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9000 Gent

Ontmoeting en inspiratie voor en door
diensten gezinszorg

9.00	 onthaal	&	koffie	

9.30 verwelkoming Stefaan Berteloot, directeur Zorggezind

9.45 Ignaas Devisch over autonomie en solidariteit in de zorg

10.30 Panelgesprek ‘Samen op weg naar cultuursensitieve (thuis)zorg’

met onder andere:
Seppe Vanhex, zorgpartner bij Familiehulp
Musti Önlen - educatief medewerker bij Internationaal Comité vzw
Greet Lenaerts - coördinator bij OTA Oost-Vlaanderen
Moderator: Steffi Jalhay, projectbeheerder diversiteit bij VIVO

12.00 Lunch

13.15 je kiest voor ...

ideeënmarkt laat je tijdens korte, interactieve sessies inspireren door 
praktijkverhalen en goede voorbeelden van collega’s
sessie #1 Stop met huilen - de kracht van diversiteit
Hassan Al Hilou
sessie #2  De communicatiewaaier: doeltreffend communiceren met anderstaligen
Frederik Beirens, Agentschap Integratie & Inburgering

14.10 Pauze

14.40 je kiest voor ...

ideeënmarkt laat je tijdens korte, interactieve sessies inspireren door praktijkverhalen en 
goede voorbeelden van collega’s
sessie #4 Morele stress. Groeikans naar morele veerkracht
Veronique Hoste, onderzoeksmedewerker Howest ‘Morele stress in de gezondheidszorg’

sessie #6  Mantelzorg met of zonder kleur?
Anne Dedry, Zorg-Saam

15.30 Rob Vanoudenhoven

16.00 Afsluitend netwerkmoment

sessie #3  Coachend leiderschap
Vicky Cauwels, Arteveldehogeschool Balans

sessie #5  De communicatiewaaier: doeltreffend communiceren met anderstaligen
Frederik Beirens, Agentschap Integratie & Inburgering

INFO EN INSCHRIJVEN: ZORGGEZIND.BE/TREFDAG19



Ideeënmarkt
Op de ideeënmarkt maak je kennis met collega’s en experts van verschillen-
de diensten en organisaties. Zij stellen aan hun tafel een praktijkverhaal of 
actueel thema voor. Je kiest zelf bij welke tafel je aansluit. Na een kwartier 
schuiven we door.  

1. Het VIVES Zorglab: kunnen personen met beginnende dementie langer thuis wonen  
 met behulp van zorgtechnologie?
 Steffi Rijs, onderzoeksmedewerker bij VIVES (Expertisecentrum Zorginnovatie) en
 Sofie Van Hecke, coördinator VIVES Zorglab

2. Op weg naar zorgzame buurten: minder mazen, meer net
 Katleen Caymax, opbouwwerker bij RIMO Limburg

3. Zorg voor mantelzorg. Tips om mantelzorgers als volwaardige partners te ondersteunen
 Benedicte De Koker, docent in de opleiding Ergotherapie Hogent en
 Joris Van Puyenbroeck, docent in de opleiding Psychosociale Gerontologie,
 medeauteurs van het handboek ‘Zorg voor mantelzorg’

5. Over detectie en preventie van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. 
 Van detectie tot follow-up, de D-SCOPE methodiek.
 Bram Fret, stafmedewerker bij Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, doctor in de Agogische Wetenschappen

6. Plaats en rol van gezinszorg binnen de eerstelijnszone: ervaringen van de pilootregio  
 Dender
 Frederik Gelorini, beleidsmedewerker zorg bij Familiezorg Oost-Vlaanderen

8. Het traject naar wijkwerking
 Annelies Van den Eynde, coördinator thuiszorg bij OCMW Heist-op-den-Berg

4. Doelgericht werken binnen gezinszorg: van taakgerichte naar doelgerichte organisatie
 Pauline Lemahieu, beleidsmedewerker zorg en 
 Berten Van Kerkhove, directeur gezinszorg bij Familiezorg Oost-Vlaanderen

7. BelRAI screener: wat is het, eerste ervaringen en de weg naar implementatie binnen  
 de diensten gezinszorg
 Mieke Taelman, partner zorgbeleid bij Familiehulp

 Nog meer tafels binnenkort!



Sessies en sprekers
Tijdens de verschillende sessies gaan experten samen met jou en dieper in op 
een bepaald thema. Voor bepaalde sessies is het aantal plaatsen beperkt.
Bij het inschrijven kan je je voorkeuren doorgeven.

