GEEF JE
SNEL OP!

MENSLIEVENDE ZORG DRAAIT OM RELATIES. VANUIT DIE OVERTUIGING HELPT RELIËF ZORGINSTELLINGEN OM DE ETHISCHE,
LEVENSBESCHOUWELIJKE EN SPIRITUELE DIMENSIES VAN ZORG EEN PLAATS TE GEVEN. RELIËF ORGANISEERT MET DIT DOEL
CONFERENTIES EN SYMPOSIA, BIEDT SCHOLING AAN EN GEEFT VAKLITERATUUR UIT, ZOALS HET TIJDSCHRIFT ZIN IN ZORG.

3
DAGEN

OPLEIDING TOT GESPREKSLEIDER
MOREEL BERAAD BASISTRAINING
Deelnemers aan deze opleiding beoordelen deze opleiding
als ‘zeer goed’ en ‘uitstekend afgestemd op de praktijk van de
zorgorganisatie’. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je
een moreel beraad met zorgprofessionals leiden. Je gebruikt
hiervoor het Reliëf Stappenplan, een aanvaarde gespreksmethode in de wereld van de zorg. Met deze gespreksmethode
onderzoek je kritisch een moreel dilemma en leer je met
elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten
nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. In deze opleiding verwerf je bovendien basiskennis over
ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen
je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen.
Natuurlijk is er ook aandacht voor organisatie en implementatie van moreel beraad. Voorafgaand aan de derde cursus
dag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie.

1
DAG

RELIEF.NL

MOREEL BERAAD TERUGKOMDAG

Heb je al de nodige ervaring met het leiden van moreel
beraad maar wil je je verder bekwamen?
Deze dag oefen je met de Reliëf methode en wordt er
aandacht besteed aan praktijksituaties waar je tegenaan
bent gelopen.
Ook krijg je inzicht in succesfactoren en valkuilen bij de
implementatie van moreel beraad.
Tevens is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

INFO@RELIEF.NL

/RELIEFVERENIGING

@RELIEFNL

Zorgprofessionals,
mensen met een
beleids-, bestuurdersof managementfunctie,
artsen

Cursus 1 & 2:
Woerden, Hofclub
Cursus 3: Groningen/
Zwolle (o.b.v. voorkeur
bij aanmeldingen)

Maximaal
10 deelnemers

Reliëflid € 1.095
Niet-leden € 1.195
Materiaal € 57

Cursus 1: woensdag 5-4,
donderdag 20-4
en donderdag 22-6
10.00 – 16.30 uur
Cursus 2: woensdag 6-9,
donderdag 21-9
en woensdag 22-11
10.00 – 16.30 uur
Cursus 3: dinsdag 2-5,
dinsdag 16-5 en
dinsdag 27-6
10.00 – 16.30 uur

Voor iedereen die de basis
training ‘Gespreksleider
moreel beraad’ van Reliëf
heeft gevolgd én ervaring
heeft in het leiden van
moreel beraad
Maximaal
10 deelnemers
Dinsdag 30-5
9.30 – 16.30 uur

Drs. Trijntje Scheeres
of drs. Marcia Smits
Methode Dilemma’s
in Kaart, basisboek
Zorgethiek
Accreditatie
SKGV 8 punten
VenVN 17 punten
GAIA 18 punten
(2016)

Woerden,
Hofclub
Reliëflid € 450
Niet-leden € 500
drs. Marcia Smits of
drs. Trijntje Scheeres

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
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DE VAARDIGE GEESTELIJK VERZORGER
NIEUWE ROLLEN; NIEUWE KANSEN

In 2016 werd deze cursus hoog gewaardeerd, gemiddeld met
een 9. Als geestelijk verzorger draag je vanuit diverse rollen bij
aan je organisatie. Er wordt steeds meer van je verwacht, als
beleidsadviseur, coach, ondernemer, presentator, communicatiedeskundige en projectleider. Hoe geef je daaraan vorm
in de praktijk? Je krijgt actuele informatie over wat zorgaanbieders van geestelijk verzorgers verwachten. Je oefent
en ontwikkelt je in de vele (nieuwe) rollen als een vaardige
geestelijk verzorger.

NIEUW!

