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° Hoe weet ik dat ik in mijn professionele begeleiding bots 

op mijn waardenkader? Hoe kan ik verhelderen over welke 

waarden het precies gaat?

° Wat kan ik hiervan inbrengen in mijn begeleiding of 

counseling en hoe doe ik dat?

° Welke keuzes maakt het beleid van mijn instelling en hoe ga 

ik daar mee om? Maar ook omgekeerd: hoe kan je een beleid 

uitdenken dat recht doet aan de waarde(n) van je werknemers?

° Welke evoluties zijn er in de maatschappij op het vlak van 

ethisch denken? Waar positioneer ik mezelf hierin?

Door middel van lezingen en persoonlijke reflectieoefeningen 

proberen we je voldoende inhoud aan te reiken om met deze  

vragen aan de slag te gaan en de vertaling naar jouw werkcontext 

te maken.

In de begeleiding van mensen word je als hulpverlener 

onvermijdelijk aangesproken op je eigen waardenkader: 

de motivatie van een koppel om te kiezen voor een 

zwangerschapsafbreking roept vragen bij je op, een partner 

houdt zijn buitenechtelijke relatie verborgen, een patiënt vraagt 

om euthanasie… Ongetwijfeld kan iedereen wel een situatie 

bedenken waar hij of zij de wenkbrauwen bij fronste.

Naast de manier waarop zulke situaties je persoonlijk raken, speelt 

ook het beleid van je instelling of organisatie een rol in hoe je hier 

mee kan/mag/moet omgaan. En ook heel wat maatschappelijke 

denkbeelden zorgen voor controverse op momenten dat er iets 

diepmenselijks wordt geraakt.

Het is vaak moeilijk om hier als hulpverlener bij stil te staan 

en toch voelen we dat het een belangrijk element van onze 

professionaliteit is. Daarom willen we met deze reflectiedag de 

nodige tijd en ruimte creëren om over volgende vragen na te 

denken:

 

Waarde(n)volle hulpverlening:  
balanceren tussen kracht en kwetsbaarheid

L U I S T E R -  E N 
I N F O R M AT I E P U N T  
R O N D  Z W A N G E R S C H A P S K E U Z E S



Wanneer Vrijdag 25 november 2016  

 van 9.00 uur tot 17.00 uur

Waar  Iers College 

 Janseniusstraat 1 

 3000 Leuven 

Doelgroep Professionelen uit de gezondheids-, 

welzijns- en onderwijssector.

Uiteraard is iedereen die interesse heeft 

voor de thematiek welkom.

Inschrijven www.faranet.be/waardenvolle-

hulpverlening

Deelnameprijs bedraagt 135 euro  

(lunch, syllabus en boek ‘Ruimte voor het 

onverwachte’ inbegrepen).

Uw inschrijving is pas definitief na 

overschrijving op rekeningnummer  

BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB  

met vermelding ‘naam + reflectiedag’.

Accreditatie  Accreditatie voor vroedvrouwen en artsen 

werd aangevraagd.

08u45 - 09u15: Welkom met koffie

09u15 - 09u30 
Inleiding
Fara

09u30 – 10u45 
‘Ik voel het aan mijn water!’ Stappen naar 
waardenverheldering
Dr. Inge Van Nistelrooy, Universitair docent van de Master 
Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek 
in Utrecht (NL)

10u45- 11u15: Koffiepauze

11u15 - 12u30u
Mezelf als instrument vanuit een experiëntiële benadering: 
Over het binnenbrengen van ethische vragen in counseling
Dhr. Karel Binon, Focus on Emotion – Opleidingscentrum 
voor Experiëntele, Emotion-Focused en Existentiële 
Psychotherapie, Counseling & Coaching

12u30 - 13u30: Lunchpauze

13u30 - 14u00
Ervaringsberichten uit het veld

14u00 - 14u40
Morele stress… ook dat nog? Als jouw visie op goede zorg 
botst met je werkcontext
Mevr. Céline Baele, Arbeidspsychologe en 
Projectmedewerker ‘Morele Stress’, opleiding 
Verpleegkunde HOWEST, Brugge

14u40 - 15u: Koffiepauze

15u - 15u40 
Horen, zien ... en zwijgen? Hoe stippel je een ethisch beleid 
uit op organisatieniveau?
Dhr. Simon Godecharle, Coördinator Gezondheidsethiek 
Emmaüs vzw

15u40 - 16u15
Ik & wij = samenleving. Evolutieschets van maatschappelijk 
denken rond ethiek en hulpverlening
Paul Schotsmans, Prof. Em. Medische ethiek, Faculteit 
Geneeskunde, KU Leuven en Ondervoorzitter Belgisch 
Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek

16u15 - 16.30u
Afsluitende reflectie

16.30u: Receptie

PROGRAMMA PRAKTISCH
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