NIEUW !

Van conflict naar verbinding. Samenwerken in de zorg.
Het is als zorgverlener niet altijd gemakkelijk om samen te werken met andere zorgverleners. Zelfs
binnen het team verloopt het niet altijd even vlot. Soms raken we in conflict en komt het tot
confrontaties die ons aangrijpen en veel energie kosten. We blijven met vervelende gevoelens zitten wat
op termijn ons enthousiasme kan fnuiken. Hoe kunnen we hier anders mee omgaan? Hoe kunnen we
de conflicten op de werkvloer hanteren en constructief samenwerken zodat we met een goed gevoel
onze dag kunnen afronden?
Tijdens deze opleiding staan we stil bij ons functioneren in team en onze communicatie met andere
zorgverleners. Met empathie voor onszelf en voor de ander leer je op een heldere manier een boodschap
brengen die er echt toe doet. Je krijgt ook handvatten mee die je in staat stellen om de samenwerking
beter te laten verlopen zodat je enthousiast aan de slag kan gaan en blijven.
De opleiding is heel interactief en praktijkgericht en vraagt de bereidheid om eigen ervaringen te delen
en om daarmee aan de slag te gaan.

Wil jij je samenwerking optimaliseren en met meer plezier aan de slag gaan en blijven?
Schrijf je dan snel in!
We bieden ook een vervolg aan voor leidinggevenden. Bekijk hier de vervolgopleiding.

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal
werkers,… werkzaam in de palliatieve zorg.

Data

op dinsdag 7 november 2017 van 9u30 tot 16u00.

Docent

Marita Stas, opleider en supervisor, Troaching (training en coaching vanuit
Gestaltperspectief)

Locatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
Gelegen op 15 minuten wandelafstand van het treinstation van Vilvoorde.
Voor wie met de wagen komt, is er gratis parkeergelegenheid op het binnenplein.

Prijs

Leden 80 euro/niet-leden 95 euro. Broodjes en drank zijn in de prijs inbegrepen.
Bij het volgen van twee vormingsdagen van Marita Stas is er een reductietarief van 10
euro. Wanneer u het driedaagse traject volgt, heeft u recht op een reductie van 15 euro.

Inschrijving

Inschrijven kan via deze link.

Bijkomende vragen?
Voor praktische en financiële vragen, kan u terecht op het telefoonnummer 02/255 30 40 of via mail:
info@palliatief.be. Voor inhoudelijke vragen kan u terecht op het telefoonnummer: 02/255 30 42 of via
mail: vorming@palliatief.be.

