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Workshop 1
Herstart van CRM op een afdeling.

Workshopleider:    Peter Coenen, CRM Instructeur
Maximaal aantal deelnemers:  Geen 

Hoe start of herstart je een nieuw CRM-traject op een afdeling? 
In deze workshop wordt besproken hoe de herstart van een CRM-traject op de SEH van het HagaZiekenhuis is 
verlopen. Tips en tricks van ons en natuurlijk feedback van jullie worden besproken. Denk hierbij aan diverse 
initiatieven om CRM weer nieuw leven in te blazen zoals: het startgesprek, een enquête, PDCA toepassen, “Er is 
geen tijd voor scholing”, een CRM-werkgroep en scenariotrainingen opstarten.
Andere knelpunten, valkuilen maar ook actiepunten worden besproken en last but not least:  “hoe zorg je voor 
commitment van het hele team?”

Workshop 2
Zicht op je eigen talent tijdens een real-life (acute) situatie.

Workshopleider:    Ramon Soer & Manon Jansen, Deventer Ziekenhuis
Maximaal aantal deelnemers:  15 
Tijdens trainingen heeft iedereen geleerd hoe het is om effectief met elkaar te communiceren tijdens verschil-
lende (acute) situaties. Maar hoe doe jij het nu tijdens een echte situatie? Waarom vinden collega’s het zo fijn om 
met jou samen te werken en waarom kunnen jullie iedere situatie het hoofd bieden? Kunnen we die situatie 
nabespreken zodat we jouw kracht kunnen expliciteren? In deze sessie willen we samen met jullie, collega’s, 
bespreken hoe we beeldmateriaal van een echte handeling kunnen gebruiken in een evaluatie om ieders talent 
goed in te kunnen zetten.

Workshop 3
Van eigen regie naar samen regie.

Workshopleider:    Hella de Wit
Maximaal aantal deelnemers:  15

Deze workshop gaat over het belang van reflectie en zelfkennis en de invloed hiervan op samenwerken. Samen-
werking wordt positief beïnvloed als mensen meer kunnen reflecteren op hun eigen functioneren en als ze weten 
van waaruit ze handelen, vanuit welke waarden en overtuigingen iemand zijn/haar werk doet.
Samenwerking is niet alleen het inzetten van bepaalde vaardigheden maar ook zicht hebben wederzijdse ver-
wachtingen en onderliggende dynamieken. In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek om de 
zelfkennis te vergroten.

Workshop 4
CRM is zeer waardevol maar hoe zorg je ervoor dat er commitment blijft?

Workshopleider:    Twiggy Walk, intensivist en CRM trainer.
Maximaal aantal deelnemers:  Geen

Op de IC in het Radboud passen we al bijna 10 jaar CRM principes toe. En toch wordt het nooit vanzelfsprekend. 
Als er geen aandacht naar toe gaat, zakken lessons learned weer weg. Maar hoe genereer je die regelmatige 
aandacht?  Hoe doen wij dat op de IC en hoe doen jullie dat? In deze workshop gaan we via een interactieve 
werkvorm een aantal werkende en inspirerende voorbeelden van CRM borging delen en daarop reflecteren. Is er 
een rode draad? Vraagt iedere situatie iets anders? Wat kunnen we vanaf morgen gaan inzetten?
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