Jaarverslag 2017

In een vogelvlucht
Wauw, wat een jaar. Een jaar waarin we aan ruim 100
trainingsdagen invulling gaven bij de Dimence Groep voor
verschillende disciplines, zowel klinisch als ambulant. Een jaar
waarin we bij Mediant de trainingen mochten verbeteren en ook daar
team gebonden mochten gaan trainen. Bij GGNet startte het eerste
coachingstraject op een HIC afdeling en zijn er nieuwe interne
trainers / aandachtsfunctionarissen opgeleidt. Ook bij GGZCentraal
startte dit jaar een coachingstraject op een HIC afdeling. Ixta Noa vertrouwde ons
haar vrijwilligers en ervaringsdeskundigen toe wat naast leren van ons, ook leidde
tot het delen van verhalen en leren van elkaar. Bij Tactus werden er agressie plus
trainingen aangeboden specifiek voor de HIC afdeling.
En dan is dit pas de GGZ hoek. Want ook in de ouderenzorg is hard gewerkt dit
jaar. Het is voor ons mooi om te zien hoe een instelling als Solis verbeterpunten
meeneemt naar aanleiding van een training. Of hoe de medewerkers van
Zorgaccent ook aandacht besteden aan agressiehantering. Maar ook
sportbegeleiders, financiële hulpverleners, medewerkers van de vriendendienst en
huisartsondersteuners kregen dit jaar training van KIES. En omdat je er niet vroeg
genoeg mee kan beginnen waren de workshops weerbaarheid op de Hogescholen
Viaa en ROC Aventus ook waardevol. Kortom een jaar vol doen, ervaren en leren.

Bedankt voor de samenwerking!
Ervaringen worden gedeeld
Wat zijn wij trots op de feedback die we hebben mogen
ontvangen op de trainingen en de coachingstrajecten. Het
stelt ons in staat te groeien en de traningen te verbeteren.
Maar ook vooral om te genieten van de grote en kleine
successen van de cursisten. Benieuwd naar de mening van
onze cursisten? Hier zijn ze terug te lezen. Ook onze trainers delen ervaringen op
onze site. Want er valt altijd wel wat te vertellen over wat wij doen, wat we
tegenkomen of hoe we iets ervaren. De verhalen van onze trainers zijn hier te
vinden.

Ervaringen cursisten

"Een op-maat-gesneden training gegeven door
mensen die haarfijn wisten wat ons team nodig had" cursist Ixta Noa

“Wat ik zo fijn vind aan de scholing is dat er
gebruik wordt gemaakt van onze kracht" cursist Solis
Team KIES
Ook binnen het team van Kies vindt er ontwikkeling plaats. Uiteraard op
individueel niveau, ook wij zijn nooit uitgeleerd. En er is uitbreiding. We gaan
2018 in met inmiddels 9 trainers en 3 acteurs! Allen met ruime ervaring in het
werkveld, zodat we de aansluiting bij de cursisten behouden.

Team KIES: Kim, Esther, Carla, Wendy, Mark, Jos, Maikel, Ruth, Ellen,
Annemieke, Marlies, Selena en Monique.

