9-daagse opleidingen
Wijkverpleegkundige,
Regisseur van wijkzorg
Verpleegkundige in de
wijk

Nieuwe (zelforganiserende) organisatievormen vragen toenemende klantgerichtheid en
flexibiliteit van de medewerkers. In deze veranderende context heeft de wijkverpleegkundige
niveau 5 een stevige rol gekregen om de zorg in de wijk te regisseren. Ook voor de niveau 4
verpleegkundige in de wijk is een belangrijke rol weggelegd om de nieuwe manier van denken
en werken verder te brengen in de teams.
Van beide professionals worden nieuwe competenties en vaardigheden gevraagd. Het opleidingsprogramma
Wijkverpleegkundige, Regisseur van wijkzorg en Verpleegkundige in de wijk van GrowWork ontwikkelen
zorgprofessionals tot excellerende (wijk)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van
wijkverpleging gefaciliteerd en gerealiseerd.
Voor wie?
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 in de wijk.
Leerdoelen
Na afloop van het opleidingsprogramma hebben de deelnemers:
 Kennis van en inzicht in de uitgangspunten voor de kwaliteit en organisatie van zorg in de wijk en de
bijbehorende prestatie indicatoren en hoe deze te monitoren en te borgen in dagelijks werkgedrag.
 Kennis en inzicht in hun eigen specifieke rol hierin en die van anderen en hoe dit in de samenwerking goed
vorm kan worden gegeven.
 Kennis, inzicht en vaardigheid in hoe conform het normenkader V&VN wijkverpleging te indiceren en
classificeren, in verbinding met het sociale domein en op basis van eigen regie, eigen kracht en het
steunsysteem van de cliënt.
 Kennis en inzicht hoe regie te voeren op de zorginhoudelijke processen en innovatie.
 Kennis en vaardigheden om op effectieve wijze collega’s te coachen zonder een nieuwe leidinggevende te
worden.
 Kennis en inzicht om op effectieve wijze veranderingen binnen het team te implementeren.
 Energie en motivatie om het geleerde in de praktijk toe te gaan passen.
Accreditatie en studiebelasting
De opleiding is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Per gevolgde lesdag worden 6 punten toegekend,
de opleiding in zijn geheel levert 54 accreditatiepunten op.
Individueel coachingspakket
Naast de opleidingsdagen kunt u optioneel een individueel coachingspakket inzetten. In de praktijk blijkt deze
combinatie zeer effectief om de gewenste rolontwikkeling van deelnemers te realiseren.

9-daagse opleidingen
In de wijk

Praktische informatie
De kosten van de 9-daagse opleiding bedragen € 3.500,- per persoon. De kosten voor het individuele
coachingspakket bedragen € 1.300,-. Inschrijven kan via onze ZorgAcademy via www.growwork.nl. Ook ons
overige opleidingsaanbod is hier te bekijken. GrowWork biedt deze opleiding ook incompany aan. We bespreken
graag de mogelijkheden met u.
Het 9-daagse opleidingsprogramma bestaat uit de volgende modules:

Meer informatie
Neem contact met ons op via opleidingen@growwork.nl of 088 – 33 023 00.

