Effectief omgaan met seksuele intimidatie
Het onderwerp vind ik
Mathilde Bos
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Presentie
het onderwerp vind ik
de spreker Inge van Nistelrooy
Het werken met acteurs vind ik
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Mijn Leerpunten
meer aandacht voor de patiënt
Hoe geef ik grenzen aan 2x
Duidelijk zijn en bespreken in de praktijk
Zeg hoe je geholpen wilt worden. Duidelijke grenzen
aangeven, hoe doe ik dat?
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ochtend
stappenplan en expliciet zijn
Stappenplan bij seksuele intimidatie
stappenplan herhaling daadkracht
openheid, de tijd nemen, evt tijd afdwingen
:Maak concrete afspraken
stappenplan stand-by houden
evalueer!
scherp ( weer) hoe je duidelijk je grens aangeeft
met team stap gezet hoe we het vorm geven
middag
casus/leren dansen
gezamelijkheid in dans, motto: richtinggevend, vertaal in vuistregels
nog meer exclusieve aandacht geven
"motto"= lastig
visie op huisartsenzorg

Sterke punten
leuk om inhoud te geven aan te team
Delen met anderen
Goede samenwerking, teambuilding
Opgaven van patiënten
teambuilding
Stukjes door acteurs, geeft veel gespreksstof
Goede sprekers, praktisch

ochtend
Goed ochtendprogramma
stappenplan en expliciet zijn
vertaling naar de werkvloer
natuurlijk presentatie
middag

Totale Gemiddelde
score score
82
4,3
88
4,6
77
67
73

4,1
3,5
3,8

de feedback van de acteurs
straalt rust uit, gezamelijkheid in dans, kies motto, is richtinggevend, oog voor opgaven van pt en jezelf
Zwakke punten
geen info vooraf
lange dag

ochtend
is onbewust van eigen lichaamstaal
stappenplan herhaling daadkracht
middag
in de loop van de middag raakte in verward over het focus. Wel duidelijk geworden wat presentie is.
Niet duidelijk wat we nu in praktijk er mee kunnen, op welk niveau. Meer voorbeeld van 'best practice' nodig.
bestaat er ook 'dansles'?
casus/leren dansen
Inge van Nistelrooy: had voor mij te weinig aansluiting met dagelijkse werkvloer te academisch/ theoretisch
wat gekunsteld

Algemeen
De accommodatie vind ik
De catering vind ik

Mijn cijfer voor de nascholing
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Heeft u suggesties voor de volgende keer dat deze cursus gegeven wordt?
* Meer focus op best practice over verschillende praktijkvoeringsaspecten.
* OK zo!
* Praktijkdag: communicatie
* Erg prettig in deze uitvoering.
* Rekening houden voor/met deelnemers die slachtoffer zijn geworden van (ernstige) vormen van seksuele intimidatie en de confronterendheid van deze scholing.
* Meer situaties spelen
* Middag meer rollenspelen minder praten
* M.b.t. middag: minder lang motto bedenken (beter om een visie te definiëren denk ik) nu verdwaald in algemeenheden/rijmen)
Onderwerpen nascholingen 2012/2013
Ik zou graag een nascholing volgen over het onderwerp:
* Praktijkvoering
* BIG/ kwaliteitsregister
* Psychische problematiek
* Werkprocessen in de praktijk
* Leefstijladvies ed
* Nieuwe manier van werken assistente in de toekomst 2x
* Motivational intervieuwing
* Teambuilding
* Efficiënt zorg verlenen

