Studiedag

Wanneer ons moreel
kompas faalt

Over ethiek in zorg
en welzijn
23 oktober 2018
Gent

Werken in zorg en welzijn betekent werken met de mens op zijn kwetsbaarst. Dat gaat in de
praktijk doorgaans heel goed. Maar soms ook niet. Die gevallen van normvervaging halen
vaak de media, en schetsen een minder fraai beeld van het hele werkveld. Een beeld dat vaak
blijft hangen. “Hoe is het toch zover kunnen komen,” is dan een veel gehoorde vraag. Leidinggevenden blijken echter vaak hun eigen rol in het creëren van de juiste context voor menswaardige zorg te onderschatten.
Tijdens deze studiedag willen wij, samen met u, nadenken over het spanningsveld tussen normen en praktijk. Tussen ‘goed willen doen’ en professioneel ethisch handelen. U krijgt een
aantal reflecties en tools aangereikt om vroeger de signalen van normvervaging bij leidinggevenden en medewerkers te kunnen herkennen. En die zijn vaak veel banaler dan op het
eerste gezicht lijkt. Daarnaast leert u hoe zorgethisch denken en handelen kan verankerd
worden in de dagelijkse werking van uw teams.

Programma
8.30 u.		

Onthaal

9.15 u.		

Inleiding door Leen Schollaert, Probis

9.30 u.		
		
		

Organisatie en ethiek? Ethische reflecties over de kunst van
imperfectie, tegenstellingen en spanningsvelden in de hulpverlening.
Prof. Dr. Yvonne Denier, Professor of Health Care Ethics, KU Leuven

11.00 u.		

Pauze

11.15 u.		
		

Van morele stress naar een cultuur van morele veerkracht in zorgorganisaties
Veronique Hoste, Onderzoeksmedewerker, HOWEST

12.15 u.		

Q en A vanuit publiek

12.30 u.		

Lunch

13.40 u.		
		
		

”Een” plan van aanpak
Fred Rogier, Algemeen directeur Zorgbedrijf
Klein-Brabant en Campusdirecteur OCMW Puurs

14.10 u.		
		
		

Wek mijn zachtheid weer. ‘Ondeugend’ ethisch leiderschap
om zorgverleners (weer) raakbaar te maken
Linus Vanlaere, ethicus verbonden aan RHIZO en VIVES

15.00 u.		

Pauze

15.15 u.		
		
		

Morele beraden. In gesprek blijven over ethische zorg.
Of hoe praktische ondersteuning je ethisch beleid kan verankeren?
Ilke Beckers, freelance trainer, vzw Vorm

16.00 u.		

Q&A vanuit publiek en afronding door moderator

16.30 u.		

Einde

Waar?		
		
		

Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

Inschrijven?
Inschrijven kan via www.vzwvorm.be/opleidingen/detail/wanneer-ons-moreel-kompas-faalt-....
Early bird tarief tot 31 augustus: € 175 p.p.
Vanaf 1 september: € 195 p.p.

