
 
 
 
 

 

Wij zoeken jou!! 
 

Uitnodiging Training aandachtsvelder of teamtaak palliatieve zorg  
Het Netwerk Palliatieve Zorg van Amsterdam en Diemen heeft een eendaagse training ontwikkeld voor 

aandachtsvelder palliatieve zorg.  We zoomen in op een individuele en gezamenlijke behoeften in het 

verbeteren van palliatieve zorg in het team of op de afdeling.  Deze training vloeit voort uit het 

eerder opgestelde profiel voor de rol van ‘aandachtsvelder palliatieve zorg’. Dit is niet alles. We 

hebben een programma ontwikkeld waarmee je als aandachtsvelder steeds weer kennis ontvangt 

zodat jij je rol op een goede manier kunnen vervullen.  

 

Dit is het jaarprogramma:  

- 1-daagse training rol van aandachtsvelder 

- 1 terugkom bijeenkomst verdieping van 2 uur  per groep  

- 1 terugkom bijeenkomst facultatief (grote groep)  

- En waar mogelijk het volgen van de casuïstiekbesprekingen 

voor inhoudelijk kennis  

- Kennisboxen om kennis te delen 

- In dit jaar wordt er onderzoek gedaan naar de impact van 

de training en het vervolgprogramma. 

- Elke maand ontvang je van ons een inspirerende digitale tegel om je kennis te 

verbreden, verdiepen of ter inspiratie.   

 

De training  

Data van de eendaagse training waar je uit kunt kiezen: 14, 19, 21 of 22 september  

Tijd: Van 9.00 – 16.00 uur (inclusief pauzes) 

Groepsgrootte: elke groep kent maximaal 12 personen 

De trainers zijn: Mirjam de Zeeuw en Jolanda Winters. Beiden ervaren trainers in de rol van 

aandachtsvelders.  

Aanmelding  

Meld je aan via deze link.  

 

 

Programma  

Hieronder tref je het programma aan voor de eendaagse training.  

9.00   Aanvang training  

9.30  Kennismaking met elkaar en verwachtingen van de training.  

 Dit ben ik.  

 Mijn rol als aandachtsvelder  

 In dit onderdeel zoomen we in op waar je goed in bent, wat je graag zou willen, waar je 

valkuilen liggen en wat nodig is om je rol te kunnen vervullen.    

 

 
10.45 – 11.00 PAUZE 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xuR7GSszEx06SEpccJt8xKDABO4YvrotZYUdkH1btJY/edit


 
11.00 uur  Gezamenlijk verlangen en hoe kan dit omgezet worden naar werkelijkheid. 

Wat heb je nodig van de ander/anderen?  
 
12.30-13.30 LUNCHPAUZE 
 
13.30 uur   Terugblik op de ochtend  

Actieplan aandachtsvelder waarin we samen aan het werk gaan om tot een 
compact en concreet actieplan te komen rond een onderwerp waar jij mee aan 
de gang wilt gaan.   
 

15.00 – 15.15 PAUZE 
 
15.15 uur   Met elkaar kijken of alles aan bod is gekomen. Waar liggen nog vragen.  
 Evaluatie  
 
15.45 uur  Afsluiting  

 
 
 

 

We hopen op je komst! 

Voor vragen kun je contact opnemen met 

Wies Wagenaar 06-26363992 of mailen naar wieswagenaar@npza.nl  

 Daniëlle van Bennekom 06 – 41280817 of mailen naar daniellevanbennekom@npza.nl. 
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