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PRAKTISCH & HOE INSCHRIJVEN?

Waar? 

• sTimul: zorg-ethisch lab VIVES (West-Vlaanderen) – locatie inleefsessie: de Vleugels, Stokstraat 1, 8650 
Klerken – T 051/23 23 30 –  ann.lammens@vives.be –  www.stimul.be

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij uw opleidingsverstrekker terecht. Deze zal u een paar weken op voorhand 
de voorbereidingen doorsturen via mail met alle praktische regelingen.

Inschrijven kan u via www.fe-bi.org > PC330 | ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod ouderenzorg 
Voorwaarde om deel te kunnen nemen: in het bezit zijn van het Covid-Safe ticket via de 'Covid safe applicatie'.

CODE VORMINGSDEEL PLAATS ADRES DATA UREN

Inleeftweedaagse zonder overnachting + terugkeermoment = 24uur

ETH22M001 Inleef tweedaagse 
zonder overnachting

sTimul (VIVES) de 
Vleugels

Stokstraat 1, 8650 
Klerken

24 en 25 maart 
2022

Vanaf 8u tot 18u

Terugkeer moment sTimul (VIVES) de 
Vleugels

Stokstraat 1, 8650 
Klerken

03 mei 2022 Vanaf 13u30 tot 
16u30

ETH22M002 Inleef tweedaagse 
zonder overnachting

sTimul (VIVES) de 
Vleugels

Stokstraat 1, 8650 
Klerken

17 en 18 
november 2022

Vanaf 8u tot 18u

Terugkeer moment sTimul (VIVES) de 
Vleugels

Stokstraat 1, 8650 
Klerken

20 december 
2022

Vanaf 13u30 tot 
16u30

1.2 IN SITU AANBOD
In situ = in het woonzorgcentrum; de lesgever komt bij u langs!

LIJST VAN OPLEIDINGSVERSTREKKERS

ERGOTEAM Training Services
09/230 59 40 – m.daneels@ergoteam.be - m.vanmello@ergoteam.be - www.ergoteam.be 

IDEWE VZW
016/39 04 90 - Sylvia.Bearzatto@idewe.be - www.idewe.be 

MENSURA VZW
02/549 71 00 – Nancy.hoogmartens@mensura.be - www.mensura.be 

LIANTIS VZW
014/84 94 90 – annick.devliegher@liantis.be - www.liantis.be 

STEP VZW
03/257 14 87 – info@step-belgie.com - www.step-belgie.com 

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN
03/609 56 14 – secretariaat@dementie.be - www.dementie.be 

CAÏROS VZW
016/38 98 91 – cairos@ccv.be - www.kerknet.be 

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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MENTOR VZW – KORTRIJK
056/24 41 26 – Koen.Amerlynck@kortrijk.be - www.vzwmentor.be 

ANKER VZW
0471/72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be - www.ankervzw.be 

STIMUL ZORGETHISCH LAB VIVES (West-Vlaanderen)
051/23 23 30 – ann.lammens@vives.be - www.stimul.be 

STIMUL ZORG ETHISCH LAB UCLL (Vlaams-Brabant en Limburg)
011/18 06 00 – joke.lemiengre@ucll.be - www.stimulzorgethiek.be 

DOCENDO VZW
03/353 77 25 – info@docendo.be - pattyl@skynet.be

KRING-VORMING VZW
053/63 08 16 – kring@vorming.net - www.vorming.net 

VOKANS VZW
02/246 34 91 – vanessa.deruysscher@vokans.be - www.vokans.be 

deSpiegeling
T 014 47 13 00 – ria.engelen@hivset.be - www.hivset .be/initiatief/de-spiegeling 

HIVSET
T 056 96 98 64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be - www.vormingscentrum.hivset.be

PRIK PRIK
T 0497 60 24 55 – prikprikvorming@gmail.com - www.prikprik.com

HOE UW AANVRAAG INDIENEN: 

Kies de gewenste vorming en ga na of u aan het minimum aantal deelnemers voldoet binnen uw instelling 
(deze staan vermeld bij elke titel). 

INTERESSANT! 

Bij de toewijzing van een sessie wordt – binnen de budgettaire limieten van het Fonds – er ook rekening 
gehouden met de grootte van het woonzorgcentrum.

Op basis van het aantal medewerkers (hoofden) heeft u recht op 1 of meer sessies per thema.

Van 25 t.e.m. 99 medewerkers heeft u recht op 1 groep deelnemers per vorming 
Van 100 t.e.m. 149  heeft u recht op 2 groepen deelnemers per vorming
Van 150 t.e.m. 199 medewerkers heeft u recht op 3 groepen per vorming

Voorbeeld: 
Uw woonzorgcentrum telt 56 medewerkers. Concreet wil dit zeggen dat u voor de opleiding : ‘Belevingsgericht 
ethiek ervaren in de zorg: Ervaringsdag maaltijdzorg’ 1 groep kan inschrijven (min 10 max 16 deelnemers – 
eigen aan deze specifieke opleiding).
Indien uw woonzorgcentrum beschikt over 102 medewerkers (hoofden) wil dat zeggen dat u voor dezelfde 
opleiding, 2 groepen kan inschrijven ( min 10 max 16 deelnemers – eigen aan deze specifieke opleiding).
Niets weerhoudt het woonzorgcentrum ervan een vorming te organiseren met een ander privatief woonzorg-
centrum indien u kleinschalig bent of in opstart en nog niet 25 medewerkers in dienst heeft

VORMINGSAANBOD 2022
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U ziet dat er soms verschillende opleidingsverstrekkers dezelfde thema’s aanbieden. U kiest een oplei-
dingsverstrekker naar keuze. Indien gewenst, kan u deze contacteren voor meer info over de inhoud. Let 
op, de inschrijving van de vorming zelf gebeurt steeds via het Sociaal Fonds Ouderenzorg en niet via de 
opleidingsverstrekker. 

Stuur het volledig ingevulde inschrijvingsformulier elektronisch door naar vormingouderenzorg@fe-bi.org dus 
niet rechtstreeks naar de gekozen opleidingsverstrekker.  Opgelet: Het ingevulde inschrijvingsformulier wordt 
enkel onder Excel-formaat aan het Fonds doorgestuurd. Onder een andere vorm doorgestuurde of gescande 
documenten zijn NIET geldig. 

ANTWOORD VAN HET FONDS: 

Wij bevestigen uw aanvraag binnen de drie weken en brengen u in contact met de opleidingsverstrekker(s). 
De concrete afspraken rond datum en uur worden in onderling overleg met de opleidingsverstrekker 
overeengekomen. 

ELEKTRONISCH INGEVULDE DEELNEMERSLIJST (IN EXCEL FORMAAT) 

U dient ten laatste twee weken voor de aanvang van de vorming ervoor te zorgen dat de opleidingsverstrekker 
in het bezit is van deze volledig ingevulde lijst. 

ENGAGEMENT VAN DE INSTELLING: 

De vorming wordt vergoed door het Fonds aan de opleidingsverstrekker na het geven van de vorming. We 
vragen een engagement van het woonzorgcentrum: 

1. Aanvraag indienen via het Fonds, samen het document van sociaal overleg. 

2. Twee weken op voorhand de deelnemersgegevens doorgeven aan de opleidingsverstrekker, volledig en in 
het juiste formaat.

3. De dag van de vorming: de deelnemers laten handtekenen op de aanwezigheidslijsten. 

4. De deelnemers de mogelijkheid geven om via hun smartphone, of via een ander toestel (tablet of PC), op 
het einde van de vorming, een korte enquête in te vullen. De link krijgen de deelnemers van de lesgever.

5. Indien de vorming niet kan doorgaan, het Fonds zo snel mogelijk verwittigen, alsook de lesgever. 

WANNEER HET FONDS VERWITTIGEN? 

De instelling dient het Fonds onmiddellijk te verwittigen in geval van wijzigingen: 

• Het niet starten (annulering van de actie), uitstellen of niet volledig realiseren van de vorming 
• Wanneer men een beroep doet op een andere opleidingsverstrekker dan vermeld in het aanvraagformulier 
• Problemen met een opleidingsverstrekker of de kwaliteit van de vorming 

GOED OM TE WETEN : 

• Elke aanvraag en bijgevolg elke vorming die u aanvraagt krijgt een uniek nummer, gebruik deze bij voorkeur 
bij verdere communicatie naar het Fonds toe. 

• De vorming of begeleiding van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt op een andere 
manier beschouwd als arbeidstijd. 

• De instelling vraagt geen enkele financiële bijdrage van de deelnemers. 
• De instelling verbindt er zich toe om de steun van het Fonds mee te delen aan de deelnemers. 

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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1.2.1 Voorkoming van rug- en andere fysieke letsels

a. Algemeen

DOELSTELLING

Een verbreding en continuïteit verwezenlijken bij de woonzorgcentra t.a.v. voorkoming van rug- en andere 
fysieke letsels d.w.z.
• inzetbaarheid van de medewerkers verhogen, door hen in alle veiligheid, comfort en gezondheid te laten 

werken;
• (verder) ontwikkelen van een tilbeleid; etc.

DOELGROEP

Algemeen beschouwd gaat het over alle personeelsgroepen in de ouderenzorg: verpleegkundigen, zorgkun-
digen, keukenpersoneel, onderhoud en logistiek personeel. Voor elk van de 8 onderstaande modules zijn de 
doelgroepen specifieker bepaald.

PROGRAMMA

Hierna de 8 verschillende opleidingsmodules:
• Basismodule voor het zorgpersoneel  3 dagen
• Opfrisdag basismodule zorgpersoneel  1 dag
• Verdiepingsmodule voor het zorgpersoneel 2 dagen
• Basismodule voor het niet-zorgpersoneel  1 dag
• Verdiepingsmodule voor het niet-zorgpersoneel  1 dag
• Opleidingsmodule referentiepersonen 3 dagen
• Opleidingsmodule tilcoach  5 dagen
• Ergonomie en e-learning

De details van de verschillende opleidingsinhouden vindt u op de hiernavolgende pagina’s.

OPLEIDINGSDUUR EN –DATA

Alle bovenvermelde modules zijn gelijkgeschakeld naar duurtijd en opleidingsinhoud.
Dat betekent dat een basismodule voor het zorgpersoneel bij bvb. Ergoteam Training Services BVBA even lang 
duurt als bij bvb. Mensura vzw. Dat geldt dus evenzeer voor de andere modules. 

