NIEUW !

Interdisciplinaire supervisie
De eigen tuin onderhouden en over het muurtje gluren om weelderige bloei te bereiken. Dit is geen
tuinadvies maar een uitnodiging om af en toe met collega’s uit het werkveld stil te staan bij het eigen
functioneren. Wat gaat er goed? Waar ben ik fier op? Maar ook, waar loop ik in vast, wat gaat
moeizaam in het contact? Waar lopen andere disciplines me voor de voeten en waar werken we
prachtig samen? Hoe blijf ik in deze intensiteit professioneel?
In deze reeks van 4 sessies buigen we ons over concrete situaties, en dat met hulpverleners uit
verschillende disciplines. Zo leren we van elkaar, over onszelf en onze beroepsgroep. We leren onze
werkelijke belangen te expliciteren en worden vaardiger in de dialoog met collega’s uit andere
disciplines. We verhogen onze helderheid en empathie en leren onze emoties te zien als een bron van
belangrijke informatie. We verkennen onze overtuigingen en aannames en leren onze reële
mogelijkheden en begrenzingen kennen.
Dit doen we vaak al in intervisie, maar door de aanwezigheid van iemand die wel vertrouwd is met
hulpverlening maar niet helemaal met de palliatieve werksetting (supervisie), kunnen we bestaande
evidenties en werkpatronen vrij onderzoeken en herkiezen of we ze behouden of veranderen.
Ons belangrijkste instrument zijn wijzelf en dat geven we als het ware een goede onderhoudsbeurt.
We krijgen weer frisse ogen en zien alternatieve mogelijkheden. We krijgen tips van collega’s en inkijk
in de intenties van andere disciplines. We kunnen helder en duidelijker communiceren. Niet
onbelangrijk in een zorgsector waar het, telkens geconfronteerd met aftakeling en eindigheid, goed
maar ook intens werken is.
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een gemengde groep van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel
consulenten, sociaal werkers, … werkzaam in palliatieve settings.
op maandag 28 september, 19 oktober, 23 november en 14 december 2015 van 16u tot
19u30
mevr. Marita Stas, opleider en supervisor, Troaching (training en coaching vanuit
Gestaltperspectief)
wordt aangevraagd
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
leden 190 euro / niet-leden 210 euro te betalen op rekeningnummer IBAN
BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV
via www.palliatief.be > vto > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
ISUP/1516

Bijkomende vragen?
Neem contact met Greet François, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
02/255 30 42 of greet.francois@palliatief.be

