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:

Workshop Risico Inventarisatie
Bewustwording van gedrags- en omgevingsrisico’s in de zorg

Uit recent onderzoek blijkt dat 48% van de medewerkers in de zorg te
maken heeft met agressie. Zorgprofessionals hebben vaak wel een
onderbuikgevoel dat er iets niet klopt. Maar waar moet je op letten bij het
signaleren van gevaarlijke situaties en wanneer onderneem je actie?
Om de veiligheid en kwaliteit van zowel zorg als de werkomstandigheden te kunnen
waarborgen, is het als professional belangrijk je bewust te zijn van de omgeving
waarin je werkt. Door goed te observeren en de kansen voor eventueel gevaar
adequaat in te schatten, kun je veel risico’s afdekken. Ook je eigen weerbaarheid,
vroegsignalering en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag spelen bij preventie
een grote rol.
Inhoud workshop
In deze workshop leer je je meer bewust te worden van je werkomgeving. Door middel
van een wetenschappelijk onderbouwde methode komen de aspecten aan bod die jou
helpen een goede inschatting van reële risico’s te maken.
De workshop biedt praktische handvatten bij het in kaart brengen van en het actief
inspelen op signalen van potentieel gevaar in zowel houding, gedrag als
omgevingsfactoren. Daarnaast gaan we in op het belang van samenwerking met
andere disciplines en ketenpartners bij gevaarsbeheersing.
De duur van de workshop wordt afgestemd op de behoeften en het kennisniveau.
Aantal deelnemers: maximaal 20.

Veiligheid
Complexe
communicatie
Professionaliteit
We werken landelijk
voor grote en kleine
instellingen 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 professionals
coachen en trainen.
Ook met een concrete
trainingsvraag gaan
we graag aan de slag.
Onze adviseurs denken
mee met de klant en
samen bepalen we de
beste aanpak.

Resultaat
Na deze workshop:
Zul je in staat zijn een reële risicotaxatie uit te voeren.
Ben je je meer omgevingsbewust en herken en signaleer je afwijkend gedrag
en omgevingsrisico’s.
Weet je welk belang samenwerking tussen verschillende disciplines en
ketenpartners heeft bij gevaarsbeheersing.
Competenties
Je versterkt de volgende competenties:
Bewustwording van de werk- en behandelomgeving.
Kennis van gedrags- en omgevingsfactoren die potentieel gevaar kunnen
opleveren.
Het vermogen adequaat te reageren op risico’s in de werk- en
behandelomgeving.
Samenwerking met andere disciplines en ketenpartners bij
gevaarsbeheersing.

Wil je meer informatie
over Trifier of de
Workshop Risico
Inventarisatie?
We helpen je graag!
Neem vrijblijvend
contact op via
onderstaande
contactgegevens.

Trifier
Hoofdstraat 40
5121 JE Rijen
0161 231118
info@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. 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.