Voor de opleidingsdata van de basis- en verdiepingsmodules die doorgaan voor een groep werknemers van en 
binnen uw woonzorgcentrum, zal de door u gekozen opleidingsverstrekker contact met u opnemen. Voor de 
opleidingen referentiepersoon en tilcoach worden nog later en tijdig specifieke data bepaald .

De opleiding dient te eindigen voor 31 december 2022. 
(via online inschrijvingsformulier).

OPLEIDINGSPLAATS

Zowel binnen het woonzorgcentrum of ook (indien nodig) in open cursus (d.w.z. samen met andere 
instellingen).

VORMINGSAANBOD 2022
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OPLEIDINGSVERSTREKKER

U kan zelf de keuze maken uit
• ERGOTEAM Training Services – T 09/230 59 40 – m.daneels@ergoteam.be
• IDEWE vzw – T 016/390 490 – ergonomie@idewe.be
• MENSURA vzw – T 02/549 70 85 - ergonomie@mensura.be
• LIANTIS vzw - T 050/47 48 25 – annick.devliegher@liantis.be
• STEP vzw – T 03/257 14 87 – info@step-belgie.com

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze opleidingsverstrekkers terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

• Minimum aantal aanwezige deelnemers per groep voor een opleiding binnen het woonzorgcentrum: 10.
• De basis- en verdiepingsmodules worden beperkt tot 1 groep per volledig veelvoud van 50 werknemers (= 

hoofden) per instelling.
• Aan de opleiding ‘referentiepersoon’ kunnen max. 3 personen per woonzorgcentrum deelnemen. Aan de 

opleiding ‘tilcoach’ kan max. 1 persoon per woonzorgcentrum deelnemen.
• Om te kunnen deelnemen aan de opleidingen ‘Referentiepersoon’ en ‘Tilcoach’ dient men een 

rughygiënebeleid te ontwikkelen of te hebben ontwikkeld in het woonzorgcentrum. Gelieve dit aan te tonen 
en bij te voegen bij het inschrijvingsformulier.

• Zo mogelijk wordt een deel van de basis- en verdiepingsmodules via on the job training geïntegreerd.

b. Basismodule zorgpersoneel

3 DAGEN

DOELGROEP

Zorgpersoneel die nog geen basismodule hebben gevolgd. min. 10 - max. 16 personen per woonzorgcentrum.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• inventarisatie van behoeften en situaties eigen aan het woonzorgcentrum - voorbereiding en voorstelling;
• theoretische basis;

• anatomie: rug en bovenste ledematen (nek, schouders, armen, polsen)
• niet-belastende en belastende houdingen
• klachten en letsels

• ergonomie: algemeen en lokale werkomstandigheden
• verplaatsingsprincipes en/of –technieken in verschillende concrete zorgsituaties: stappen, draaien, 

rechtzetten, neerleggen, rechtstaan, neerzitten, verschuiven, hogerop brengen, …
• inoefenen in concrete situaties;
• gebruik van aanwezige hulpmiddelen: tilliften, glijlakens, … • het belang van fysieke fitheid + oefeningen;
• synthese en evaluatie.

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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c. Opfrisdag – basismodule zorgpersoneel

1 DAG

DOELGROEP

Zorgpersoneel die minstens 1 jaar geleden een basismodule hebben gevolgd. min. 10 - max. 16 personen per 
woonzorgcentrum.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• inventarisatie van behoeften en situaties eigen aan het woonzorgcentrum - voorbereiding en voorstelling;
• theoretische basis

• anatomie: rug en bovenste ledematen (nek, schouders, armen, polsen)
• niet-belastende en belastende houdingen
• klachten en letsels
• ergonomie: algemeen en lokale werkomstandigheden

• verplaatsingsprincipes en/of –technieken in verschillende concrete zorgsituaties: stappen, draaien, 
rechtzetten, neerleggen, rechtstaan, neerzitten, verschuiven, hogerop brengen, …

• inoefenen in concrete situaties;
• gebruik van aanwezige hulpmiddelen: tilliften, glijlakens, … • het belang van fysieke fitheid + oefeningen;
• synthese en evaluatie.

De opleidingsinhoud van de ‘basismodule zorgpersoneel’ (3 dagen) wordt hier samengevat in 1 opfrisdag.

d. Verdiepingsmodule zorgpersoneel

1 DAG (met vastgelegde thema’s) + 1 DAG (à la carte)

DOELGROEP

Zorgpersoneel dat reeds een basismodule hebben gevolgd (bij voorkeur binnen een periode van 1 jaar). min. 10 
- max. 14 personen per groep.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• Dag 1 (met vastgelegde thema’s): verplaatsingen van zwaar zorgbehoevende personen: bvb. dementerenden, 
obese bewoners, passieve bewoners, diverse ziektebeelden, …

• Dag 2 (met variabele thema’s): 2 thema’s uit te kiezen.
• gebruik van mechanische en gemotoriseerde hulpmiddelen: verrijdbare, passieve en actieve tilliften, … • 

plafondliften;
• sanitaire installaties: badkamer, toiletten, badliften, …
• gebruik van manuele hulpmiddelen: draaischijven, transferbanden, transferplanken, glijdlakens, 

glijdkussens,…
• valpreventie en oefeningen rond recht helpen bij het vallen;
• specifieke situaties in kamers: oefeningen in functie van omgevingsfactoren (bvb. brancards, van rolstoel 

naar auto, bewoners op een autobus plaatsen, …).

VORMINGSAANBOD 2022
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e. Basismodule niet-zorgpersoneel

1 DAG

DOELGROEP

Alle personeelsgroepen die te maken hebben met het manueel hanteren van lasten: poetsdiensten, logistieke 
diensten, keukenpersoneel, ... min. 10 - max. 16 personen per groep/woonzorgcentrum.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• inventarisatie van behoeften en situaties eigen aan het woonzorgcentrum - voorbereiding en voorstelling;
• theoretische basis;
• anatomie: rug en bovenste ledematen (nek, schouders, armen, polsen)
• niet-belastende en belastende houdingen
• klachten en letsels
• ergonomie: algemeen en lokale werkomstandigheden
• manueel hanteren van lasten - principes en technieken: in verschillende concrete situaties: optillen, dragen, 

neerzetten, duwen, trekken, …
• inoefenen in concrete situaties met gebruik van aanwezige materialen: emmers, dozen, kisten, bakken, 

zakken, kruiwagens, …
• het belang van fysieke fitheid + oefeningen;
• synthese en evaluatie.

f. Verdiepingsmodule niet-zorgpersoneel

1 DAG

DOELGROEP

Alle personeelsgroepen die te maken hebben met het manueel hanteren van lasten: poetsdiensten, logistieke 
diensten, technische dienst, keukenpersoneel, groendienst, ... die reeds een basismodule hebben gevolgd bij 
voorkeur binnen een periode van 1 jaar.

Mogelijkheid om 2 verschillende functiegroepen op te leiden tijdens telkens een halve dag. Min. 10 - max. 12 
personen per groep/woonzorgcentrum.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• bevraging + inschatten van de knelpuntsituaties;
• inoefenen in concrete werksituaties.

g. Referentiepersoon

3 DAGEN

DOELGROEP

Personen uit de zorg die straks zullen meewerken in de praktische uitvoering van het beleid en die fungeren als 
aanspreekpunt op de afdeling.

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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Voorwaarde: wordt verondersteld de inhoud van de meeste thema’s van basis- en verdiepingsmodule voor 
zorgpersoneel onder de knie te hebben.

DOELSTELLINGEN

• Functioneren als referentiepersoon op de afdeling en in staat zijn de meest voorkomende tilproblemen op te 
lossen;

• Draaischijf van het tilbeleid op de afdelingen;
• Assistentie bij de permanente vorming van medewerkers;
• Kunnen zoeken samen met collega’s naar doeltreffende oplossingen rond tillen en verplaatsen van bewoners 

en protocollen kunnen toepassen en opvolgen;
• Inzicht in de organisatie van het tilbeleid en medewerking met de tilcoach. Min. 10 - max. 14 personen per 

groep – 3 personen per woonzorgcentrum.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• Taken van de referentiepersoon;
• Uitdieping van basisprocedures en praktische toepassingen; didactische oefeningen (voortonen, observeren, 

corrigeren);
• Ergonomie in de zorginstellingen - analysevaardigheden;
• facilitator in de verplaatsingstechnieken – het leerproces in fysieke vaardigheden;
• overzicht van hulpmiddelen en indicatiestellingen voor het gebruik ervan;
• communicatievaardigheden;
• technieken voor een dynamisch tilbeleid en het betrekken van medewerkers en collega’s;
• evaluatie en opvolging op de afdeling van de te volgen politiek en de voorgeschreven procedures. 

h. Tilcoach

5 DAGEN (3 + 2)

DOELGROEP

Verantwoordelijken voor het tilbeleid binnen het woonzorgcentrum.
Voorwaarde: dient basis- en verdiepingsmodule gevolgd te hebben. Max. 1 persoon per woonzorgcentrum.

DOELSTELLINGEN

• Opstellen, uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het tilbeleid in het woonzorgcentrum;
• Begeleiden van referentiepersonen en personeel betreffende de dagdagelijkse uitvoering van het tilbeleid;
• Garant staan voor permanente vorming van medewerkers en zoeken naar adequate training;
• Samen met referentiepersonen zoeken naar doeltreffende oplossingen rond tillen en verplaatsen van 

bewoners en tilprotocollen kunnen opstellen;
• Kunnen maken van keuzes betreffende de aankoop van materieel in het kader van een preventiebeleid;
• Overleg plegen met en rapporteren aan de Directie – coördinatie met arbeidsgeneeskundige dienst;
• Kunnen bijsturen van projecten in functie van evaluatiegegevens;
• Bijdragen tot de verbetering van de werkomstandigheden in het woonzorgcentrum en formulering van 

praktische ergonomische aanpassingen.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD

• het profiel en functie van de tilcoach;
• Ergonomie in de zorginstellingen in een breder perspectief – analyse van werkomstandigheden en 

organisatie;

VORMINGSAANBOD 2022
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• didactische en communicatieve vaardigheden;
• wetgeving en elementen van preventiebeleid, …;
• onderzoeksmethodieken;
• overzicht van bestaande tilhulpmiddelen en indicaties voor het gebruik ervan;
• opstellen van een intern leerprogramma; • opmaken van evaluatieprocedures – rapportering;
• inzicht in de taken van de referentiepersonen.

i. Ergonomie en e-learning

DOELSTELLING

Naar schatting oefent 6 % van alle werknemers in de sector ouderenzorg een administratief, zittend beroep 
uit. Administratieve medewerkers hebben, i.f.v. hun specifieke werkomstandigheden, nood aan een ander 
vormingsprogramma. Daarom wordt een online-programma aangeboden rond ‘PC en ergonomie’ dat open 
staat voor dit doelpubliek.

