1- JARIGE PR AK TISCHE OPLEIDING
TOT E THIEKONDER STEU NER

VORMINGSCENTRUM HIVSET
Team Acute Zorg
vormingscentrum-acute@hivset.be
Team Chronische Zorg
vormingscentrum-chronische@hivset.be
Team Communicatie
vormingscentrum-communicatie@hivset.be
Team Diversiteit
vormingscentrum-diversiteit@hivset.be
Directeur Vormingscentrum Hivset
Daniël Leeten
daniel.leeten@hivset.be

REFERENTIEPERSOON
ETHIEK

PRAKTISCH
Duur
vanaf september tot en met juni
Wanneer
Elke derde maandag van de maand,
behalve de maanden juli en augustus
9 u. – 12 u.
13 u. – 16.30 u.
Faciliteiten
Opleidingscheques
KMO-portefeuille
Info en inschrijven
Ria Fransen
Opleidingsverantwoordelijke Referentiepersoon Ethiek
ria.fransen@hivset.be
INSCHRIJVEN
vormingscentrum.hivset.be

Hoogstraten
Tilburg/
Breda

Station

VORMINGSCENTRUM HIVSET VZW
Herentalsstraat 70, 2300 TURNHOUT
tel. 014 47 13 12
vormingscentrum@hivset.be
www.vormingscentrum.hivset.be

Markt

Westmalle

Mol

Herentalsstraat 70

“Als goede zorg je passie is en je meer
veerkracht in jezelf en je team wil.”

Druivenstraat

UGC
Antwerpen

Eindhoven
23

Gierle

24
Trein • Herentals
• Antwerpen
• Brussel

Geel

E34

WWW.VORMINGSCENTRUM.HIVSET.BE

REFERENTIEPERSOON
ETHIEK
Wil je als professional, actief in zorg of welzijn, vlot kunnen omgaan met ethische
uitdagingen? Dan is deze opleiding een echte aanrader. Tijdens deze éénjarige
opleiding worden de ethische bekwaamheden, bestaande uit kennis, vaardigheden
en attitudes, gestimuleerd en getraind. Ook kwaliteiten zoals professionele
veerkracht en daadkracht worden aangescherpt.
Nadat je deze opleiding doorlopen hebt, kan je als referentiepersoon ethiek
in jouw organisatie functioneren en hierdoor verwerf je meer impact. Een

VOOR WIE

ONZE TROEVEN

Deze éénjarige, praktisch gerichte opleiding

Deze opleiding is:

staat open voor alle professionals die zich willen

• toepassingsgericht: met de focus op ethische

bekwamen in het omgaan met ethische vragen binnen

vragen en thema’s uit de eigen praktijk worden

de gezondheids- en welzijnszorg. Ook medewerkers

handige tools aangereikt om ethiek vorm te

zingeving en pastorale zorg, moreel consulenten en
interculturele bemiddelaars zijn hartelijk welkom.
Werkervaring biedt een meerwaarde.

van de organisatie in samenwerking met het interdisciplinair team.

evaluatiemethodiek: zelfreflectie en
permanente evaluatie, waarbij aandacht is

PROGRAMMA

voor het proces dat de cursist doormaakt,

In de voormiddag:

staan centraal.

• presentaties door experten over actuele ethische
thema's
• seminars: interactieve verwerking van de
thema's.

• implementatiegericht: elke cursist werkt
tijdens de derde module aan een zelfgekozen
ethische case binnen het eigen team. Dit is
een leerproces waarbij de cursist input en

In de namiddag:

ondersteuning krijgt van een persoonlijke

• practica aan de hand van casuïstiek

coach, medecursisten en collega's.

• intervisie en persoonlijke coaching.

• relevant: toegesneden op maat van de

referentiepersoon ethiek is een professional die beschikt over ethische
bekwaamheden en deze optimaal inzet binnen de dagelijkse werking

geven in het werkveld.
• gekenmerkt door een laagdrempelige

accreditatienormen van ziekenhuizen, zorg- en
INHOUD

welzijnsinstellingen.

De opleiding bestaat uit 3 modules:
1. ethische benaderingen, methodieken en

ERKENNING

begrippen

Getuigschrift Referentiepersoon Ethiek

2. reflecteren over actuele ethische thema’s in

Jaarlijks organiseren wij 2 terugkomdagen
(of intervisiemomenten) voor onze alumni RPE.

welzijnswerk en zorg
3. ethiek in de eigen organisatie: ontdekken,
implementeren en borgen.
ONZE CURSISTEN
“Ik ervaar mijn werk dagdagelijks als het omgaan met dilemma’s en het daarin samen keuzes maken via overleg,
zowel met bewoners, team als beleid. Na enkele lesdagen in de opleiding RPE heb ik ontdekt dat ook het verbinden
daarvan met waarden, het proberen samen aandacht hebben voor alle aspecten van een vraag en de eigenheid van
ethiek daarin te ontdekken een onmiskenbare meerwaarde is”. (Hildegard)
“Ik breng de dimensie zingeving geregeld binnen in teamoverleg echter eerder impliciet via vraagstelling. Zingeving
is immers een thema dat bij jaarlijkse evaluatie bevraagd wordt bij bewoners, maar vaak zijn mensen niet gewend
om hierover te spreken. Het toont zich veeleer in hun doen en laten, het lijkt eerder de kunst om het op te merken
en in gesprek te brengen”. (Gert)

