Voor Zorg en Welzijn
Trifier is een advies- en
trainingsbureau voor zorg
en welzijn. We laten medewerkers groeien zodat ze
zorg bieden volgens de
laatste inzichten. Én kunnen
werken in een veilige en
inspirerende omgeving.
Trifier onderzoekt, adviseert
en traint op het gebied van:
Veiligheid
Complexe communicatie
Professionaliteit

We werken landelijk voor
grote en kleine instellingen

Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende (EVV)
Complexe zorgvragen vragen om een nieuw soort medewerker. Iemand
die in eerste plaats oog heeft voor de belangen van de cliënt en daarnaast
ook de belangen van andere betrokkenen kent. Een professional die de
verzakelijking kan combineren met mensgerichte zorg. Een medewerker
die kan onderhandelen met oog voor de cliënt, organisatie en zichzelf.
Deze professional is zich bewust van zijn talent en weet hoe hij of zij die
kan inzetten.

in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg,
gehandicaptenzorg,
ouderenzorg en algemene
ziekenhuizen.

Onze expertise
Wij worden enthousiast van
complexe vraagstukken
waarin we, in samenwerking
met de klant, zorgen voor de
analyse van het probleem,
strategisch advies geven en

Trifier heeft vanuit deze uitgangspunten een leerwerktraject ontwikkeld dat aansluit op het
landelijk EVV profiel.

professionals coachen en

De opleiding in het kort

concrete trainingsvraag

Trifier heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze voldoet aan het brancheprofiel EVV én
aan de huidige en toekomstige eisen van zorg. Met dit leerwerktraject sluiten we aan bij
de steeds complexer wordende zorg van tegenwoordig. Deelnemers leren hoe zij een
(nog grotere) bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarnaast
willen we zorgprofessionals inspireren en motiveren in het creëren van een uitdagende en
veilige werkomgeving. Na afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers het branche
erkende diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en de daarbij behorende speld.

gaan we graag aan de slag.

Programma
Uitgangspunt voor deze opleiding is dat we medewerkers uitdagen en faciliteren om te
kunnen leren van en in de praktijk. De deelnemers werken tijdens de opleiding met een
portfolio en praktijkopdrachten. Deze opdrachten zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk
van de deelnemers en de werkwijze binnen hun organisatie. Aan de hand van de praktijk
opdrachten ontwikkelen medewerkers zich steeds verder en geven zij zelf sturing aan het
werk en leren. Het beoordelen van de ontwikkelde competenties vindt plaats in de praktijk.

trainen. Ook met een

Onze adviseurs denken
mee met de klant en samen
bepalen we de beste aanpak.
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Periodiek ondersteunen we het leren in de praktijk met groepsbijeenkomsten. Tijdens de
bijeenkomsten diepen de deelnemers diverse thema’s uit. Voorbeelden van thema’s zijn
vraag gestuurd werken, het zorgleefplan, kleinschalig wonen en werken, (multidisciplinaire)
overlegvormen en communicatieve vaardigheden als onderhandelen, pro-actief handelen,
grenzen stellen en samenwerken. Ook besteedt de opleiding veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. We focussen ons daarbij op de sterke kanten van de medewerker. We
staan stil bij vragen als ‘Hoe zet je je kwaliteiten beter en vaker in?’ en ‘Hoe ga je om met je
valkuilen?’. In een aantal intervisiebijeenkomsten stimuleren we het leren van elkaar, wat ook
positief uitwerkt op de onderlinge samenwerking in de organisatie. Een praktijkopleider uit
de organisatie en de trainer van Trifier begeleiden de deelnemer tijdens de opleiding.
We zien dat met de professionalisering van de medewerker ook de organisatie verandert.
Samen met de opdrachtgever werken we er naar toe dat dit leerwerktraject integraal onderdeel uitmaakt van de veranderingen in de organisatie.

Het resultaat
In eerder afgeronde trajecten zien we dat deelnemers die zich tot EVV-expert ontwikkelen
zowel op hun vakgebied als in hun persoonlijk functioneren een grote ontwikkeling door
maken. En daarmee een kwaliteitsboost aan de organisatie geven.
Resultaten uit de praktijk:
Deelnemers geven aan bewuster te kijken naar de kwaliteit van de zorg die zij leveren.
De professional is beter in staat pro-actief mee te denken in concrete verbeteringen.
Daarbij weten ze bijvoorbeeld verbanden te leggen met het Kwaliteitskader Normen
Verantwoorde Zorg.
De deelnemers geven aan meer voldoening te hebben en krijgen het gevoel van medezeggenschap over het eigen werk.
Menig verbetervoorstel dat EVV-ers tijdens de opleiding uitwerken, wordt daadwerkelijk
in de praktijk ingevoerd, maakt collega’s enthousiast en creëert draagvlak bij het team.
Het management ziet de effecten van de opleiding in de praktijk, vooral op het gebied
van eigen houding en werkmethoden.
Ten slotte ontvangen deelnemers bij succesvol afronden het branche erkend diploma
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Een officiële erkenning van hun kennis en kunde!
Inmiddels hebben meer dan 100 EVV-ers de opleiding bij Trifier met
succes afgerond.

Wilt u meer
informatie over
de branche erkende
opleiding EVV
van Trifier?
Neem vrijblijvend
contact op met
Annit Knevels:
06 46894249
annit@trifier.nl

De Trifier manier

Trifier biedt duurzame professionaliseringstrajecten aan met als doel een collectief en
continu leerproces op gang te brengen Teamleren, praktijkleren, trajectleren en activerend
leren vormen de vier pijlers van onze aanpak. Oefenen in de praktijk, leren leren, reflecteren,
feedback geven en ontvangen staan centraal. Door concrete praktijkcasussen te koppelen
aan de te ontwikkelen kennis en vaardigheden, creëren we een optimale transfer van
theorie naar praktijk. Tevens worden leidinggevenden bij het leerproces van de medewerkers
betrokken. Zo zorgen we ervoor dat deelnemers zich zowel tijdens als na het ontwikkeltraject
middels sturing en coaching blijven doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de
organisatie. We werken met zelf ontwikkelde, wetenschappelijke en in de praktijk bewezen
leer- en ontwikkelmodellen. De combinatie van ervaring en kennis uit de praktijk, onderzoek
en samenwerking met diverse kennispartners in binnen- en buitenland resulteert in altijd
up-to-date ontwikkeltrajecten die aansluiten op actuele thema’s en wetgevingen.
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