Training, vorming & coaching voor mensen
werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs!
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Graag bieden wij u hierbij het volledige vormingsaanbod voorjaar 2019 aan. Deskundige medewerk(st)ers uit verschillende
gezondheids- en welzijnsinstellingen van de Broeders van Liefde maar ook uit andere zorg- en welzijnsinstellingen,
vormingscentra, hogescholen en universiteiten garanderen een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zowel theore�sch goed
gefundeerd als zoveel mogelijk prak�jkgericht en interac�ef. Zo verwer� men concrete kennis en vaardigheden die men
rechtstreeks kan toepassen in een zorg-, opvoedings- of onderwijscontext. We zorgen voor con�nuïteit in ons vormingsaanbod
maar ook voor héél wat nieuwe en actuele thema’s die inspelen op recente evolu�es in zorg, welzijn en onderwijs. Investeren in
vorming is investeren in de kwaliteit van uw dienstverlening, wat leidt tot grotere tevredenheid bij pa�ënten, cliënten, bewoners,
leerlingen en hun familie. Voor de meeste vormingen is het aantal deelnemers beperkt! Snel inschrijven is dus de boodschap!
Van harte welkom in Vormingscentrum Guislain, gelegen in een mooie groene omgeving met een ruime (gra�s) parking en vlot
bereikbaar met de wagen of het openbaar vervoer!
Marc Keuleneer | Algemeen directeur

VORMINGSAANBOD
VOORJAAR 2019
KALENDER | https://agenda.vormingscentrumguislain.be
Ma 14/01

Introduc�e verbindende communica�e

Do 21/02

Ervaringen en noden van een suïcidaal kind. Hoe
ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject
van een suïcidaal kind

Do 21/02

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg
voor ouderen

Ma 25/02

Inleiding in de psychopathologie

Di 26/02

De invloed van nieuwe media op
seksualiteitsbeleving bij jongeren

Do 28/02

De pijn van cyberpesten. Psychische impact op
slachtoffers en andere betrokkenen

Do 28/02

Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie

Do 14/03

Omgaan met kinderen en jongeren uit
(vecht)scheidingssituaties

Vr 15/03

Geboeid door zorg. Naar minder
vrijheidsbeperkende maatregelen binnen onze zorg.

Lore Verdin

Ma 21/01

Verslaving en ADHD bij volwassenen
Geert Bosma

Vr 25/01 & VR 01/02

Geboeid door perfectionisme

Alexandre Reynders

Erna Claes

Di 29/01

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

Do 31/01

Crustatieve zorg, een vertaling van het palliatief
denken in de GGZ: een andere benadering van
mensen met ernstige persisterende psychiatrische
aandoeningen (EPPA)

Lindi Fourie

Roos Crabbe

Koen Baeten

Ilse Decorte

Do 07/02

Gie Deboutte

Suïcidepreventie bij ouderen
Lien Neuckermans

Do 07/02

Conﬂicthantering: Hoe conﬂicten iets over onszelf
vertellen en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken

Georges Otte

Sebastien de Fooz

Ma 11/02

Claire Wiewauters

Sensibilisatiesessie ‘De nieuwe mantelzorger’:
andere rol – andere benadering
Erna Claes

Di 12/02

Willem De Muer

Omgaan met kritiek van de familie
Lindi Fourie

Woe 13/02

Psychologie van de ontmoeting. Over psychologie en
levensbeschouwing bij het werken in GGZ,
ouderenzorg en welzijnswerk
Paul Fivez

Do 14/02

Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht:
de moeilijke verhouding tussen schuldig verzuim en
beroepsgeheim

Woe 20/03

Introductie tot ‘de draad’: een methodiek om aan de
slag te gaan met de sociaal-emotionele ontwikkeling
bij cliënten met een verstandelijke beperking

Woe 20/03

De ‘Tree of life’: een krachtige methodiek in de
dialoog met mensen en jongeren op de vlucht

Do 21/03

Differentiaal diagnose in de ouderenzorg: dementie,
depressie, delirium

Sociaal-emotionele ontwikkeling en de impact op
klas- en/of leefgroep
Sven Volckerijck

Woe 13/02 &
woe 27/02

Ma 18/03

Omgaan met het levenseinde

Anne-Sophie Versweyvelt

Sven Volckerijck

Vincent Kemme

Di 19/02

Introductie krachtgerichte gesprekken

Woe 20/02 &
woe 13/03

Visiegericht denken, missiegericht werken voor
organisaties

Johan Van de Putte

Anjo Dimmers en Erik Van Landewijk

Claire Wiewauters

François-Laurent De Winter

Training, vorming & coaching voor mensen
werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs!
Vr 22/03

Omgaan met perfectionisme en faalangst bij
leerlingen

Woe 08/05

Louis Rector

Liesbet Boone

Ma 25/03

Do 09/05

Persoonlijkheidsstoornissen

Woe 15/05

ASSwijzer

Do 16/05

Zelfzorg in de zorgsector. Als zorg een opgave wordt.

Louis Rector

Wim Nevelsteen

Effectieve communicatie door middel van uw
breinlagen

Tineke van der Veer

Anjo Dimmers en Erik Van Landewijk

Do 28/03

De kracht van non-verbale communicatie

Introductie in de methodiek van het focussen
Chris Van De Veire

Woe 27/03

Do 09/05

Meditaties en visualisaties in de hulpverlening
Nadia Belsack

Di 26/03

Introductie krachtgerichte gesprekken
Johan Van de Putte

Do 28/03

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij
personen met dementie

Ma 01/04

Islamitische visies op psychiatrie en de zorg voor
mensen met psychische stoornissen

Hendrik Gaublomme

Do 16/05

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten

Vr 17/05

Omgaan met mensen en ook met mensen met nietaangeboren hersenletsel (NAH)

Marie-Lotte Van Beveren en Laura Wante

Guy Lorent

Sofian El Bouazati

Woe 03/04

Hechtingsstoornissen

Do 04/04

Hij begint weer! Psychische en gedragsproblemen
bij personen met een licht tot matige verstandelijke
beperking

Dirk Liessens

Woe 22/05

Luisteren naar psychospirituele noden bij ouderen

Do 23/05

Muziek, een krachtig middel voor
gedragsbeïnvloeding

Paul Fivez

Maaike De Corel

Goedele Hoefnagels

Do 25/04

Inez Vandenbussche

Vr 26/04

Maaltijdgebeuren in het WZC

Vr 26/04

Bioritme en nachtwerk: op zoek naar een gezond
ritme

Mie Baert

Baud Vandenbemden

Di 30/04

Introductie in het contextueel handelen:
meerzijdige partijdigheid

Di 30/04, di 21/05,
di 04/06 & di 18/06

Basismodule krachtgerichte gesprekken

Ma 06/05

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

Yvette Desmet

Johan Van de Putte

Inge Casteleyn

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye
09 216 35 77

Anjo Dimmers en Erik Van Landewijk

Do 23/05

CreArtiest: zinvol creatief werken met ouderen

Do 06/06

Workshop ‘De nieuwe mantelzorger’: andere rol –
andere benadering

Woe 12/06

Uitgeblust of opgebrand?! Over veerkracht en
geestelijke groei voor zorgverleners

Lotte Behets

Druggerelateerde pathologie bij jongeren

Wenst u meer inlichtingen?

| Stafmedewerker
| ingo.verheye@fracarita.net

Vanessa Scheir | Stafmedewerker
09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Time Management

Erna Claes

Paul Fivez

