Training, vorming & coaching voor mensen
werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs!
Hierna vindt u een brede waaier aan vormingen die we u in het voorjaar van 2018 graag aanbieden. Deskundige
medewerk(st)ers uit scholen, zorg- en welzijnsinstellingen van de Broeders van Liefde alsook deskundigen uit diverse
vormingscentra staan garant voor een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief:
het verwerven van kennis en vaardigheden die kunnen worden toegepast in uw concrete werkomgeving is onze belangrijkste
doelstelling. Elke vorming heeft een specifieke en unieke inhoud.
We zijn ervan overtuigd dat u in ons aanbod een vorming of training vindt die een antwoord biedt op uw vragen en noden. We
staan graag te uwer beschikking voor verdere informatie.
Marc Keuleneer | Algemeen directeur

KALENDER | https://agenda.vormingscentrumguislain.be

VORMINGSAANBOD
VOORJAAR 2018
9 januari

Begeleiden van moslimgezinnen bij het levenseinde

21 maart

Plezier in je werk

23 maart

Omgaan met kritiek van de familie

23 maart

Kennismaking met de contactclown

Naziha Maher

Mie Baert

Aandacht voor levensvragen van ouderen

Lindie Fourie
Lindi Fourie

17 januari

20 maart

Hechtingsstoornissen

Martine Bal
Maaike De Corel

23 januari

Omgaan met eetstoornissen

25 januari

Crustatieve zorg

2 februari

Geboeid door zorg, naar minder vrijheidsbeperkende
maatregelen binnen onze zorg

23 maart

Omgaan met mensen en ook met mensen met nietaangeboren hersenletsel

27 maart

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
in de zorg voor ouderen

27 maart

Omgaan met psychiatrische patiënten
voor niet-zorgkundigen of niet-verpleegkundigen

27 maart

Begeleidend werken met dieren: een verrassende
hulpverleningscontext

29 maart

Introductie verbindende communicatie

29 maart

Ik-densiteit. Zeven lessen in nederigheid

11 april

ASSwijzer

17 april, 3 mei en

Coachend leidinggeven voor het middenkader

Liesbet Boone

Dirk Liessens

Ilse Decorte

Lindi Fourie

Willem De Muer

8 februari

De kracht van non-verbale communicatie

Paul Fivez
Louis Rector

8 februari

Omgaan met perfectionisme en faalangst bij
leerlingen

Katrien Kintaert

Liesbet Boone

13 februari

Muziek, een krachtig middel voor
gedragsbeïnvloeding

Lore Verdin

Anjo Dimmers en Erik van Landewijk

22 februari

Introductie krachtgerichte gesprekken

23 februari

Zelfzorg in de zorgsector. Als zorg een opgave wordt

27 februari en

Workshop ‘Motivatieontwikkeling bij
drugproblemen’

Marc Calmeyn

Johan Van de Putte

Hendrik Gaublomme

22 maart

Tineke van der Veer

29 mei

Paul Fivez

19 april

Introductie krachtgerichte gesprekken

20 april

Psychopathologie:
iedereen pervers doch niet pervert?

Johan Van de Putte
Robrecht Keymeulen

1 maart

Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie

2 en 16 maart

De kunst van het loslaten van je werk

Georges Otte

Erna Claes

6 maart

Farmacologische en psychofarmacologische
aspecten bij ouderen

Koen Baeten

20 april, 27 april en 4
mei

Islamitische visies op relaties en opvoeding.

24 april, 8 mei, 22
mei en 5 juni

Basismodule krachtgerichte gesprekken

27 april

Maaltijdgebeuren in het WZC, met bijzondere
aandacht voor dysfagie en personen met dementie

18 mei

Het innerlijke verhaal tastbaar maken.
Therapeutisch werken met beeldend materiaal.

1 juni

Bioritme en nachtwerk, op zoek naar een gezond
ritme

7 juni

Zorgzaam omgaan met rouwenden

Meerdere lesgevers

Johan Van de Putte

Dirk Reynhout

8 maart

Persoonlijkheidsstoornissen
Wim Nevelsteen

9 maart

Inleiding in de psychopathologie

13 maart

Omgaan met suïcidaal gedrag bij jongeren

Mie Baert

Roos Crabbe

Inge Casteleyn

CGG Eclips – Karen De Waele

13 maart

Introductie in het contextueel handelen:
meerzijdige partijdigheid

Baud Vandenbemden
Yvette Desmet

15 maart

Introductie Brain Gym®
Verminder jouw stress en open de poort naar
(draag)kracht en jouw potentieel!
Somaya Verstyn

15 maart

Gedragsstoornissen bij dementerende ouderen
Guy Lorent

Gerke Verthriest

Wenst u meer inlichtingen?
Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye
09 216 35 77
Vanessa Scheir
09 216 35 89
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Stafmedewerker
ingo.verheye@fracarita.org
Stafmedewerker
vanessa.scheir@fracarita.org