Stop met huilen - de kracht van diversiteit

Morgen is niet de voortzetting van vandaag. Morgen is anders, meer divers. Ben jij klaar 
voor morgen? Is je onderneming, je vereniging, je school of je product diversity proof? Weet 
jij hoe je met een inclusieve blik onze diverse wereld kunt bereiken en daar meerwaarde uit 
kunt halen? Nee? Geen paniek. Stop met huilen. Hassan Al Hilou neemt je mee onder de 
rokken van de diversiteit en toont je hoe je die als een ui laag voor laag pelt. Hij deelt zijn 
ervaringen, inzichten en tal van relevante cases

Hassan Al Hilou is strategisch adviseur, keynote speaker en economisch columnist op de 
Franse tv-zender LN24
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Coachend leiderschap

Medewerkers die zichzelf doelen stellen om te groeien in hun job, een droom van elke 
leidinggevende! Maar welke rol speel je daar als verantwoordelijke zelf in? Hoe kan je al 
coachend de impact op de kwaliteit van het werk en op het welbevinden van je medewer-
kers verhogen? In deze workshop krijg je een basis om sterker te worden in het uitlokken en 
stimuleren van leren bij medewerkers. Je ervaart hoe ‘vragen stellen’ een krachtig middel is 
om leren te stimuleren en hoe je van dagdagelijkse interventies coachende tussenkomsten 
kunt maken. Je waarderende en explorerende vaardigheden worden aangesproken waar-
door je al coachend naar huis vertrekt!

Vicky Cauwels is docent en opleider bij Arteveldehogeschool Balans
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De communicatiewaaier: doeltreffend communiceren 
met anderstaligen

Heb je als hulpverlener anderstalige en cultureel diverse klanten? Ervaar je uitdagingen op 
vlak van communicatie? Taaldrempels verlagen de kwaliteit van de communicatie omdat je 
elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance verdwijnt. Tijdens deze workshop maak 
je kennis met een beslismodel rond communiceren met anderstalige cliënten of mantelzor-
gers, alsook met de communicatiewaaier als tool. Zo bestaat er een uitgebreide waaier van 
taal(overbruggende) instrumenten die je kunt inzetten. Je krijgt zicht op de voorwaarden om 
het beslismodel te kunnen gebruiken waardoor je bewuste keuzes maakt in jouw communi-
catie met anderstaligen.

Frederik Beirens is consulent Integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering



Sessies en sprekers
Tijdens de verschillende sessies gaan experten samen met jou en dieper in op 
een bepaald thema. Voor bepaalde sessies is het aantal plaatsen beperkt.
Bij het inschrijven kan je je voorkeuren doorgeven.

6 Mantelzorg met kleur of mantelzorg zonder kleur?

Veel mantelzorgers verdwijnen onder de radar. Dit zijn vaak de meest kwetsbaren. Mantel-
zorgers met migratieachtergrond zijn zo’n vergeten ‘ondergrondse’ groep. Malika, Patta en 
Nazarova doen evenveel aan mantelzorg als Rita, Jos of Christine. Maar er zijn verschillen 
in cultuur, in sociaal-economische context, in tradities. Daardoor ontstaan er drempels in 
de toegang naar gezondheids- en welzijnszorg. Hoe werken we deze weg? Hulpverleners 
kunnen wel degelijk de zorgtaken van mantelzorgers met migratieachtergrond verlichten, en 
dat vergt geen buitensporige inspanningen.

Anne Dedry is auteur van ‘Zorg zonder Naam’ en ‘Mantelzorg met kleur’

Morele stress, groeikans naar morele veerkracht!

Morele stress is aanwezig in alle werksituaties, maar bij uitstek in de zorgsector. We weten 
dat morele stress kan leiden tot ongevoelig worden voor de zorg, ziekteverzuim, vroegtijdig 
de sector verlaten en mogelijks zelfs burn-out... 
In deze sessie leer je morele stress detecteren, bespreekbaar maken en hanteren. Zo ver-
hogen we de kans dat morele stress uitgroeit tot iets positiefs, namelijk MORELE VEER-
KRACHT… waardoor we kunnen blijven doen wat we graag doen en dat wat we graag doen 
ook ‘goed’ kunnen blijven doen!

Veronique Hoste is onderzoeksmedewerker ‘Morele stress in de gezondheidszorg’ bij Howest
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