DOELGROEP

Administratief personeel van het woonzorgcentrum

PROGRAMMA

• de geschikte lichaamshouding (rug- en nekklachten, RSI-klachten, juiste houding bij zitten, bukken, tillen…);
• ergonomie in een administratieve omgeving (stoel, bureau, toetsenbord, scherm…).

OPLEIDINGSDUUR EN –DATA

Geschatte doorlooptijd is 2 uur.
Dit pakket kan waar nodig ter plekke aangevuld worden met bv. praktijkoefeningen en/of informatie over het 
type bureaustoelen en -accessoires dat gebruikt wordt.

HOE OPSTARTEN?

Ga naar https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/12757/pc-330-ouderenzorg-vorming-pc-ergonomie. U komt 
vervolgens terecht op een inlogscherm waar u het RSZ-nummer van uw instelling moet ingeven (vraag het aan 
uw directie of personeelsdienst), en vervolgens uw e-mailadres. De eerste keer dat u inlogt worden enkele 
deelnemersgegevens opgevraagd, en vervolgens zit u in het programma.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

Eens dat u het programma hebt doorlopen (of gedeeltelijk) vragen we u het pakket ook te evalueren. Een 
bepaalde “knop op het scherm” zal u duidelijk maken waar u het evaluatieformulier vindt! Zijn er inlogpro-
blemen? Mail naar info@fe-bi.org of bel naar 02/229 32 51.

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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OVERZICHT

OPLEIDINGSMODULE OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJ-
VINGSDATUM

Basismodule voor het 
zorgpersoneel

ERGOTEAM 
Training Services 
Mensura vzw
Idewe vzw
Liantis vzw
Step vzw

In het woonzorg-
centrum 

Tussen 10  
en 16
personen

Af te spreken 
tussen 
werkgever en 
opleidingsver-
strekker

Enige 
criterium: 
vorming 
uitgevoerd 
vóór 
31.12.2022

Opfrisdag basismodule 
zorgpersoneel

Verdiepingsmodule voor het 
zorgpersoneel

Basismodule voor het 
niet-zorgpersoneel3 

Verdiepingsmodule voor het 
niet-zorgpersoneel

Opleidingsmodule 
referentiepersonen

In open aanbod 
(data te bepalen 
door opleidings-
verstrekker)

Max. 3 personen

Opleidingsmodule tilcoach Max 1 persoon

Ergonomie voor 
administratieve 
medewerkers via e-learning

Zelfstudie online Te bespreken tussen werkgever en werknemer Permanent 
beschikbaar

1.2.2 Dementie
Dit thema wordt enkel aangeboden via ‘in situ aanbod’ (in het woonzorgcentrum zelf voor een groep met min. 
10 personen en maximum 16 personen). 

Het aanbod bestaat uit:

• basisvorming van 1 dag: bedoeld voor alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met 
bewoners met dementie

• specifieke vorming/training van 3,5 dagen: bedoeld voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van 
personen met dementie

• Persoonsgerichte benadering bij dementie van 2 dagen: bedoeld voor werknemers die reeds beschikken over 
een basiskennis dementie leren reflecteren over hun dagelijks handelen in het omgaan met zorgvragers met 
dementie

3 Kan ook gevolgd worden via het transversaal kalenderaanbod (‘heffen en tillen van materiaal’) met max. 6 mensen per wzc

VORMINGSAANBOD 2022
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a. Basisvorming ‘Inzicht in dementie’

1 DAG

DOELSTELLING

Op deze dag verwerven medewerkers basisinzichten in dementie. Hoofddoelstelling is het gedrag van de 
persoon met dementie beter te begrijpen.

Concreet gaat het er om dat medewerkers:
• symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van 

hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
• parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
• het gesprek op interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
• leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementeringsproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd 

aan te bieden;
• basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen 

omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie. 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA (1 DAG)

Volgende aspecten komen aan bod:
• symptomen van dementie
• oorzaken/vormen van dementie
• misverstanden omtrent dementie
• wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
• beleving van en omgaan met dementie doorheen het dementeringsproces
• factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

De klemtoon ligt op kennisoverdracht, maar tijdens de dag wordt gewerkt aan integratie aan de hand van 
video-materiaal, casussen van deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

• Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – T 03/609 56 14 – secretariaat@dementie.be
• Caïros vzw – T 016 38 98 94 - cairos@ccv.be 

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze opleidingsverstrekkers terecht.

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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b. Training in omgang met personen met dementie

3,5 DAGEN

DOELSTELLING

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequate omgang met de persoon met dementie in de 
verschillende fasen van het dementeringsproces. De deelnemer:
• leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon 

met dementie;
• wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie;
• wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen 

binnen het team.

DOELGROEP

Werknemers die reeds beschikken over een basiskennis dementie: zorgkundigen, poetspersoneel, keukenper-
soneel, logistiek personeel etc.
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA (3 DAGEN) + DIDACTIEK

• basisinformatie (cfr onderdompeling), maar kort houden en in functie van omgang
• vier fasen van dementie
• begeleidingsmodellen bij dementie
• geëigende omgangsvormen in de vier fasen
• omgang met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)

Didactiek: Doceren + gesprek (beperkt), inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk, 
huiswerkopdrachten bvb. reflectie op praktijksituaties

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg 

OPLEIDINGSVERSTREKKER

• Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – T 03/609 56 14 – secretariaat@dementie.be;
• Caïros vzw – T 016 38 98 94 - cairos@ccv.be 

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze opleidingsverstrekker terecht.

VORMINGSAANBOD 2022
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c. Persoonsgerichte benadering bij dementie

2 DAGEN

DOELSTELLING 

Medewerkers leren reflecteren over hun dagelijks handelen in het omgaan met cliënten met dementie met als 
doel te streven naar een optimale kwaliteitsvolle dementiezorg. 
Medewerkers maken kennis met ondersteunende methodieken om persoonsgericht werken concreter vorm te 
geven. 

DOELGROEP

Werknemers die reeds beschikken over een basiskennis dementie 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA (2 DAGEN) 

Dag 1 
• Taakgericht werken versus persoonsgericht werken • Basisprincipes van persoonsgericht werken 
• Wie neemt de handschoen op? 

Dag 2 
• Welkom terug en bespreking van de tussentijdse opdracht 
• Voorstelling van het Bloemmodel 
• Definitie van persoon - zijn en persoonsversterkende en ondermijnende interacties 
• Korte voorstelling van Dementia Care Mapping 
• Het formuleren van acties om het welbevinden van de client te verbeteren 

PRAKTISCH 

Waar? In het eigen woonzorgcentrum 
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker 
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS AANTAL DEELNEMERS DATA DUURTIJD

Basismodule – Inzicht in dementie

Cairos In het eigen 
woonzorgcentrum

Minimum 10 personen  
& max. 16 personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidings verstrekker

1 dag

Expertisecentrum Dementie  
Vlaanderen

Training in omgaan met personen met dementie

Cairos In het eigen 
woonzorgcentrum

Minimum 10 personen  
& max. 16 personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidings verstrekker

3,5 dagen

Expertisecentrum Dementie  
Vlaanderen

Persoonsgerichte benadering bij dementie

Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen

In het eigen 
woonzorgcentrum

Minimum 10 personen  
& max. 16 personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

2 dagen

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.3 Zorg en ethiek

1.2.3.1 Omgaan met mensen met een beperking in woonzorgcentra

0,5 DAG

DOELSTELLING

• zich in te leven in de leefwereld van een persoon met fysieke, auditieve, visuele, auditief-visuele beperking, 
een persoon met psychische zorgvraag en een persoon met dementie,

• het leren kennen van enkele hulpmiddelen, het aanleren hoe deze te gebruiken en onderhouden,
• inzichten en tips om hiermee met kennis van zaken om te gaan,
• oplossingen voor vaak opduikende communicatieproblemen,
• het beter en duidelijker communiceren en begeleiden van ouderen met een beperking en dementie, 

waardoor het werk vlotter, veiliger en productiever verloopt

DOELGROEP

Alle werknemers 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

5 soorten inleefsessies:
• inleefsessie 1: Omgaan met slechthorendheid
• inleefsessie 2: Omgaan met slechtziendheid/blindheid
• inleefsessie 3: Omgaan met fysieke beperking 
• inleefsessie 4: Omgaan met dementie
• inleefsessie 5: Omgaan met psychische zorgvraag

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Mentor vzw – Kortrijk - T 056/24.41.26 – Koen.Amerlynck@kortrijk.be

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.
De lesgevers zijn ervaringsdeskundigen; een slechthorend persoon, een doofblind persoon met zijn 
PAB-assistent, een rolwagengebruiker, een persoon met schizofrenie en een verpleegkundige referentieper-
soon dementie.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Mentor vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

10 personen Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022
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1.2.3.2 D’Oede Doze

0,5 DAG

DOELSTELLING

• De deelnemer krijgt een beter inzicht in de problematieken en mogelijkheden van ouderen met een 
beperking en mensen met dementie.

• De deelnemer kan beter inspelen op de noden en behoeften van de zorgontvanger; bij verzorgen, 
begeleiden, communiceren, organiseren, animeren,…

• De deelnemer gaat meer respect en geduld opbrengen voor de bewoner.
• De deelnemer gaat meer aandacht hebben voor respectvolle zorg en menswaardige omgang.

DOELGROEP

iedereen actief in de zorg; verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen, logistiek personeel, administratieve 
medewerkers, onthaalmedewerkers, begeleiders,…

Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• Ervaren hoe het is om oud te zijn; minder goed te zien, minder te horen, artrose, motorische problemen, 
valangst, slikproblemen, rugklachten, verminderd gevoel,..

• Ervaren hoe men als persoon met dementie de omgeving waarneemt.

