
 
 

 

Een op de eigen organisatie afgestemde training basisvaardigheden voor EVV’ers! 

Training EVV op maat 

Een goed toegeruste Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) is een onmisbare spil in de 

ouderenzorg. Veel zorgmedewerkers ambiëren deze functie, maar zijn niet altijd in staat om een 

langdurig opleidingstraject tot EVV’er te volgen. Dosaris biedt de mogelijkheid om een ‘EVV 

training op maat’ samen te stellen waarin wij gezamenlijk de inhoud en omvang van uw 

programma bepalen. Uw zorgmedewerkers gaan zo direct aan de slag met nieuwe kennis en 

vaardigheden in uw dagelijkse praktijk!  

 

Bouwstenen kennis & vaardigheden 
Op basis van uw wensen voor gewenste vaardigheden en 

kennis van uw EVV’ers stellen wij in overleg met u een 

training samen. De beroepscompetenties van de EVV’er, 

vastgesteld in standaardopleiding van het CZO1, zijn bij 

alle keuzes ons uitgangspunt. U stelt zo 

voor uw medewerkers uw eigen 

trainingsprogramma samen.  

 

Onze training ‘EVV op maat’ bestaat uit een interactief programma met veel 

praktijksituaties. De deelnemers werken met materialen en voorbeelden uit de eigen 

organisatie. Zo gaan uw medewerkers direct aan de slag met nieuwe kennis en 

vaardigheden in uw dagelijkse praktijk. Hieronder staan mogelijke bouwstenen van 

een ‘EVV op maat’ traject. De deelnemers ontvangen per training een certificaat. 

 

Persoonsgerichte Zorg  
Doel 

Het vaststellen van persoonsgerichte zorg om 

de cliënt te ondersteunen bij zijn kwaliteit van 

leven. 

Inhoud 

Vakinhoudelijk handelen inclusief het 

coördineren van het verzamelen en 

interpreteren van cliëntgegevens en het 

plannen van de zorg binnen de voorwaarden 

Resultaten - de EVV’er kan: 

1. Wensen en behoeften van de cliënt centraal stellen 

2. Informatie verzamelen voor het op- en bijstellen van een zorgleefplan 

3. Zorgleefplan op- en bijstellen in overleg met de cliënt en zorgverleners uit andere disciplines 

 
 

1 ‘Opleidingseisen van de opleiding tot eerste verantwoordelijke verzorgende’ van College Zorg Opleidingen, 2019 

 

“Ik vond het 

pittig, maar ik 

heb er veel 

van geleerd en 

merk dat ik 

zekerder ben 

geworden!” 



 
 

 

Wet- en regelgeving 
Doel 

Handelen binnen de actuele wet- en 

regelgeving. 

Inhoud 

Juridische randvoorwaarden als WGBO, de Wet 

zorg en dwang en de zorgzwaartebekostiging 

inclusief (her)indicaties. 

Resultaten - de EVV’er heeft: 

1. Kennis van relevante wet- en regelgeving en weet hierna te handelen  
2. Zicht op het financiële kader (zorgprofiel, indicatie en aanvragen van herindicatie)  

 

Communicatie  
Doel 

Vergroten van communicatie vaardigheden met 

cliënt, familie en collega’s.  

Inhoud 

Oefenen met het adequaat communiceren met 
cliënten en andere betrokkenen, waaronder 
onderhandelen, omgaan met klachten, 
slechtnieuwsgesprekken voeren en feedback 
geven. Hierbij zetten we een acteur in. 

Resultaten - de EVV’er is in staat: 

1. Zodanig te communiceren en te onderhandelen dat dit bijdraagt aan optimale zorgverlening 
2. Om als eerste aanspreekpunt voor de client, zijn netwerk, collega’s en ketenzorgpartners de 

communicatie te initiëren en te onderhouden 

 

Coördinatie en samenwerking 
Doel 

Het verkrijgen van meer inzicht en vaardigheden 

op de coördinatie, communicatie met derden, 

het vergroten van de samenwerking met 

mantelzorg en andere disciplines. 

Inhoud 

✓ Coördineren van de uitvoering van zorg 
✓ Multidisciplinair overleg 
✓ Inzet mantelzorg 

Resultaten - de EVV’er:  

1. Weet wat de taken zijn m.b.t. coördinatie van zorg- en dienstverlening met professionals, 
mantelzorgers en vrijwilligers 

2. De taken en rol herkennen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een MDO 
3. Geoefend met het adequaat communiceren met cliënten en andere betrokkenen, zoals 

huisarts, andere disciplines, familie, mantelzorgers en vrijwilligers 

 

Praktische informatie training  
Bovenstaande bouwstenen zijn aan te passen aan uw eigen wensen en de leerbehoeften van uw 

verzorgenden. De training bieden wij aan op uw eigen locatie. De doelgroep is verzorgenden op 

minimaal niveau 3 in een verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg, bij kleinschalig wonen of die 

werkzaam zijn in vergelijkbare functies. Wij komen graag langs om samen met u een EVV training op 

maat te maken. Mail ons via info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706.  

 

  Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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