
 

Inhoud van de training voor alle zorgmedewerkers in 2017 en 2018 
 
Onderdeel van het beleid van St. Franciscus is het houden van een cliëntenraadpleging. Uit 
deze raadpleging zijn enkele vraagstukken naar voren gekomen over de communicatie met 
en bejegening van cliënten en naasten door zorgmedewerkers. Bv de ons-kent-ons cultuur 
en het respectvol omgaan met gegevens, en het vinden van een professionele balans tussen 
privé- en werkrelaties. 
Daarnaast heeft de organisatie gekozen voor het invoeren van Nedap ECD. Het gevolg 
hiervan is dat er een groter beroep gedaan wordt op het professioneel en zorgvuldig 
rapporteren. 
Voor beide onderwerpen is het van belang dat de medewerkers zich verder 
professionaliseren. Hiervoor is inmiddels een leertraject gestart. Dit zal in 2 fasen worden 
uitgezet. In fase 1 wordt een groep samengesteld uit 12 medewerkers. Deze medewerkers 
zijn super gemotiveerd om met de onderwerpen aan de slag te gaan en om een rol te spelen 
in het begeleiden van hun collega’s. Zij krijgen 3 dagen scholing (communiceren, 
rapporteren, overdracht en borging), alvorens zij met de collega’s samen verder gaan. Na 
deze 3 dagen start fase 2….2 dagdelen voor alle medewerkers. Een dagdeel communicatie 
en een dagdeel rapporteren. Op basis van professionele uitgangspunten van communiceren 
en rapporteren wordt geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. De medewerkers uit 
fase 1 ondersteunen dit geheel. 
 
Leertraject fase 1 
 
Dit traject bestaat uit 3 volledige dagen. 
 
Communiceren  
In het eerste gedeelte zal met name de aandacht worden besteed aan een combinatie van 
algemenen gespreksvaardigheden, het geven en ontvangen van feedback en zelfreflectie op 
de eigen wijze van communiceren. Dit in combinatie met een professionele grondhouding in 
de relatie. 
In dit onderdeel van het leertraject krijgen de deelnemers zicht op en vaardigheid in de 
algemenen uitgangspunten van gespreksvoering en feedback. De professionele 
grondhouding loopt daar als rode draad doorheen. 
Gedurende deze dag worden er een aantal handvatten aangereikt die men kan gebruiken bij 
het voeren van gesprekken met bewoners, familie en collega’s. De deelnemers krijgen 
tevens meer zicht in de persoonlijke gespreksstijl door actief met elkaar te oefenen en elkaar 
feedback te geven. 
 
Rapporteren 
Op de tweede dag van het leertraject staat het leren rapporteren centraal. Daarbij zal 
ingegaan worden op het doel van de rapportage (zorgen voor continuïteit in  zorg, inzicht in 
het verloop en voortgang) en de wijze van rapporteren (objectief, volledig, begrijpelijk, 
respectvol en zoveel mogelijk op doel gericht). 



 

Aan de hand van het kader van methodisch werken en de uitgangspunten van professioneel 
rapporteren zal hierbij vooral op basis van concrete (eigen) casuïstiek worden geleerd. 
 
Overdracht en borging 
Het vraagstuk van professionalisering van de communicatie en rapportage is een vraagstuk 
waar alle zorgmedewerkers zich in moeten ontwikkelen. In deze trainingsdag wordt 
ingegaan op de wijze waarop in de dagelijkse praktijk blijvende aandacht kan worden 
gegeven aan het verbeteren van de communicatie en rapportage. Tevens wordt ingegaan op 
de rol die de deelnemers kunnen vervullen in de training fase 2. 
 
Het leertraject fase 1 omvat 3 dagen afgewisseld met praktijkopdrachten, waarbij tevens 
gewerkt wordt in een digitale leeromgeving.  
 
Leertraject fase 2 
 
Fase 2 bestaat uit een leertraject van 2 dagdelen voor alle zorgmedewerkers van St 
Franciscus. Deze nemen deel aan een leertraject van 2 dagdelen. Dagdeel 1 heeft betrekking 
op communiceren, dagdeel 2 op rapporteren. De deelnemers uit fase 1 worden evenredig 
verdeeld over de groepen. 
 
Communicatie: in gesprek 

- Welkom en kennismaking. 
- Professioneel in gesprek met bewoners en naasten. 
- De praktijk: feitelijk en gewenst. Oefenen in subgroepen. 
- Professioneel in gesprek met collega’s. 
- De praktijk: feitelijk en gewenst. Oefenen in subgroepen. 
- Evaluatie en afsluiting met praktijkopdracht. 

 
Rapporteren: rapporteren als onderdeel van methodisch werken 

- Methodisch werken, pdca. 
- Observeren en rapporteren. 
- De praktijk. 
- Rapporteren: feitelijk en gewenst. Oefenen. 
- Evaluatie en afsluiting. 

 
Om het effect van het leertraject te borgen is, zullen nadien intervisiebijeenkomsten belegd 
worden voor de kartrekkers. 
 