Een bijzonder ervaringsgerichte educatieve workshop die bestaat uit:
• gebruik van divers simulatiemateriaal uit de Doede doze toolbox waarbij enerzijds dementie concreet wordt 

gemaakt, anderzijds allerlei fysieke ouderdomskwaaltjes worden gesimuleerd, interactieve inleefopdrachten 
met de simulatietools, interactieve ouderdomsquiz, omgangstips, reflectie bij het uitoefenen van de 
inleefopdrachten, omkadering met omgangstips, uitwisselen van praktijkervaringen, anekdotes,…

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Mentor vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

10 personen Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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1.2.3.3 Zorgbeleving en ethisch reflecteren op maat van de organisatie

1 DAG

DOELSTELLING

Het project kan bijdragen tot een grotere bewustwording van kwetsbaarheid en betere omgang met mensen 
die in zich in een zwakke positie bevinden. De leerdoelstellingen gaan over:
• Inzicht in de begrippen ‘ethiek’ en ‘zorg’
• Inzicht in de link tussen ethiek en gezondheidszorg
• Inzicht in verschillende vormen van menselijke kwetsbaarheid
• Inzicht in waarden en normen
• Inzicht in machtsverschillen in de zorg
• Inzicht in ‘evenwaardigheid’ van mensen
• Inzicht in misverstaan van zorgvragers
• Inzicht in het ‘beleven van zorg’
• Inzicht in maatschappelijke bijdrage van visie op zorg, enz.

DOELGROEP

Alle werknemers 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 11

PROGRAMMA

2 dagdelen:
• Inleefsessie van een dagdeel aangepast aan de infrastructurele mogelijkheden van de organisatie:

• geriatrisch pak
• VR-brillen in het kader van het ervaren van dementie

• Ethische reflectie:
Analyse casussen en reflectie onder begeleiding van zorgethicus met als doel ethische reflectie te integreren 
in de dagelijks zorgverlening in heel het zorgteam.

PRAKTISCH

Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij mevr. Ria Engelen - ria.engelen@hivset.be – T 014 47 13 00 terecht of via 
http://www.hivset.be/initiatief/de-spiegeling

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vormingscentrum 
HIVSET vzw 
deSpiegeling

In het eigen 
woonzorgcentrum

Min 8 & Max. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidings-

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022
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1.2.3.4 Mag BAS bij jullie langskomen? 

0,5 DAG

DOELSTELLING

Tijdens een inleefsessie met een ouderdomssimulatiepak ervaren hoe het is te leven met een beperking. 
Daardoor kan je je nog beter inleven en je eigen handelen in vraag stellen met als resultaat, een nog betere en 
warmere zorg kunnen geven!

DOELGROEP

Alle werknemers 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• Inleiding:
• Een korte voorstelling van de deelnemers met doorgeven van verwachtingen.
• Uitleg over de aanpak.

• Het aantrekken van het pak:
• Iedere deelnemer krijgt het pak aan.
• Volgende beperkingen worden ervaren

• Mobiliteitsproblemen
• Beperkingen in fijne motoriek
• Gehoorproblemen
• Beperkingen in zicht (met bijhorende pathologieën)
• Halfzijdige verlamming (al dan niet gedeeltelijk gerevalideerd)
• Parkinson

• Bij het dragen van het pak worden er dagelijkse activiteiten uitgevoerd o.a. in en uit bed komen, stappen 
met rollator, handelingen rond eten en drinken, een toiletbezoek, ...

• Slot van de opleiding:
• Samenvatten van de ervaringen
• Benoemen van concrete aandachtspunten waarmee iedereen concreet aan de slag kan.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Anker VZW – T 0471/72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Anker vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

8 personen Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.3.5 Belevingsgericht ethiek ervaren in de zorg:  
Ervaringsdag maaltijdzorg

1 DAG

DOELSTELLING

Door zelf ondergedompeld te worden in een maaltijdgebeuren willen we inzichten en nieuwe manieren van 
handelen stimuleren die de zorg afstemt op wat een bewoner nodig heeft om zich in zijn kwetsbaarheid bete-
kenisvol te blijven voelen.

DOELGROEP

Alle werknemers 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten bepaald op p. 8

PROGRAMMA

In de voormiddag zoomen we breed in op de maaltijdzorg om in de namiddag dieper te kunnen uitwisselen en 
in te gaan op de vragen van de deelnemers en hun dagelijkse praktijk

PRAKTISCH & HOE INSCHRIJVEN?

Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKERS

• sTimul zorg-ethisch lab VIVES (West-Vlaanderen) – T 051/23 23 30 – contactpersoon: ann.lammens@vives.be 
– www.vives.be/labs/stimul

• sTimul UCLL (Stimulans) (Vlaams-Brabant en Limburg) – T 011/180 600 – contactpersoon: Joke Lemiengre: 
joke.lemiengre@ucll.be – www.stimulzorgethiek.be 

OPLEIDINGS VERSTREKKER PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

sTimul zorg-ethisch lab VIVES 
sTimul zorg ethisch lab UCLL 

In het eigen 
woonzorg-
centrum

Min. 12 & max. 
16 deelnemers

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 
31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
http://www.vives.be/labs/stimul
http://www.stimulzorgethiek.be
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1.2.4 Stress, hoe ga ik er mee om?
1 DAG

DOELSTELLING

Weten wat stress inhoudt, begrijpen wat het doet en ermee leren omgaan

DOELGROEP

Alle werknemers 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten bepaald op p. 8.

PROGRAMMA

• Wat is stress? Stressoren in de woonzorgcentra;
• Oorzaken;
• Draagkracht versus draaglast;
• Handvaten / tips om met stress om te gaan (omgaan met stress, leren prioriteiten stellen, …);
• Hoe stress bespreekbaar maken op de werkvloer;
• Oefeningen

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKERS

• Docendo vzw – T 03/353 77 25 - vorming@docendo.be & info@docendo.be;
• Kring-Vorming vzw – T 053/63 08 16 - kring@vorming.net;
• Vokans vzw – T 02/246 34 91 – vanessa.deruysscher@vokans.be;

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze opleidingsverstrekkers terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Docendo vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker 

Minimum 10 
personen & max. 16 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd vóór 
31.12.2022Kring-Vorming vzw

Vokans vzw

PSYCHOSOCIAAL THEMA:

Zorg voor jezelf
en voor elkaar

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS
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1.2.5 Zeg neen tegen agressie 
en conflicten! 
2 DAGEN

DOELSTELLING

Weten wat agressie en conflict inhoudt, begrijpen wat het doet en ermee leren omgaan. (Preventie 
– interventie).

DOELGROEP

Alle werknemers 
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten bepaald op p. 8

PROGRAMMA

• Wat is agressie? Conflict?
• Oorzaken en aanleidingen in de zorg;
• Wat zien we aan de buitenkant, wat gebeurt er binnen in ons;
• Multiculturele aspecten van agressie/conflict;
• Mogelijke handelingen / tips om met agressie of binnen een conflict om te gaan;
• Basiscommunicatie binnen moeilijke situaties (omgaan met kritiek, …); • Hoe bijdrage aan een positief 

werkklimaat;
• Oefeningen.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKERS

• Docendo vzw – T 03/353 77 25 - vorming@docendo.be & info@docendo.be;
• Kring-Vorming vzw – T 053/63 08 16 - kring@vorming.net;
• Vokans vzw – T 02/246 34 91 – vanessa.deruysscher@vokans.be.

Voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze opleidingsverstrekkers terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGSVER-
STREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Docendo vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker 

Minimum 10 
personen & max. 16 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd vóór 
31.12.2022Kring-Vorming vzw

Vokans vzw

PSYCHOSOCIAAL THEMA:

Zorg voor jezelf
en voor elkaar

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.6 Teambegeleiding / conflicten

1.2.6.1 De kracht van een team: 1+1=3

2 DAGEN

DOELSTELLING

Elkaar beter leren kennen als team en zo de sterktes en uitdagingen van het team blootleggen. Problemen van 
het huidige functioneren van het team worden onder de loep genomen om vervolgens om te buigen in moge-
lijkheden voor de toekomst. Deelnemers leren probleemoplossend te werken en leren omgaan met verschil-
lende meningen in het team om conflicten te vermijden en er productief mee te kunnen omgaan. Een goede 
communicatie die het teamgebeuren bevordert staat hier centraal.

DOELGROEP

Alle werknemers incl. teamverantwoordelijken
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

De sterktes en uitdagingen van onszelf
• Mezelf en het team onder de loep
• De uitdagingen van het team
• Functioneren van het team en huidige teamproblemen

Samenwerking en communicatie tussen teamleden en 
teamverantwoordelijken
• Teamrollen
• Samenwerking in het team
• Meningsverschillen en conflictbeheersing in het team

Oplossingsgerichte teamcoaching
• Probleemoplossend 

teamcoachen
• Efficiënte communicatie en 

feedback
• Opmaak actieplan

Het RASCI-model
• Verantwoordelijkheden 

uittekenen in een team

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vokans Vzw - T 02/246.34.91 – vanessa.deruysscher@vokans.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vokans Vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

PSYCHOSOCIAAL THEMA:

Zorg voor jezelf
en voor elkaar

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.6.2 Blij dat je in mijn team zit, met meer goesting samenwerken

3 DAGEN

DOELSTELLING

Verschillen binnen het team beter leren kennen en inzetten als complementaire kwaliteiten in een positieve 
samenwerking. Verbeteren van onderlinge communicatie. Nieuwe tools worden aangereikt om beter om te 
gaan met meningsverschillen en conflicten. Gemeenschappelijke doelen worden terug in beeld gebracht, waar-
door de onderlinge samenwerking beter wordt afgestemd. 

DOELGROEP

Alle werknemers incl. teamverantwoordelijken
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

De opleiding wordt interactief en dynamisch gegeven. Er wordt respectvol omgegaan met de eigenheid, 
grenzen, vragen en opleidingsbehoefte van de deelnemers
• Samenwerking in een team: groepsdynamische processen, primaire reactie-systemen en dynamieken worden, 

met herkenbare beelden uit dagelijks leven en werken, samengebracht in bruikbare theoretische kaders.
• Communicatie met contact: ontstaan van misverstanden, meningsverschillen, roddelen, groepsvorming en 

uitsluiting,…

Probleemoplossend Communicatiekader feed-back: geven van en omgaan met kritiek 
• Passie en motivatie
• Voor wie doe ik het….? De bewoner in beeld als gezamenlijk doel, terug afstemmen op elkaar en op 

gezamenlijke doelen
• Samen sterktips om teamwerking te verbeteren. 

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Docendo - Wommelgem T 0486/83 49 10 – info@docendo.be & vorming@docendo.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Docendo vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 personen Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.6.3 De meeste conflicten vinden hun oorsprong in de beste 
bedoelingen! 

