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Goesting in deze vorming?
Versterken van samenwerkingsverbanden

TITEL :

OMSCHRIJVING : ‘Als hulpverlener ben je aanwezig op een zorgoverleg waar de
verantwoordelijke van de huishoudhulp aangeeft de samenwerking met de
cliënt te willen stoppen. Op deze boodschap ontstaat commotie waarbij
dominante meningen, zowel voor als tegen, worden geuit. Je voelt je
overdonderd en weet niet goed welke rol op te nemen …’
Het professionele netwerk is meer dan een vangnet… Welke positie neem je
als hulpverlener in zodat je van het netwerk gedreven medestanders maakt
in plaats van eenzame spelers? Wat als je het gevoel hebt dat de cliënt de
hulpverleners tegen elkaar opzet? Als verschillende partijen andere
belangen blijken te hebben? Bestaat er zoiets als ‘hulp-hiërarchie’ en hoe ga
je daarmee om?
Enkele theoretische kaders worden hierbij even opgefrist: contextuele
basisprincipes, loyaliteit, meerzijdige partijdigheid, gepaste zorg maar ook
groepsdynamiek en communicatie. Vanuit deze kaders reflecteren we over
bepaalde hete hangijzers zoals: onmacht, verantwoordelijkheid, erkenning,
grenzen, verwachtingen, (mis)communicatie…

WAT WIL DEZE Deelnemers weten na deze vorming hoe zij een constructief en goed
VORMING BEREIKEN?

overleg kunnen voeren met de andere professionele hulpverleners én de
cliënt.

ORGANISATIE :
TRAINER :
DEZE VORMING IS :

SPOND VZW, i.s.m. VIVO
Anne Bongaerts, Begeleid Wonen Leuven
☒ Specifiek Mobiel Ambulant

☐ Voor gevorderden

☒ Interactief

☐ Een initiatie

☒ Handicapspecifiek

☐ …………………………………

☒ Praktijkgericht

☐ …………………………………..

☐ Theoretisch

☐ …………………………………

☐ Ontmoeting
..DOELPUBLIEK :

☒ Begeleiders
☒ Teamcoaches
☐ Directie
☐ …………………………………

☐ starters
☐ gevorderden
☐ …………………………………
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WAT KAN JIJ
VERWACHTEN?

WAT NEEM JE MEE?

WAT WORDT ER

We werken zeer ervaringsgericht (a.d.h.v. gestructureerde rollenspelen).
Vanuit een evoluerende casus bekijken we de verschillende
netwerkprocessen die een invloed hebben op de positie én de rol van de
hulpverlener.
Deelnemers weten na deze vorming hoe zij een constructief en goed
overleg kunnen voeren met de andere professionele hulpverleners én de
cliënt.
Actieve inzet

VAN JOU
VERWACHT?

PRAKTISCH
DATUM & UUR :
LOCATIE :

17 / 09 / 2020

van 9u30 tot 16u30

OBRA|BAKEN, Groot Begijnhof 10 – 9040 Sint Amandsberg (Gent)

☒ Toegankelijk
☒ Bereikbaar met openbaar Vervoer
☒ Parking in de buurt : betalend / gratis / parkeerschijf
KOSTPRIJS :

6 € / persoon

Drank en Lunch incl.

Lesmateriaal inbegrepen.
INSCHRIJVING :

Per e-mail via secretariaat@spond.be
met vermelding van:
Naam, voornaam, organisatie en e-mailadres

AANGEMAAKT DOOR :
NAAM : Tina Kennes
ORGANISATIE : SPOND vzw
E-MAILADRES : Tina.kennes@spond.be
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