van	  eigen	  regie,	  
verantwoordelijkheid	  en	  mogelijkheden	  dan	  zullen	  medewerkers	  eerst	  hierin	  zelf	  
dienen	  te	  ontwikkelen.	  
Steven	  Covey	  beschrijft	  7	  (inmiddels	  8)	  gewoontes	  of	  eigenschappen	  voor	  persoonlijke	  
effectiviteit.	  
Op	  het	  volgende	  Youtube	  filmpje	  worden	  de	  eigenschappen	  uitgelegd.	  
http://www.youtube.com/watch?v=sqlp4HdhJS0	  
	  
Onze	  opleidingen	  zijn	  ingericht	  op	  deze	  principes	  en	  werken	  met	  een	  reflectiemodel	  
gericht	  op	  deze	  persoonlijke	  effectiviteit.	  
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Samenwerken	  en	  vooruitkijken	  
We	  werken	  samen	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  expertise,	  trainingen	  en	  opleidingen	  met:	  
	  
Breincollectief/Anneke	  van	  der	  Plaats	  
Anneke	  van	  der	  Plaats	  en	  AVZN	  werken	  nauw	  samen	  in	  een	  aantal	  trainingen	  en	  
opleiding	  (GVP)	  gericht	  op	  dementiezorg	  en	  omgevingszorg.	  Een	  12	  tal	  trainers	  
volgen	  de	  train	  de	  trainer	  Omgevingszorg.	  Interesse	  in	  workshops	  in	  omgevingszorg	  
voor	  mantelzorgers,	  vrijwilligers	  of	  professionals,	  wij	  staan	  voor	  u	  klaar.	  
	  
Stichting	  PDL	  (www.stichtingpdl.nl)	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2014	  gaan	  de	  Stichting	  PDL	  en	  AVZN	  de	  samenwerking	  aan	  en	  
mogen	  we	  als	  partner	  trainingen	  PDL	  gaan	  verzorgen.	  
PDL	  is	  een	  complex	  van	  handelingen,	  maatregelen	  en	  voorzieningen	  dat	  bijdraagt	  tot	  
optimale	  begeleiding,	  verzorging	  en	  verpleging	  van	  mensen	  bij	  wie	  zelfzorgtekorten	  
niet	  zijn	  terug	  te	  dringen.	  
De	  eerste	  incompany	  training	  start	  in	  maart	  2014.	  Het	  open	  aanbod	  start	  in	  april	  
2014.	  In	  een	  volgende	  nieuwsbrief	  houden	  we	  u	  op	  de	  hoogte.	  
Meer	  informatie	  over	  de	  training	  PDL	  komt	  op	  de	  website.	  
Op	  18	  maart	  2014	  organiseert	  de	  stichting	  PDL	  een	  congres,	  zie	  de	  link	  
http://www.scem.nl/evenement/184-‐palliatieve-‐zorg-‐en-‐pdl.html	  
	  
Video	  Interactie	  Begeleiding	  (VIB)	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2014	  gaan	  we	  starten	  met	  een	  pilot	  Video	  Interactie	  Begeleiding	  
voor	  de	  ouderenzorg/VVT.	  
AIT	  (Associatie	  voor	  Interactie	  en	  Thuisbehandeling)	  en	  AVZN	  gaan	  samenwerken	  in	  
VIB	  in	  de	  ouderenzorg.	  AIT	  is	  methodiek	  en	  merkeigenaar	  van	  Video-‐hometraining	  
(VHT)	  en	  Video-‐interactiebegeleiding	  (VIB).	  
Video-‐interactiebegeleiding	  wordt	  ingezet	  in	  de	  professionele	  werksituatie	  zoals:	  
• Dementiezorg;	  met	  name	  om	  te	  signaleren	  (behoefte)	  en	  communicatie	  tussen	  

professionals	  en	  cliënten	  (en	  mantelzorger)	  te	  verbeteren	  
• Teamontwikkeling;	  met	  name	  om	  communicatie	  in	  (zelfsturende)	  team	  te	  

verbeteren	  
Psychologen	  en	  verpleegkundigen	  zijn,	  voor	  de	  ouderenzorg,	  de	  doelgroep	  voor	  de	  
opleiding	  tot	  Video-‐Interactie	  Begeleider.	  
Op	  21	  mei	  2014	  organiseren	  we	  met	  AIT	  een	  bijeenkomst	  “Proeven	  aan	  Video	  
Interactie	  Begeleiding”	  waarin	  we	  u	  vertellen	  en	  laten	  ervaren	  wat	  VIB	  is	  en	  voor	  u	  
kan	  betekenen.	  Voor	  informatie	  of	  aanmelden:	  0681340010	  of	  norma@avzn.nl	  
	  
Opleiding	  VIG	  /Verpleegkunde	  	  
Heeft	  u	  behoefte	  aan	  een	  eigen	  toekomstbestendige	  inservice/incompany	  opleiding	  
voor	  verzorgende	  IG	  of	  verpleegkundigen	  (VVT)	  en	  wenst	  u	  met	  ons	  mee	  te	  
ontwikkelen	  in	  deze	  opleidingen?	  In	  het	  najaar	  wensen	  we	  te	  starten	  met	  een	  
ontwikkelgroep.	  Meldt	  u	  aan	  bij	  norma@avzn.nl.	  
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Erkende	  opleidingen	  met	  branche	  
diploma	  

	  
• Gespecialiseerd	  Verzorgende	  

Psychogeriatrie	  
• Zorgcoach	  	  

(Eerst	  Verantwoordelijk	  
Verzorgende)	  

	  
Incompany	  en	  open	  inschrijving	  
	  
	  

Zorgcoach	  of	  coachend	  zorgen?	  

Het	  inzetten	  op	  eigen	  verantwoordelijkheid,	  
regie	  en	  kracht	  is	  noodzakelijk	  voor	  alle	  
betrokkenen.	  

Het	  vergroten	  van	  deze	  competenties	  vraagt	  
om	  coachende	  vaardigheden,	  in	  contact	  gaan,	  
de	  ander	  in	  beweging	  zetten.	  

Het	  beste	  halen	  uit	  mensen	  is	  onze	  uitdaging	  
met	  u.	  

Trainingen	  of	  workshops	  	  

Opleidings-‐	  en	  Trainingsagenda	  2014	  
Klik	  op	  deze	  link:	  

http://avzn.nl/nieuws?id=23	  

	  

• Dementie	  en	  omgevingszorg	  
• Zorgcoach	  
• Train	  de	  trainer	  Voorhouden	  en	  

risicovolle	  handelingen	  
• Train	  de	  trainer	  Omgevingszorg	  
• Medicatieveiligheid	  
• Ouderenmishandeling	  
• Wet	  zorg	  en	  dwang	  
• Training	  PDL	  

	  

	  