3 DAGEN

DOELSTELLING

Meningsverschillen, roddels, onbegrip, niet nakomen van afspraken, doorschuiven van verantwoordelijkheden, 
al deze elementen kunnen de aanleiding zijn tot conflicten op de werkvloer. Als conflicten correct worden 
aangepakt kunnen ze echter verrijkend zijn voor het team. Vanuit het inzicht en het besef dat een team is 
samengesteld uit collega’s die elk een eigen visie hebben en werken vanuit hun eigen achtergrond en waar-
denkader, gaan we samen (pro)actief op zoek naar de kansen die dit biedt. M.a.w. hoe kunnen we (dreigende) 
conflicten hanteren en erop anticiperen in functie van een optimale samenwerking ?

DOELGROEP

Alle functieprofielen
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

Modulair programma, vertrekkend uit en aansluitend bij de eigen werkcontext en de eigen ervaringen.

1. Samenwerken in teamverband en daarin omgaan met verschillen (6 uur)
• De kunst van het samenwerken, wat maakt een team een team?

• Assertiviteit als vaardigheid 
• Geven en ontvangen van feedback
• Verbindende communicatie
• Diversiteit zorgt voor kracht

2. Hanteren van conflicten (6 uur)
• Conflicten : soorten, fasen, rollen,…
• Krijg inzicht in je eigen conflictstijl
• Een conflict: van een bedreiging naar een kans!
• To do’s en not to do’s

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Anker vzw – Muizendries 35 - 9070 Heusden - T 0471 72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Anker Vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

10 personen Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.7 Omgaan met psychiatrische stoornissen 
(zorgpersoneel)

1.2.7.1 De psychiatrische zorgvrager in het woon- en zorgcentrum 

2 DAGEN

DOELSTELLING

Zorgpersoneel wordt steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of complexe 
zorgsituaties. Ze beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze vorming wordt gewerkt 
aan het sterker maken van zorgverleners in het omgaan met psychiatrische patiënten.

DOELGROEP

Zorgpersoneel binnen de ouderenzorg
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 10

PROGRAMMA

• Bespreking van veel voorkomende psychiatrische stoornissen: stemmingsstoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen....

• Hoe ontstaan ze?, wat zijn de gevolgen op het functioneren?, hoe gaan we ermee om?
• Communicatieproces: bewustwording van het non-verbale gedrag, hoe empathisch en assertief reageren?, 

hoe omgaan met moeilijk gedrag

De vorming is een combinatie van theorie, oefeningen, casusbespreking, tips en tricks.
Tijdens de vormingen zal er voldoende aandacht zijn voor ervaringsuitwisseling.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw - Turnhout/Waregem - T 056/96.98.64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vormingscentrum 
HIVSET vzw

Af te spreken 
tussen werkgever 
en opleidings- 
verstrekker

Van 10 tot max 14 
deelnemers

Af te spreken 
tussen werkgever 
en opleidings- 
verstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.8 Omgaan met psychiatrische stoornissen 
(niet-zorgpersoneel) 

1.2.8.1 De psychiatrische zorgvrager in het woon- en zorgcentrum

2 DAGEN

DOELSTELLING

Binnen het WZC worden we steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of 
complexe zorgsituaties. Hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze 
vorming wordt gewerkt aan het sterker maken van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische patiënten.

DOELGROEP

Niet-zorgpersoneel binnen de ouderenzorg
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 34

PROGRAMMA

• Bespreking van veel voorkomende psychiatrische stoornissen: stemmingsstoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen....

• Hoe ontstaan ze?, wat zijn de gevolgen op het functioneren?, hoe gaan we ermee om?
• Communicatieproces: bewustwording van het non-verbale gedrag, hoe empathisch en assertief reageren?, 

hoe omgaan met moeilijk gedrag

De vorming is een combinatie van theorie, oefeningen, casusbespreking, tips en tricks.
Tijdens de vormingen zal er voldoende aandacht zijn voor ervaringsuitwisseling.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw - Turnhout/Waregem - T 056/96.98.64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGSVER-
STREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vormingscentrum 
HIVSET vzw

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidings- verstrekker

Van 10 tot max 
14 deelnemers

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidings- verstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.9 Assertieve communicatie

1.2.9.1 Assertieve communicatie in de ouderenzorg

1 DAG

DOELSTELLING

Assertief leren communiceren met de verschillende doelgroepen waarmee werknemers veelvuldig in contact 
komen en reageren op hun gedrag: de bewoners, de familieleden van de bewoners, maar ook de collega’s in 
hun team de verantwoordelijken.

DOELGROEP

Alle werknemers
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• Wat is assertieve communicatie en hoe assertief ben ik zelf?
• Assertief kunnen reageren
• Feedback geven
• Durven mening te uiten - zeggen wanneer iets niet werkt
• Communiceren met agressieve personen en ingaan tegen wensen van anderen
• Opmaak actieplan

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vokans Vzw - T 02/246.34.91 – vanessa.deruysscher@vokans.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vokans Vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

PSYCHOSOCIAAL THEMA:

Zorg voor jezelf
en voor elkaar

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org


36 

1.2.9.2 Assertiviteit, communiceren met een win-win effect

1 DAG

DOELSTELLING

Vanuit eigen mogelijkheden en eigen communicatiestijl helder leren communiceren. Er wordt een juist en 
werkbaar beeld van assertiviteit geschetst: het mogen aangeven van behoeften en grenzen met het opnemen 
van individuele verantwoordelijkheid; waarbij elke gesprekspartner dezelfde ruimte krijgt. Inzichten in reactie-
systemen als hulpmiddel om het contact open te houden; ook in een spannende of agressieve sfeer. 

DOELGROEP

Alle werknemers
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

De opleiding wordt interactief en dynamisch gegeven, uiteraard met respect voor de eigenheid van de deelne-
mers. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de concrete vragen en praktijkervaringen van de deelnemers. 
• ”Yes we can!!!…. Can we?” 
• Waarom is assertiviteit zo moeilijk en werkt de theorie zo weinig in het dagelijks leven? 
• “Agressie heeft ruimte, aandacht en aanwezigheid nodig”: onderliggende boodschappen van agressie en 

andere emoties
• Assertiviteit op de wipplank “Ja ik heb een effect én een verantwoordelijkheid” - Actie – reactie systemen • 

Constructieve alternatieven bij agressie en negativiteit

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Docendo vzw - Wommelgem – T 0486/83 49 10 – info@docendo.be ; vorming@docendo.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Docendo vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.10 Empathische communicatie

1.2.10.1 Empathische communicatie in de ouderenzorg

1 DAG

DOELSTELLING

Werknemers communiceren dagdagelijks met de bewoners maar deze hebben het niet altijd gemakkelijk. Ze 
leren empathisch te luisteren naar de bewoners wanneer ze het moeilijk hebben en op een gepaste manier 
reageren op de gevoelens van bewoners. Ook de communicatie met familieleden komt hier uitgebreid aan bod, 
bijvoorbeeld het melden van slecht nieuws. 

DOELGROEP

Alle werknemers en verantwoordelijken uit woonzorgcentra
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• Hoe open communiceren?
• Actief luisteren
• Reageren op gevoelens
• Empathisch luisteren
• Bewoners geruststellen
• Melden van slecht nieuws
• Opmaak actieplan

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vokans Vzw - T 02/246 34 91 – vanessa.deruysscher@vokans.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vokans Vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

PSYCHOSOCIAAL THEMA:

Zorg voor jezelf
en voor elkaar

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.10.2 Empathie: met hart en verstand op de werkvloer

1 DAG

DOELSTELLING

• Het (beter) leren inschatten van emotionele behoeften van bewoners en familieleden. Empathische nabijheid 
op een professionele manier bewuster leren inzetten. Verder ontwikkelen van communicatievaardigheden, 
zowel verbaal als non-verbaal; ook bij moeilijke emoties zoals verdriet, depressie, slecht nieuws,…. 

DOELGROEP

Alle werknemers
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

De opleiding wordt interactief en dynamisch gegeven, uiteraard met respect voor de eigenheid van de deelne-
mers. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de concrete vragen en praktijkervaringen van de deelnemers. 

• Empathische basishouding van de zorgverlener - Acht relationele noden binnen het zorgverlenerscontact 
• De empathische grondhouding – Empathische communicatie: de taal van de bewoner verstaan en spreken • 

Het verschil tussen inleven en identificeren - Professionele afstand en nabijheid
• Aanwezig zijn in woord en daad,… en wanneer het stil is. 
• Emoties in kaart: “Krokodillentranen, haantjesgedrag en de brulaap… Zoö -logische weetjes”: een gezond 

vraagteken plaatsen bij emoties en gedrag. 
• Een kader om uitingen van agressie, depressie, verdriet, angst, aversie of afkeer, tranen, apathie, eisend 

gedrag, overbezorgdheid,…vanuit een breder en opener perspectief te leren bekijken om meer empatisch te 
interveniëren. 

• Zelfzorg: een bijgetankte hulpverlener is er twee waard
• Routine in de zorg – hoe blijf ik wakker, in empatisch contact en dit op een gezonde manier

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Docendo vzw - Wommelgem – T 0486/83 49 10 – vorming@docendo.be ; info@docendo.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Docendo vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.11 Communicatie met familieleden

1.2.11.1 Communicatie met familieleden in de ouderenzorg

1 DAG

DOELSTELLING

Werknemers vaardiger maken in communicatie en omgang met familieleden, die vandaag de dag steeds 
mondiger worden. Deze uitdaging voor werknemers aangaan en hen laten verdiepen in verschillende thema’s 
zoals het omgaan met meningsverschillen met de familie, assertief communiceren en gevoelige onderwerpen 
of slecht nieuws kunnen overbrengen.

DOELGROEP

Alle werknemers incl. teamverantwoordelijken
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• Hoe open communiceren en communiceren over gevoelige onderwerpen?
• Actief luisteren
• Reageren op gevoelens van anderen
• Assertief communiceren met de familie
• Omgaan met meningsverschillen met de familie
• Slecht nieuws brengen
• Opmaak actieplan

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vokans Vzw - T 02/246.34.91 – vanessa.deruysscher@vokans.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vokans Vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.11.2 Welkom bij ons (t)huis. Familie van bewoners:  
bezoekers of partners in de zorg?

1 DAG

DOELSTELLING

Het verbeteren van de relaties en communicatie met familieleden van de bewoners. Inzichten in drijfveren en 
gevoeligheden van de familie van bewoners beter leren bevragen en begrijpen en hier (meer) constructief mee 
om te gaan. 