BEZIELDE PROFESSIONALS COACHEN

Zorgverleners zijn vaak met hart en ziel betrokken bij hun
werk. Deze persoonlijke verbinding kan maken dat zorgverleners een grote inzet en betrokkenheid laten zien, maar
het maakt hen ook kwetsbaar. De wijze van leidinggeven en
begeleiden kan dan het verschil maken. In deze cursus gaan
we dieper in op het begrip zorgprofessional, verkennen we
de morele kanten van leiderschap in de zorg en ontwikkelen
we vaardigheden om zorgprofessionals op een juiste wijze
te begeleiden en te coachen. Beide middagen werken we
aan concrete casuïstiek aan de hand van ‘oplossingsgericht
werken’ in de ochtenden verkennen we de theorie rondom
moreel leiderschap, coaching en zelfsturing.

ONZE EXPERTS

Geestelijk
verzorgers

Woerden,
Hofclub

Maximaal
12 deelnemers

Reliëflid € 1.850
Niet-leden € 2.000

dinsdag 18-4
dinsdag 16-5
dinsdag 20-6
dinsdag 29-8
maandag 25-9
dinsdag 24-10

Wout Huizing en
Marije Stegenga en
externe docenten

Voor leidinggevenden,
stafmedewerkers en
geestelijk verzorgers
(HBO+)
Maximaal
8 deelnemers
Op aanvraag
2 middagen
13.30 -17.00 uur

Accreditatie SKGV
15 punten (2016)

Woerden,
Hofclub
Reliëflid € 600
Niet-leden € 800
drs. Marcia Smits of
drs. Trijntje Scheeres

CURSUSSEN OP MAAT EN OP LOCATIE

• Dr. T. (Thijs) Tromp is directeur van Reliëf en expert op het gebied van identiteitsbe
leid en het begeleiden van ethische commissies. Gepromoveerd op levensverhalen en
zingeving in de zorg.
• Drs. A. (Wout) Huizing is theoloog en geregistreerd supervisor. Zijn specialisaties:
levensverhaal, levenseinde, geestelijke verzorging, supervisie en intervisie.
• Drs. A.M. (Marije) Stegenga is ergotherapeut, coach en theoloog. Ze is projectleider
van de Reliëfaanpak en begeleidt daarmee organisaties en teams bij verandertrajecten,
coacht, traint en is dagvoorzitter/gespreksleider.
• Drs. M.C.E. (Marcia) Smits is verpleegkundige en moraaltheoloog. Haar expertise is
zorgethiek. Zij heeft veel ervaring als docent ethiek en moreel beraad en met begelei
ding van commissies ethiek.
• Drs. T.M. (Trijntje) Scheeres-Feitsma is theologe en ervaren geestelijk verzorger in
de ouderenzorg. Haar specialismen: zingeving (activiteiten), ethiek en moreel beraad,
inter- en supervisie. Auteur van o.a. ‘Bezielde jaren’.
Onze experts zijn ook beschikbaar als gespreksleiders, dagvoorzitter of workshopleiders
of adviseur bij beleids-, team-, en themadagen voor CvB, geestelijk verzorgers, zorgma
nagers en commissies.

• In company cursussen Moreel Beraad basis
en terugkomdag
• Diverse werkvormen zoals workshops,
bijeenkomsten rond ethiek en moreel beraad,
levensverhalen
• Cursussen voor vrijwilligers, professionals en
mantelzorgers rond methoden ontwikkeld
door of met Reliëf zoals ‘In gesprek met
mensen met dementie’ of 'In gesprek met
allochtonen; methode ‘Mijn leven in kleur’
• Individueel of samen: supervisie en intervisie
(geregistreerde supervisors)
Zoek je (meer) aansluiting van de zorg bij je
visie en kernwaarden? Reliëf ontwikkelde
hiervoor een unieke integrale aanpak.

DE TRAININGSWINKEL

is een gezamenlijk initiatief van de kernpartners van
het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.
Hier kun je terecht voor:
trainingen
en workshops voor professionals,

vrijwilligers en mantelzorgers in zorg en welzijn
een
 krachtige combinatie van inspiratie, diepgang
en direct toepasbare handvatten
een open aanbod, zowel in company als op maat
ervaren trainers met kennis van de praktijk.

VOORBEELDEN VAN TRAININGEN
•V
 an levenskunst tot stervenskunst
scholing voor professionals en/of vrijwilligers in de zorg
•M
 antelzorgers en mensen met dementie
van themabijeenkomst tot complete module
•D
 e binnenkant van eenzaamheid
scholing voor professionals en/of vrijwilligers zorg en welzijn
•W
 erken met landkaart welbevinden
scholing voor professionals in de zorg

MEER WETEN OF AANMELDEN?
Kijk op netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel of neem contact op met Alie Meyvogel (training@netwerklevensvragen.nl / 06-33924320).

