NIEUW !

Zorgzaam leidinggeven: een haalbare kaart?
Als brug tussen het beleid en het werkveld sta je als leidinggevende voor heel wat uitdagingen. De
werkdruk en strakke targets, het doorvoeren van veranderingen op de werkvloer en het werken met
verschillende persoonlijkheden en generaties maken het daar niet gemakkelijker op. Hoe kan je zorgen
voor je team en tegelijk de vooropgestelde doelen behalen? Is dit een haalbare kaart?
In deze opleiding vorm je met maximum 14 leidinggevenden een leergroep waar je binnen een veilige
context jouw competenties als leidinggevende verder ontwikkelt. Vanuit je eigen persoon en
leiderschapsstijl staan we stil hoe je efficiënt leiding kan geven én tot een goede samenwerking en zorg
kan komen. De manier van werken is heel interactief en praktijkgericht en vertrekt van jouw concrete
vragen over motiveren, confronteren, conflicten coachen, teamontwikkeling, organisatieverandering, …
Er wordt gewerkt met eigen voorbeelden en ervaringen, dit vraagt dan ook bereidheid om hierbij stil te
staan en hierover te delen.

Stel jij je soms vragen of je doeltreffend leiding geeft? Wil jij je als leidinggevende sterker maken?
Wees er dan snel bij en schrijf je in voor deze vormingsdag.

Doelgroep

Diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, coördinatoren,… werkzaam in de palliatieve
zorg.

Data

op dinsdag 19 december 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

Inchrijven 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.

