
 
 

 

Nieuwe modulaire training met belangrijkste basisvaardigheden voor adequate inzet EVV’ers 

Training EVV vaardigheden  

Een goed uitgeruste Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) is een erg belangrijke spil in de 

ouderenzorg. Uit onze praktijk blijkt dat zorgmedewerkers deze functie wel ambiëren, maar niet in 

staat zijn om een langdurig opleidingstraject tot EVV’er te volgen. Dit terwijl zorgorganisaties de 

behoefte kenbaar maken graag versneld EVV’ers in te zetten!  

Na onze jarenlange ervaring met het doceren van de erkende EVV opleiding, spelen we graag in op 

deze behoeftes van zowel verzorgenden als zorgorganisaties en bieden we nu de modulaire 

training EVV vaardigheden aan.  

Onze compacte EVV training is gericht op de belangrijkste onderdelen en beroepscompetenties van de EVV’er 

bij het primaire zorgproces:  

✓ Het verantwoordelijk zijn voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn 

kwaliteit van leven 

✓ Het coördineren van de (multi)disciplinaire zorg en zorgdragen voor de continuïteit van de zorg in overleg 

met de cliënt, cliëntensysteem, collega’s en andere disciplines 

Op basis van hiervan bieden wij twee modules aan die we samen met u als zorgorganisatie graag op maat 
maken, natuurlijk kunt u ook kiezen voor één van beide modules. Elke module bestaat uit drie lesdagen op uw 
eigen locatie.  
 

 

EVV module ❶ Persoonsgerichte Zorg  
 

Doel 

Het vaststellen van persoonsgerichte zorg om de cliënt te 

ondersteunen bij zijn kwaliteit van leven 
 

Belangrijkste onderdelen 

1. Persoonsgerichte zorg → verzamelen van informatie, 

opname, indicatie en VV profielen  

2. Opstellen zorgleefplan → vaststellen zorg en welzijn 

3. Communicatievaardigheden met inzet acteur → gesprek 

cliënt en contactpersoon; feedback, onderhandelen, 

slecht nieuws en omgaan met klachten)  
 

Resultaten EVV’er:  

1. De wensen en behoeften van de cliënt centraal stellen  

2. Kennis over de zorgprofielen en de hierbij horende indicatie 

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

4. Een zorgleefplan op- en bijstellen in overleg met de cliënt en zorgverleners uit andere disciplines 

5. Adequater communiceren met cliënten en andere betrokkenen, waaronder onderhandelen, omgaan met 

klachten, slechtnieuwsgesprekken voeren en feedback geven 

  



 
 

 

EVV module ❷ Communicatie & Samenwerking 
 

Doel 

Verdieping, zodat de EVV’er meer inzicht en vaardigheid krijgt op de coördinatie, communicatie met derden, 

het vergroten van de samenwerking met mantelzorg en het aanvragen van een herindicatie voor de 

continuïteit van de juiste zorg 
 

Belangrijkste onderdelen 

1. Het MDO en rapporteren 

2. Communicatie (argumenteren, gesprekken met familie en andere disciplines) 

3. Inzet sociaal netwerk 
 

Resultaten 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 

4. Op de hoogte van de taken m.b.t. het bewaken uitvoering zorgleefplan en het coachen en aansturen van 

haar collega’s 

5. Kent de noodzaak van een zorgvuldige rapportage voor de coördinatie en continuïteit van zorg 
 

In relatie met dagelijkse praktijk 
De training bestaat naast de benodigde theorie uit een interactief programma met veel praktijksituaties. 

Nieuwe vaardigheden worden direct in de eigen zorgorganisatie toegepast met gerichte praktijkopdrachten. 

Op deze wijze verwerken de medewerker en de zorgorganisatie samen de kennis en vaardigheden vanuit de 

modules in de dagelijkse praktijk. 
 

Vanuit de eigen zorgorganisatie worden de cursisten begeleid bij het uitvoeren van opdrachten en het 

beoordelen hiervan. Het is daarom van belang dat de zorgorganisatie begeleiders heeft die beschikken over 

voldoende competenties als praktijkopleider en/of werkbegeleiders die minimaal op EVV niveau 

gekwalificeerd zijn.   
 

De cursisten ontvangen per module een certificaat bij een voldoende praktijkbeoordeling en aanwezigheid.  

 

Praktische informatie training EVV vaardigheden 

Doelgroep : Verzorgenden op minimaal niveau 3 in een verpleeg- of verzorgingshuis, de 
thuiszorg of een project voor kleinschalig wonen of werkzaam zijn in een 
vergelijkbare functie 

Duur per module : 3 lesdagen    

SBU per module : 30 studiebelastinguren 

Locatie : Deze training bieden wij aan op uw eigen zorglocatie 

Nadere info : Mail ons via info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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