DOELGROEP

Alle werknemers incl. teamverantwoordelijken
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

De opleiding wordt interactief en dynamisch gegeven, uiteraard met respect voor de eigenheid van de 
deelnemers
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de concrete vragen en praktijkervaringen van de deelnemers, theore-
tische kaders en communicatiemodellen worden vanuit deze praktijk toegelicht.

• Welkom in ons huis: onthaal en opstart van eerste contacten – omgaan met verschillende referentiekaders 
• Spanning en onmacht rond gevoelige onderwerpen (dementie, relaties tussen bewoners, palliatieve 

hulpverlening en levenseinde, slecht nieuws,…)
• “Succesverhalen” worden gebruikt om enkele communicatiemodellen in kaart te brengen
• Mogelijkheden en grenzen van de hulpverlener (h)-erkennen als startpunt voor een constructief en 

empathisch gesprek 
• Een bewoner komt nooit alleen: de bewoner wordt met respect in zijn/haar context geplaatst. Contexten 

helpen om culturele verschillen, familiedynamieken, communicatiepatronen, waarden en normen en 
verwachtingen beter te plaatsen. 

• Tools om hier professioneel mee om te gaan. 

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Docendo vzw - Wommelgem – T 0486/83 49 10 – info@docendo.be ; vorming@docendo.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Docendo vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.11.3 Gedeelde zorg is betere zorg: omgaan met bezorgde 
familieleden

1 DAG

DOELSTELLING

• Medewerkers ondersteunen en coachen in het constructief omgaan met familieleden. 
• Kennis en vaardigheden met betrekking tot gespreksvoering en geweldloos communiceren ontdekken.

DOELGROEP

Alle medewerkers incl. teamverantwoordelijken
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 9

PROGRAMMA

Goede zorg vraagt in alle fases om een goede communicatie met familie. Tegelijkertijd is het een algemene 
trend dat zowel bewoners als familieleden mondiger en veeleisender worden. Familieleden uiten soms kritiek, 
ergernissen en irritaties naar zorgverleners toe. 

Als medewerker is het van belang om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de bewoner te 
garanderen. Daar hoort een goede verstandhouding en samenwerking met de familie bij. Het is niet altijd even 
evident om begrip te tonen voor de eisen die familieleden stellen en daardoor reageren medewerkers ook niet 
altijd op een gepaste wijze. 

Volgende zaken komen zeker aan bod:
• Meer inzicht in de beleving van de familie. Hoe kunnen we deze ‘interpreteren’ en ‘begrijpen’?
• Wat als de familie niet meer overeenkomt, hoe ga je daar mee om?
• Wat doe je met familie die zich agressief of intimiderend opstelt?
• Hoe ga je om met de wensen van de familie, hoe betrek je ze bij de zorgverlening en waar ligt de grens? 
• Oefenen aan de hand van eigen casussen en voorbeelden.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Anker vzw – Muizendries 35 - 9070 Heusden - T 0471 72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be  
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Anker vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.12 Basisopleiding ‘werken in een woonzorgcentrum’

1.2.12.1 Alles wat u moet weten over het werken in een 
woonzorgcentrum

1 DAG

DOELSTELLING

• Nieuwe medewerkers in het woonzorgcentrum informeren over de bredere context van de ouderenzorg 
(de visie, de wijze waarop die is georganiseerd,…) en wat dit dan betekent voor de organisatie en hun 
medewerkers.

• Hen laten kennismaken met de gevolgen van het ouder-worden (dementie,…) en hen wegwijs maken in 
de gepaste manieren om hier respectvol en professioneel mee om te gaan. Kennis en vaardigheden met 
betrekking tot gespreksvoering en geweldloos communiceren ontdekken.

DOELGROEP

Alle functieprofielen, nieuwe medewerkers binnen de organisatie
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• Ouderenzorg in Vlaanderen 
• Kwaliteitsindicatoren (samenvatting en 

aandachtspunten)
• Vraaggerichte en onderhandelde zorg

• Ouderdomsverschijnselen : BAS 
(ouderdomssimulatiepak)
• Korte toelichting/kennismaking met 

• Dementie
• Moeilijk (te lezen) gedrag
• Multidisciplinair samenwerken

• Omgangsvormen
• Respect (voor de privacy, uniciteit van de 

bewoners, beroepsgeheim,…)
• Empathie : kijk eens door de ogen van de 

bewoner
• Aangepaste communicatie
• …

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Anker vzw – Muizendries 35 - 9070 Heusden- T 0471 72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be  
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Anker vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Min. 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.12.2 Aan het werk in een woon- en zorgcentrum…. 

1 DAG

DOELSTELLING

Nieuwe medewerkers in het woonzorgcentrum informeren over de bredere context van de ouderenzorg 
(de visie, de wijze waarop die is georganiseerd,...) en wat dit dan betekent voor de organisatie en hun 
medewerkers.
Hen laten kennismaken en laten ervaren wat de gevolgen zijn de gevolgen van het ouder-worden (dementie,...) 
en hen wegwijs maken in de gepaste manieren om hier respectvol en professioneel mee om te gaan. 

DOELGROEP

Alle functieprofielen, nieuwe medewerkers binnen de organisatie
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 10

PROGRAMMA

• De organisatie van een woon-zorgcentrum: mogelijke afdelingen, functies binnen een woon-en zorgcentra
• Wat betekent het voor een bewoner om opgenomen te worden in een zorgsetting: verlieservaringen… 

a.d.h.v eigen ervaringen uit het werkveld of casussen
• Het normale ouder worden met inleefoefening om zelf te ervaren wat het betekent om te leven met een 

beperking: geriatrisch pak, visuele beperking,...
• Bespreking van een aantal veel voorkomende aandoeningen bij ouderen: dementie, Ziekte van Parkinson?....

ervaring wat het betekent om te leven met dementie via de VR-technologie

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw – Turnhout/Waregem – T 056/96.98.64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGSVER-
STREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vormingscentrum 
HIVSET vzw

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Van 10 tot max 
14 deelnemers

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.13 Maaltijdzorg

1.2.13.1 Maaltijd ? Geef tijd !

1 DAG

DOELSTELLING

• Stilstaan bij en reflecteren over het belang en de betekenis van het maaltijdgebeuren voor de bewoners.
• Aanreiken van tips om hiervan een kwaliteitsvol belevingsmoment te maken.

DOELGROEP

Verpleegkundigen, paramedici, zorgkundigen, logistieke medewerkers
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

• De maaltijden zijn een belangrijk onderdeel van onze bewoners. We staan stil bij hoe je ‘met de handen die 
voorhanden zijn’, op een goede respectvolle manier hulp kan geven bij het eten en waar je rekening mee kan 
houden bij het inrichten van de ruimte, tafeldekking….

• Problemen met voeding: (h)erkennen van signalen 
• Het belang van een maaltijd, voeding en voedingscriteria: fysiek, psychosociaal én ethisch, gezond 

afwisselend….
• Aandacht voor slikproblemen en mondzorg

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Anker vzw – Muizendries 35 - 9070 Heusden – T 0471 72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Anker vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

10 personen Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.13.2 Zorg voor het maaltijdgebeuren

1 DAG

DOELSTELLING

We willen met dit vormingsaanbod een antwoord bieden op de noden en vragen omtrent het maaltijdgebeuren 
binnen een woon-zorgcentrum. In functie van de noden van de noden en de doelgroep kan een keuze gemaakt 
worden uit 2 vormingssessies van telkens 3 opleidingsuren

DOELGROEP

Alle werknemers
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 10

PROGRAMMA

Keuzeoptie 1: Optimaliseren van het maaltijdgebeuren

Interactief spel waarbij aan de hand van kennisvragen, stellingen, casussen en doe-vragen een blik geworpen 
wordt op de verschillende aspecten van het maaltijdgebeuren en voeding bij senioren: voedselveiligheid, 
voedingsbehoeften van senioren, maaltijdomkadering, inspraak van de zorgvrager bij het voedingsgebeuren,...

Keuzeoptie 2: Het maaltijdgebeuren bij mensen met dementie

Eten heeft een belangrijke betekenis in een mensenleven, zowel sociaal, psychologisch, cultureel als lichame-
lijk. Voor personen met dementie verandert de waarde van dit maaltijdgebeuren niet maar de manier waarop 
het verloopt kan echter wel veranderen. In deze sessie richten we ons op een aantal van deze specifieke 
aandachtspunten.

Keuzeoptie 3: Casuïstiek rond het maaltijdgebeuren

casuïstiek / ethische reflecties zoals zin en onzin van diëten, slikstoornissen, sondevoeding….

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw - Turnhout/Waregem - T 056/96.98.64 – vormingscentrum- waregem@hivset.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGSVER-
STREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vormingscentrum 
HIVSET vzw

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Van 10 tot max 
14 deelnemers

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.14 Evoluerend zorgmodel

1.2.14.1 Van routinezorg naar gastvrije zorg, met de nadruk 
op wonen en leven

1 DAG

DOELSTELLING

Medewerkers sensibiliseren om te werken van routinezorg naar gastvrije zorg 

DOELGROEP

Alle medewerkers (zorg en niet zorgmedewerkers, paramedici, leidinggevenden, …)
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 8

PROGRAMMA

Het evoluerend zorgmodel tracht een beweging te maken van routinezorg naar gastvrije zorg.
Door de drukte van elke dag vervallen medewerkers dikwijls op een bestaande routine. Zorgvragers ervaren 
dit als onaangenaam en ook de medewerkers voelen zich hier niet goed bij. Geef ook aandacht aan ‘wonen en 
leven’ dit is even belangrijk als ‘zorg’. 

Tijdens de vorming gaan we dieper in op volgende vragen:
• Wanneer ervaren mensen gastvrijheid en wat verstaat men hieronder? 
• Wat zijn basisvoorwaarden? Open staan voor de ander, aandachtige betrokkenheid, presentie, afgestemde 

zorg, omgaan met ‘tijd’, vertrouwen, empathie, enz.
• Belang van het levensverhaal
• Hoe zetten we dit allemaal effectief om in de praktijk? Wat zijn mogelijke hindernissen en hoe kunnen we 

hiermee omgaan?
• Inleefoefeningen: ‘Kijk eens door de ogen van uw bewoner’

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Anker vzw – Muizendries 35 - 9070 Heusden – T 0471 72 50 12 – vormingen@anker-vzw.be  
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Anker vzw Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.14.2 Van automatische piloot naar warme zorg

1 DAG

DOELSTELLING

Deelnemers de mens achter hun bewoner laten (her)ontdekken én hen laten ervaren welke meerwaarde dit 
voor henzelf geeft.

