Specialist in trainingen
voor zorgprofessionals
Corien Driessen en Pauline van
der Mik werken al jaren samen. Zij
kennen de zorgbranche en weten
wat zorgprofessionals beweegt.
Opdrachtgevers zijn erg enthousiast
over met name de laagdrempeligheid
van de trainingen en de toepasbaarheid van het geleerde. Of, zoals een
directeur van een zorgorganisatie het
in zijn feedback omschreef: “(…) ze
weten een veilige omgeving te creëren waarin deelnemers zich vrij en
uitgedaagd voelen om eigen gedrag
te analyseren en nieuwe vaardigheden uit te proberen. Er heerst in de
workshops een erg open en prettige
sfeer. Daardoor voelen deelnemers
zich snel op hun gemak en dat zorgt
ervoor dat ze zich de leerstof snel
eigen maken.”

Maatwerktrainingen voor zorgmedewerkers

Zelfverzekerd en clientgericht
omgaan met emoties
Omgaan met emoties en lastig gedrag is een
belangrijk onderdeel van het werk van zorgprofessionals. Hoe stel je grenzen, hoe reageer je op
kritiek, hoe blijf je invoelend en patiënt- en cliëntgericht maar houd je wel controle? En hoe herken je
mogelijke conflictsituaties in een vroeg stadium en
voorkom je escalatie?

Werkplaats & workshops

Driessen & Van der Mik traint al jaren medewerkers
van zorginstellingen – cure & care – om op een
professionele en cliëntgerichte manier te communiceren. In compacte workshops gaan deelnemers
echt aan het werk met situaties uit hun eigen
praktijk. Alle trainingen worden op maat en in nauw
overleg met de deelnemers en leidinggevenden ingericht. Dat betekent dat zorgprofessionals steeds
herkenbare situaties trainen en in de praktijk leren
hoe ze hun communicatie en gedrag kunnen veranderen en verbeteren.
Deelnemers trainen in een echte ‘werkplaats’.
Iedere deelnemer werkt ambachtelijk aan zijn eigen
thema’s. Aan de hand van zelf ingebrachte situaties wordt inzichtelijk wat ieders eigen rol is. Met
een acteur worden situaties uit de praktijk levensecht neergezet. Deelnemers vergeten na enkele
ogenblikken al dat ze in een simulatie zitten. Het

Driessen & Van der Mik
werkt en werkte onder
meer voor
• Thomashuizen, onderdeel van De
Drie Notenboomen (gehandicaptenzorg)
• Amaris/Theodotion, (ouderenzorg)
• Merem/Trappenberg, Heideheuvel
(revalidatiecentrum)
• Contactzorg (thuiszorg)
• Cordaan (ouderenzorg/gehandicaptenzorg)

wordt een werkelijk gesprek. Hierdoor is de deelnemer meer ontvankelijk voor feedback.

De resultaten: meer werkplezier, minder
stress & tevredener cliënten

Na de training zijn de deelnemers in staat om
bewust te kiezen voor bepaald gedrag. Iedere
deelnemer heeft meer inzicht in eigen sterke
punten, valkuilen en verbeterpunten. Medewerkers
zijn zelfverzekerder en hebben geleerd om op een
professionele manier om te gaan met voor hen lastige situaties. Ze staan sterker in hun schoenen en
dat levert cliënten en patiënten en de mensen om
hen heen meer duidelijkheid op. Ze geven cliënten
ruimte voor emotie, maar kunnen bijtijds sturen om
escalatie of ongewenst gedrag te voorkomen. Voor
de medewerkers betekent dat: meer werkplezier,
minder stress en tevredener cliënten.

Wilt u meer weten over
ons trainingsaanbod?
Neem contact op:
06 29 07 74 81 (Corien)
06 26 08 04 34 (Pauline),
of kijk op
www.coriendriessen.nl of
www.vandermik.nl

Vorm, verzorging & inhoud

Driessen & Van der Mik verzorgt de trainingen
op de eigen werkplaats in Bloemendaal, op een
andere locatie waar ook in Nederland of bij u in uw
vestiging. De workshops duren één of twee dagdelen. Vorm, verzorging, inhoud en opbouw van de
training stellen we in nauw overleg met u samen.
De kosten per deelnemer zijn daar uiteraard van
afhankelijk.
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