
Aan de 
slag met 
deugddoende 
zorg in de 
voorziening?

sTimul (vives) en Stimulans (ucll)  
voorzien een gezamenlijk vormingsaanbod:

Vormingstraject zorgethisch coach
Inleefsessies belevingsgericht ethiek ervaren in de zorg
Ervaringsdag maaltijdzorg

Ervaringsdag maaltijdzorg

Door zelf ondergedompeld te worden in een maaltijdgebeuren bekomen  
we inzichten en nieuwe manieren van handelen bij de deelnemers  
en stimuleren we die zorg die afstemt op wat een bewoner nodig heeft  
om zich in zijn kwetsbaarheid betekenisvol te blijven voelen.

Voor wie? Alle medewerkers uit de ouderenzorg kunnen deelnemen

Duur? Een maaltijdzorgsessie gaat door met minimum 12 tot  
maximum 16 deelnemers en duurt een volledige dag van 9u tot 16u  
en vindt plaats in de voorziening zelf. 

Hoe gaan we te werk? In de voormiddag zoomen we breed in  
op de maaltijdzorg, over de middag laten we de maaltijdzorg ervaren,  
om in de namiddag dieper te kunnen uit wisselen en in te gaan op  
de vragen van de deelnemers, met reflectie op hun dagelijkse praktijk.

Kostprijs? 800 euro / groep (incl. vormingsmateriaal).
Meer info en inschrijven via www.stimul.be en www.ucll.be/stimulans 

De voorziening zorgt voor: een lokaal, de maaltijd over de middag voor  
alle deelnemers met het materiaal dat gebruikt wordt in de voorziening.

Via Sociaal Fonds ouderenzorg kan een sessie voor privé-woonzorgcentra 
terugbetaald worden.* 

* De deelnemers ontvangen na actieve deelname aan het traject  
een vormingsattest.

Vo o r  a l l e  i n h o u d e l i j ke  v r a g e n  

o f  t r a j e c te n  o p m a a t  k u n t  u  te r e c h t  b i j :

Coördinator sTimul

Ann Lammens 

ann.lammens@vives.be / www.stimul.be 

Coördinator Stimulans 

Joke Lemiengre 

joke.lemiengre@ucll.be / www.ucll.be/stimulans
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Vormingstraject zorgethisch coach

Via een lerende gemeenschap worden gemotiveerde zorgverleners gevormd 
om het mandaat van zorgethisch coach binnen een voorziening op te nemen. 
Deelnemende voorzieningen worden ondersteund om te werken aan een 
zorgethisch klimaat. 

Leervorm? Een lerende gemeenschap (LG) brengt mensen samen  
om met elkaar en van elkaar te leren over deugddoende zorg. Een LG is  
sterk verbonden met de dagelijkse praktijk en steunt op het delen en 
onderzoeken van zorgervaringen. De deelnemers én hun praktijk veranderen. 

Beoogde impact? Deelnemers worden door sTimul/Stimulans 
ondersteund om veranderprocessen op gang te brengen in hun voorziening, 
en om medewerkers te coachen in het groeien naar zorgethisch handelen. 
Het bereik van deze opleiding blijft niet beperkt tot de deelnemers maar heeft 
tot doel om teams en afdelingen in transitie te brengen.

Voor wie? Per voorziening kunnen minstens 2 deelnemers aan een 
lerende gemeenschap deelnemen. Een lerende gemeenschap heeft minimaal 
12 tot maximaal 18 deelnemers. 

Hoe gaan we te werk? De lerende gemeenschap start met  
een vormingsnamiddag (4u) waarin de deelnemers worden ondergedompeld 
in de zorgethiek om vanuit een gelijk kennisniveau te kunnen starten.  
Daarna zijn er vijf namiddagen van telkens 4u waarbij telkens wordt gestart 
vanuit een input die de begeleiders geven, om vervolgens oefeningen  
te doen en praktijkervaringen uit te wisselen. Na elke bijeenkomst kunnen  
de deelnemers via doe- en leesopdrachten nieuwe praktijkervaringen  
opdoen. Strategieën in het werken met zorgethiek worden telkens kritisch 
getoetst aan de praktijk. Thema’s worden bepaald door de dynamieken  
van de groep (omgaan met schaarste, veranderingsprocessen, macht  
en verantwoordelijkheid,…)

Kostprijs? 450 euro / deelnemer (incl. vormingsmateriaal) 
Meer info en inschrijven via www.stimul.be en www.ucll.be/stimulans 

Elke lerende gemeenschap wordt door twee begeleiders gefaciliteerd. 
Er zijn minstens 12 deelnemers nodig om de vorming te laten doorgaan.*

Klaar voor een blikwissel? Inleefsessies 
belevingsgericht ethiek ervaren in de zorg

Heb je als hulpverlener al eens een beklijvende inleefsessie in een realistische 
setting willen meemaken? Wil je ervaren hoe het is om zorgafhankelijk te 
zijn? Denk je na over de vraag wat goede zorg voor een bewoner, cliënt of 
patiënt betekent? Je maakt tijdens de inleefsessie een perspectiefwissel en je 
beleeft zelf wat goede zorg met je doet. Je krijgt nieuwe inzichten door je te 
verplaatsen in een ander. Na je beleving volgt de reflectie. Je kan hiermee je 
ervaringen duiden en een plaats geven. Kritische aandachtspunten voor de 
dagelijkse praktijk worden meegenomen naar het werkveld. Na enkele weken 
worden de ervaringen op wat er veranderd is in je dagelijks handelen gedeeld 
in een terugkomnamiddag. Deze inleefsessie en terugkommoment worden 
begeleid door ervaren sTimul/Stimulans-trainers. 

Voor wie? Medewerkers uit de ouderen-, ziekenhuis- en gehandicaptenzorg 

Duur? De inleefsessie duurt 2 dagen (met of zonder overnachting) gevolgd 
door een terugkomnamiddag.

Hoe gaan we te werk? Je wordt ondergedompeld in het leven van 
een zorgontvanger aan de hand van een zelfgekozen profiel. Studenten 
verpleegkunde of professionele zorgverleners voorzien de zorg. Het traject 
wordt op deskundige wijze door medewerkers van sTimul/Stimulans begeleid.

Voorbereiding? Een aantal weken voor de start van de vorming schrijf je 
een realistisch creatief profiel van een zorgontvanger uit. Dit profiel beschrijft 
de situatie waarin jij je wil inleven en die je de nodige leerervaringen en 
uitdagingen geeft. 
Locatie inleefsessie sTimul VIVES: 
Horizon 5, de Vleugels, Stokstraat 1, 8650 Klerken
Locatie inleefsessie Stimulans UCLL: 
ZOL Campus Sint-Barbara, Bessemerstraat 478, 3620 Lanaken

Kostprijs? 
Tweedaagse met overnachting: 420 euro per deelnemer (UCLL – Lanaken), 
tweedaagse zonder overnachting: 320 euro per deelnemer (VIVES – Klerken) 
met terugkeersessie, maaltijden, gebruik materiaal, huur locatie inbegrepen.

Via Sociaal Fonds kan een inleefsessie voor privé-woonzorgcentra of 
ziekenhuizen grotendeels terugbetaald worden. Via VIVO kunnen medewerkers 
uit voorzieningen voor personen met een beperking inschrijven. 
Meer info en inschrijven via www.stimul.be en www.ucll.be/stimulans* 