DOELGROEP

Alle medewerkers : zorg en niet zorgmedewerkers, paramedici, leidinggevenden, ...
Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten op p. 10

PROGRAMMA

De drukte én nadruk op zorgtaken ontneemt ons als zorgverleners vaak de kans om ‘echt’ contact te maken 
met onze bewoners. We vallen dan ook gemakkelijk op automatische piloot terug tijdens de uitvoeringen van 
de ‘broodnodige’ zorgen. De mens achter onze bewoner wordt hierdoor tekort gedaan. Meer nog, deze manier 
van werken , is ook voor onszelf energievretend. Hoe kunnen we zelf terug energie uit ons werk halen en voor 
onze bewoners het WZC een thuis laten worden?

Verschillende inleefoefeningen maken het mogelijk om zelf te ervaren hoe een bewoner zijn/haar verblijf in 
een woon-zorgcentrum mogelijk beleeft. Casuïstiek, filmfragmenten, geluidsopnames vullen deze oefeningen 
verder aan en maken van deze dag een doe-dag.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
ouderenzorg

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw - Turnhout/Waregem - T 056/96.98.64 vormingscentrum-waregem@hivset.be
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGSVER-
STREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Vormingscentrum 
HIVSET vzw

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Van 10 tot max 
14 deelnemers

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.15 COVID-19: Communicatie

1.2.15.1 Communiceren met elkaar tijdens en na een crisisperiode

DOELSTELLING

• Reflecteren en bewust worden van ieders stress-signalen en manier van communiceren onder druk.
• Evalueren van de communicatie binnen het team en naar de bewoners toe in crisis.
• Leren brengen van moeilijke boodschappen.
• Kunnen plaatsen van boosheid van familie en hierop leren reageren.

DOELGROEP

Verzorgenden, logistiek personeel en verpleging uit de zorgsector.

PROGRAMMA

• Uitwisseling van onze eigen stress-signalen en effect ervan op onze communicatie tijdens crisis.
• Psycho-educatie over acute stress en wat dit met ons doet.
• Principes van verbindende communicatie toepassen op concrete situaties tijdens crisis.
• Leidraad voor brengen van moeilijke boodschappen.
• Duiding van betekenis van boosheid van familie en leidraad om met boze reacties om te gaan: oefenen met 

LEO-principe (Luisteren, Erkennen en een Oplossing bieden).

Werkvorm: We werken sterk interactief en ervaringsgericht om de onderlinge dialoog hierover goed te kunnen 
aangaan, elkaars reacties en manieren van communiceren beter te plaatsen na de crisis en om het leereffect 
zo groot mogelijk te maken. Reflectie-oefeningen over communicatie en stresscoping worden afgewisseld met 
korte duidingsmomenten. Het brengen van moeilijke boodschappen en omgaan met boze reacties wordt inge-
oefend aan de hand van een leidraad.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 7 u.
Online vorm mogelijk? Op Aanvraag.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

IDEWE – T 016 39 04 90 – Sylvia.Bearzatto@idewe.be – www.idewe.be

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

IDEWE Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen 
Max 12

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
http://www.idewe.be
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1.2.15.2 Je team herontdekken

DOELSTELLING

Je leert wat een trauma is en wat daarvan effecten kunnen zijn. Je krijgt meer inzicht in hoe jezelf en je 
collega’s in elkaar steken als mens en waarom jullie op een bepaalde manier reageren. Dit geeft inzicht in de 
sterktes als team en in mogelijke spanningen binnen het team. Je leert deze spanningen uitspreken op een 
constructieve manier. Je gaat reflecteren als team over verleden, heden en toekomst en stelt nieuwe doelen 
voor de toekomst.

DOELGROEP

Voor elk team dat rond teamdynamiek wil werken.

PROGRAMMA

We starten met een theoretische achtergrond over trauma en stress, zodat je begrijpt wat trauma is en hoe 
je dit kan herkennen bij jezelf, collega’s en zorgvragers. Daarna gebruiken we de metafoor van de bus om ons 
menselijk functioneren duidelijk te maken. Je krijgt een idee van de samenstelling van je eigen bus en die van 
collega’s. Hierdoor worden bepaalde ergernissen ten opzichte van elkaar snel duidelijk (bijv. in snelheid van 
werken, volgen van procedures, enz.) Ook de sterktes van jullie als team komen aan het licht zodat je ze nog 
meer kan inzetten in de toekomst. We spreken over ervaringen tijdens de Corona-tijd, over wat je hierin geleerd 
hebt, individueel en als team, en wat je daarvan meeneemt naar de toekomst. We maken tijd om nieuwe doelen 
te stellen als team en daarin eerste stappen te bepalen.

Werkvorm: we werken/we willen werken rond kennis, emoties en lichaam. In deze vorming ligt het accent op 
contact tussen de teamleden. Dit doen we aan de hand van dialoog in grotere of kleinere cirkels.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 6 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Prik Prik – T 0497 60 24 55 – prikprikvorming@gmail.com – www.prikprik.com

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Prik Prik Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 16 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
http://www.prikprik.com
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1.2.15.3 Assertiviteit en verbindende communicatie

DOELSTELLING

Tijdens de coronacrisis is de intensiteit van stress in de zorgsector enorm toegenomen. Tijdens deze oplei-
ding is het de bedoeling om stil te staan bij communicatie en gedrag. Bewust zijn van eigen gedrag en op een 
heldere manier communiceren is zeer belangrijk. Daarnaast leren we ook agressie herkennen en agressie redu-
cerend handelen.

DOELGROEP

De doelgroep voor deze opleiding is zeer breed en de handvaten die de deelnemers meekrijgen kunnen zowel 
op het werk toegepast worden als in privé situaties. We bespreken concrete voorbeelden uit de zorgsector, 
maar die kunnen ook als voorbeeld dienen voor werknemers die niet in een verzorgende functie werken.

PROGRAMMA

We maken kennis met de algemene basisstellingen van communicatie, toegelicht aan de hand van dagdage-
lijkse voorbeelden. Daarnaast bespreken we verschillende soorten communicatie en gedrag, met daarbij de 
barrières om effectief te communiceren. We staan ook stil bij ons eigen gedrag ten opzichte van anderen en 
leren hoe we moeilijke boodschappen kunnen brengen aan bijvoorbeeld familie en bewoners. Bovendien staan 
we ook stil bij agressie: wat zijn de voortekenen en hoe kunnen we dit voorkomen of agressie reducerend gaan 
handelen.

Werkvorm: We starten met enkele basisstellingen, waarbij we ook enkele voorbeeldsituaties van de voorbije 
periode bespreken. Daarnaast worden de praktische handvaten ondersteund door een presentatie.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 3 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

LIANTIS – 014 84 94 90 – ergonomie@liantis.be – www.liantis.be

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Liantis Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
http://www.liantis.be
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1.2.15.4 Helen door te delen

DOELSTELLING

• Je herkent stressfactoren.
• Je leert ervaringen/emoties met elkaar delen.
• Je reflecteert over de voorbije periode en kijkt naar de toekomst.
• Je krijgt inzicht in teamdynamiek en je collega’s.
• Je leert samen een periode afsluiten door middel van een ritueel en kijken naar de toekomst.

DOELGROEP

Alle medewerkers Ouderenzorg.

PROGRAMMA

De corona-periode is een zeer ingrijpende periode die in de zorg een zware impact kent, zowel op persoon-
lijk als op professioneel vlak. Het is een transitieperiode waarbij men tot het uiterste gaat. Na het werken 
op adrenaline moet er tijd vrij gemaakt worden om terug te blikken en even stil te staan bij wat de impact is 
(geweest) van deze periode. 

• Korte toelichting over faseovergang/cultuurshock waarin we ons bevinden. 
• Impact op emotie/gedrag zowel professioneel als persoonlijk.
• Vertelmethodiek: delen van verhalen.
• Zoeken naar een ritueel om als team de periode af te sluiten en zinvolle en waardevolle dingen uit deze 

periode mee te nemen naar de toekomst.

Werkvorm: Theorie wordt afgewisseld met momenten van uitwisseling en oefeningen. Het is een interactieve 
vorming waarin leren van elkaars ervaringen centraal staat.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 3 uur.
Online vorm mogelijk? Op Aanvraag.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw – Turnhout/Waregem – T 056 96.98.64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

HIVSET Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.15.5 Ethisch reflecteren over praktijksituaties

DOELSTELLING

Verheldering brengen in het kluwen van emoties en ervaringen, die zorgverleners meedragen n.a.v. deze 
Covid-19 pandemie. Helpen zoeken naar evenwicht en verbreden van inzicht m.b.t. dilemma’s in hun professio-
nele leven. Samen zoeken naar wat ‘goede zorg’ kan betekenen; voor zorgvragers én zorgverleners.

DOELGROEP

Iedere zorgverlener in het WZC, die in relatie staat met de bewoners, ongeacht vooropleiding.

PROGRAMMA

Ethische analyse van dilemma’s in de zorg, waarbij de deelnemers zélf betrokken waren. Verheldering en kade-
ring van moeilijke zorgsituaties. Zoeken naar ‘goede zorg’ vanuit een relationele zorgethiek.

Werkvorm: Voorbereiding door elke deelnemer: schriftelijke beschrijving van een indringende situatie die ze 
zélf meegemaakt hebben en deze doormailen (info bij inschrijving). Tijdens sessies analyse van deze beschrij-
vingen, onder begeleiding van een zorgethicus.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 5 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw – Turnhout/Waregem – T 056/96.98.64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

HIVSET Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.15.6 Kijken als in de bioscoop: terugblikken op en verwerken van 
heftige emoties

DOELSTELLING

Omgaan met niet alledaagse gebeurtenissen die emotioneel impact kunnen hebben in ons leven of als trauma-
tisch worden ervaren. Door gebruik van een bepaalde methodiek kunnen we zaken gaan kaderen voor onszelf. 
Afstand nemen van conflicten en het verwerken ervan.

DOELGROEP

Medewerkers van het zorgteam.

PROGRAMMA

Samen met de deelnemers gaan we kijken waar conflicten en emotionele gebeurtenissen vandaan komen. 
Kunnen we dit inschatten en zo niet zijn we sterk genoeg om dit op te vangen. Door te weten wat onze draag-
kracht is kan veel verholpen worden. Indien we toch te maken hebben met onverwachte emotionele impact, 
hoe gaan we voor onszelf zorgen dat we dit kunnen verwerken.

