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Kennismaking



Hallo,
Ik ben 
“Ik werkte vroeger ook in de 

ouderenzorg, net als jij. Nu woon

ik in Zorgcentrum De Oude 

Gracht in Utrecht.  

Ik weet dus hoe het is om voor

oudere mensen te zorgen. En zelf

zorg nodig te hebben. 

Ik help jou met leren en 

ontwikkelen en ik help je met de 

uitdagingen waar jij iedere dag 

voor staat.”

https://youtu.be/LXWwMQ05PaM

https://youtu.be/LXWwMQ05PaM




REIN professionaliseert leren & ontwikkelen in de ouderenzorg. 
De 3 pijlers van REIN

Persoonlijke ontwikkeling Teamontwikkeling

 
 

Persoonsgerichte zorg

“Ik en mijn client” “Ik en mijn talent” “Ik en mijn team”



Het verhaal
van REIN bij
QuaRijn









Online aanbod



Offline aanbod REIN



Aanbod persoonsgerichte zorg

• Online trainingen: leren wat, wanneer en hoe je wilt met meer dan 450 

trainingen, waaronder 200 zorginhoudelijk trainingen. Denk aan: alle VRH en ook 

motiverende gespreksvoering, belevingsgericht werken, zelfmanagement 

ondersteunen, klinisch redeneren, zorgleefplan, etc.

• Challenge Persoonsgerichte zorg: met 6 weken lang iedere week een korte, 

uitdagende opdracht in je mail

• Momentjes met REIN, videoleren

• Virtual Reality (bijv. complex gedrag)

• Digitale assistent: In 3 kliks antwoord op je zorgvragen

• REIN Plein: delen van kennis & ervaring

• Online & offline spellendoos met oa:

• Maak een droomplan met je client

• Minigames

• Boekje: “Wist je dat wel?” van je client



Ervaringen QuaRijn

Successen

• Rein komt naar ons toe: Storytelling

• Persoonsgerichte zorg, teamontwikkeling & persoonlijke ontwikkeling

• Integratie in HR-cyclus

• Coronaproof

• Alles voor iedereen

• Meer voor minder

• VVT-specifiek, voor en door de zorg

• Netwerk, samen leren en ontwikkelen

Aandachtspunten

• Digitale vaardigheden

• Bomen & bos

• Corona, werkdruk



Totale aanbod REIN 

(online/offline)

8,5

Dienstverlening 

REIN 

Waardering 

REIN nieuwsbrieven

GOED

REIN aanbevelen aan 

andere organisaties 

100%

Wat krijg ik als lid van REIN? 

• Meer dan 450 trainingen

• Talentenscan & 360 feedbacktool

• Digitale assistent (ask me)

• REIN challenges

• VR-modules

• Workshops, REIN Café, REIN Festijn

• Een waardevol netwerk over organisaties heen

Ervaringen deelnemers:

En wat kost dat?

• ZZP: 99 euro per jaar, excl btw

• Zorgorganisatie:

• € 68,- (80% van de medewerkers)

• € 32,- (20% van de medewerkers)

Hoe kan ik REIN gebruiken?

• Als zorgorganisatie: alle content voor iedereen

• Individueel Lidmaatschap / ZZP-lidmaatschap

8,5



Het eerste landelijke REIN bestuurdersdiner
Donderdag 6 oktober organiseert REIN haar eerste 
bestuurdersdiner exclusief voor bestuurders en 
directeuren uit de ouderenzorg. 

Nederlands beste leiderschapstrainer Remco Claassen 
geeft een masterclass.

Bestuurdersdiner



Meer informatie over REIN?

yvonne@ikbenrein.nl

m.noorlander@quarijn.nl

06-2283 0291

(Yvonne Vredendaal)

www.ikbenrein.info

www.ikbenrein.nl (voor leden)

facebook.com/stichtingrein

instagram.com/stichtingrein

ikbenrein.info/rein-magazine

linkedin.com/company/15805081

mailto:yvonne@ikbenrein.nl
http://www.ikbenrein.info
http://www.ikbenrein.nl/
https://www.facebook.com/stichtingrein
https://www.instagram.com/stichtingrein/
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