Werkvorm: Theorie en bespreken van cases. Oefeningen met de cases vanuit de werkomgeving.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 6 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw – Turnhout/Waregem – T 056/96.98.64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

HIVSET Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
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1.2.16 COVID-19: Hygiëne 

1.2.16.1 Basisprincipes infectiepreventie en zorgverlening

DOELSTELLING

De kennis vergroten, verbanden leren leggen en correct uitvoeren in de praktijk van de maatregelen in het 
kader van infectiepreventie.

DOELGROEP

Medewerkers ouderenzorg.

PROGRAMMA

• Theoretische gedeelte:
• Standaard voorzorgsmaatregelen (omgeving/materiaal, personeel, bewoner), kaderen van besmetting en 

infectie, specifieke voorzorgsmaatregelen, organisatorische maatregelen.
• Praktisch gedeelte:
• Opmaak van steekkaart Covid-19, inoefenen handen wassen & ontsmetten, wanneer gebruik van 

handschoenen, praktisch inoefenen aan-/uittrekken persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Werkvorm: doceren en praktische oefeningen.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 8 uur of 2 x 4 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

IDEWE VZW – T 016 39 04 90 – Sylvia.Bearzatto@idewe.be – www.idewe.be

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

IDWE Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 15 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
http://www.idewe.be
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1.2.16.2 Hygiënisch werken in de zorgsector

DOELSTELLING

Werknemers informeren over zorghygiëne, praktische tips meegeven over de voorzorgsmaatregelen en hen 
bewust maken van het belang van een goede hygiëne en het correcte gebruik van beschermingsmiddelen.

DOELGROEP

In de opleiding wordt zorghygiëne in het algemeen toegelicht, met dan voor de specifieke doelgroepen 
praktische tips en toepassingsvoorbeelden. Voorbeelden van de specifieke doelgroepen: verzorgenden, 
zorgkundigen, verpleegkundigen, logistiek personeel, administratieve medewerkers, onthaalmedewerkers, 
begeleiders.

PROGRAMMA

Hygiënisch werken in de zorgsector is zeer belangrijk om de overdracht van infecties tegen te gaan. Het is daar-
voor belangrijk om stil te staan bij heel wat zaken:

• Inleiding: Hoe worden infecties overgedragen en welke soorten infecties zijn er?
• Persoonlijke hygiëne en handhygiëne: handen wassen, handen ontsmetten (incl. test op effectiviteit met 

gebruik van lichtbak) en het dragen van handschoenen.
• Standaardvoorzorgsmaatregelen: basisprincipes inzake (zorg)hygiëne. 
• Het correcte gebruik en de volgorde van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkvorm: We werken enerzijds met een presentatie om het theoretisch luik toe te lichten. Voor het praktische 
luik gaan we interactief aan de slag met de groep.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 3 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

LIANTIS VZW – T 014 84 94 90 – ergonomie@liantis.be – www.liantis.be

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Liantis Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 15 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
http://www.liantis.be
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1.2.16.3 Een besmettelijke ziekte in huis. Wat nu?

DOELSTELLING

Deelnemers die vanuit hun opleiding niet vertrouwd zijn met het gebruik van beschermende maatregelen 
wanneer zij in hun werkmilieu geconfronteerd worden met besmettelijke aandoeningen, willen we met deze 
praktische sessie de nodige basisbeginselen meegeven en dit zowel op theoretisch als praktisch vlak.

DOELGROEP

Al de medewerkers uit het WZC.

PROGRAMMA

In deze sessie worden COVID-19 en andere besmettelijke aandoeningen onder de microscoop gelegd. Er gaat 
vooral veel aandacht naar de persoonlijke beschermingsmiddelen die er zijn en hoe deze juist gebruikt moeten 
worden om een verdere verspreiding te voorkomen. Hoe ga je een kamer van een besmette patiënt binnen? 
Gebruik je een schort meerdere keren? Welke aandachtspunten zijn hierbij belangrijk? 

Werkvorm: Deze vorming is een afwisseling van presentatie, oefeningen, filmmateriaal en duidelijke korte 
inhouden...worden verwerkt.
We vragen aan de deelnemers om het volgende materiaal te voorzien: handschoenen, mondmasker, schort, bril, 
confituur/honing, kartonnen doosje (bv. van smeerkaas).

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 4 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Vormingscentrum HIVSET vzw – Turnhout/Waregem – T 056 96 98 64 – vormingscentrum-waregem@hivset.be 
Voor inhoudelijke vragen kunt u bij de opleidingsverstrekker terecht.

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

HIVSET Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
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1.2.17 COVID-19:Posttraumatische stress

1.2.17.1 Veerkrachtig verder tijdens /na de covid-19 crisis

DOELSTELLING

Ondersteunend en verbindend werken door het delen van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen tijdens 
de afgelopen periode, door uit te spreken wat je als persoon en als team sterker gemaakt heeft en wat moeilijk 
is geweest.
Leerpunten verzamelen en samen afspreken hoe veerkrachtig door een volgende zware periode te komen als 
persoon en als team.

DOELGROEP

Verzorgenden, logistiek personeel en verpleging uit de zorgsector.

PROGRAMMA

• Reflectie over gedachten, gevoelens en gewaarwordingen tijdens en na de crisis.
• Stilstaan bij hulpbronnen en steunende elementen tijdens de crisis bij jezelf en in het team.
• Psycho-educatie rond de impact van schokkende gebeurtenissen en hoe de eigen veerkracht te behouden 

voor jezelf en in het team.
• Leerpunten voor de teamwerking tijdens een crisis.

Werkvorm: We werken zeer interactief en ervaringsgericht in dialoog met elkaar aan de hand van inschat-
tings- en reflectieoefeningen. Op een veilige manier wordt uitgenodigd tot zelfreflectie en wordt geleerd van 
elkaars copingsstijlen en ondersteunende hulpbronnen om met een moeilijke ingrijpende periode om te gaan. 
Het team leert onderling onderliggende gevoelens te benoemen, wat de drempel lager maakt om dit in de 
toekomst opnieuw te doen.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 3,5 uur.
Online vorm mogelijk? Op Aanvraag.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

IDEWE VZW – T 016 39 04 90 – Sylvia.Bearzatto@idewe.be – www.idewe.be

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

IDEWE Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

PSYCHOSOCIAAL THEMA:

Zorg voor jezelf
en voor elkaar

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
http://www.idewe.be
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1.2.17.2 Omgaan met morele stress op het werk

DOELSTELLING

Tijdens de coronacrisis is de intensiteit van morele stress enorm toegenomen. Het is zeer belangrijk om 
erkenning en ruimte te geven hieraan. We gaan dan ook met de deelnemers het gesprek aan over de voorbije 
periode en bespreken wat er kan gedaan worden naar persoonlijke ondersteuning, maar ook voor patiënten en 
bewoners.

DOELGROEP

We focussen bij deze opleiding naar medewerkers uit het zorgteam. 

PROGRAMMA

In deze workshop lichten we de begrippen ‘morele stress’ en ‘morele veerkracht’ toe, focussen we op het 
herkennen van kenmerken en geven we een aantal handvaten mee hoe men hiermee kan omgaan. We gaan 
in dialoog over de voorbije periode: hoe heb ik dit beleefd? Hoe hebben patiënten/bewoners de pandemie 
beleefd? Wat kunnen we doen om onszelf te ondersteunen, maar ook de patiënten/bewoners?

Werkvorm: We starten met de basisprincipes rond morele stress. We bespreken enkele voorbeeldsituaties van 
de voorbije periode en gaan daarover in dialoog. Daarnaast worden de praktische handvaten ondersteund door 
een presentatie.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 3 uur.
Online vorm mogelijk? Neen.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

LIANTIS VZW – T 014 84 94 90 – ergonomie@liantis.be – www.liantis.be

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Liantis Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 12 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

A. AANBOD VOOR WERKNEMERS

http://www.fe-bi.org
http://www.liantis.be
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1.2.17.3 Van rood opnieuw naar groen. Hoe stress ombuigen naar 
ontspannen werken?

DOELSTELLING

Je leert de impact van trauma kennen en de effecten daarvan op het functioneren van mensen. Je oefent 
enkele technieken om je stressniveau te bepalen en je lichaam meer tot rust te brengen, zowel bij jezelf als 
bij zorgvragers. Je leert manieren van contact maken met een minimum aan aanraking. Je leert eigen grenzen 
beter aanvoelen en gepast communiceren naar collega’s, bewoners en familie.

DOELGROEP

Leidinggevenden, zorgpersoneel, poets- en keukenpersoneel, administratie.

PROGRAMMA

We starten met een theoretische achtergrond over trauma en stress, zodat je cognitief begrijpt wat trauma is 
en hoe je dit kan herkennen bij jezelf, collega’s en zorgvragers.

Daarna gaan we met het lichaam werken. Je leert de werking van het zenuwstelsel beter kennen waardoor je 
makkelijker met heftige emoties kan omgaan, zowel bij jezelf als bij zorgvragers. We oefenen enkele technieken 
in die makkelijk op de werkvloer te gebruiken zijn. Ook staan we stil bij wat contact en nabijheid betekent in en 
na de corona-periode. Wat hebben zowel zorgverleners als zorgvragers daarin nodig? En hoe kan je als zorgver-
lener toch nabij zijn, ook al mag je minder aanraken.

Werkvorm: We werken rond kennis, emoties en lichaam. De focus ligt op belichaming (kennis opdoen door 
middel van het lichaam) omdat dit de meest effectieve manier is om stress te reduceren en trauma te helen. 
Het is een interactieve vorming met veel oefeningen.

PRAKTISCH

Waar? In het eigen woonzorgcentrum.
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker.
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod 
Ouderenzorg.
Duur? 6u.
Online vorm mogelijk? Ja, 2x2 uur.

OPLEIDINGSVERSTREKKER

Prik Prik – T 0497 60 24 55 – prikprikvorming@gmail.com – www.prikprik.com

RANDVOORWAARDEN/OPMERKINGEN

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DEELNEMERS

DATA UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM

Prik Prik Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Ten minste 10 
personen
Max 16 
personen.

Af te spreken tussen 
werkgever en 
opleidingsverstrekker

Enige criterium: vorming 
uitgevoerd voor 31.12.2022

VORMINGSAANBOD 2022

http://www.fe-bi.org
http://www.prikprik.com

