
 

    

 

 

 

 

 
November 2017 - Extra editie 

VORMINGSFONDS 2018 
  

  

Inleiding en info over boekingen 
 

Met een deel van het uit het VIA4-akkoord beschikbaar budget voor Vorming, Training en Opleiding is een 

Vormingsfonds Thuiszorg opgericht. Als thuiszorgdienst georganiseerd door een lokaal bestuur heb je ook in 

2018 via dit Vormingsfonds Thuiszorg recht op een aantal gratis bijscholingen die ter plaatse in jouw 

thuiszorgdienst voor het eigen team van verzorgenden of poesthulpen kunnen georganiseerd worden.  

 

Het recht op deze gratis bijscholingen is berekend op het aantal medewerkers dat is tewerkgesteld in je dienst 

voor gezinszorg en/of poetsdienst. Het aantal vormingen waarop je recht hebt, werd op 15 november per mail 

gecommuniceerd. In deze mail vind je duidelijke instructies over hoe je een wachtwoord kan aanmaken 

waarmee je op de webstek van het vormingsfonds kan  inloggen. In deze mail vind je duidelijke instructies 

over hoe je een wachtwoord kan aanmaken waarmee je op onze webstek kan inloggen. De handleiding over 

het boeken van vormingen ziet u hier in PDF. Mocht je de mail met instructies niet ontvangen hebben, dan 

kan je steeds contact opnemen met  vormingsfonds@diverscity.be. 

 

De bijscholingen moeten plaatsvinden in 2018.  

 

De VVSG heeft, onder de vleugels van Diverscity, een aantal vormingen geselecteerd bij bestaande 

vormingsinstellingen en opleiders. In totaal gaat het over meer dan 100 vormingen waaruit je kan kiezen. Je 

kan in deze Nieuwsbrief Vorming een overzicht vinden van de per thema geselecteerde vormingsinstellingen 

en opleiders. Op basis van dit overzicht zal je de gratis vorming in jouw bestuur kunnen plannen, rekening 

houdend met jouw trekkingsrechten.  

  

http://www.diverscity.be/thema_s/vorming_voor_medewerkers/vormingsfonds_kinderopvang_en_thuiszorg#item_652
http://www.diverscity.be/uploads/documentenbank/cb980558c6f2718dce2a216edc824c19.pdf
http://www.diverscity.be/uploads/documentenbank/cb980558c6f2718dce2a216edc824c19.pdf
mailto:vormingsfonds@diverscity.be


Leestip: klik op de titel van de vorming en lees de gedetailleerde fiche met o.a. aanpak en verloop, duurtijd 

van de vorming, doelgroep, praktische vereisten, CV lesgever enzovoort. 

 

Voor vragen kan u zich wenden tot  vormingsfonds@diverscity.be.  

 

 

Vormingen vanuit het Vormingsfonds Thuiszorg 
 

1. Kansarmoede en kwetsbare doelgroepen 

 Armoede en dementie: dubbel pech? 

 Omgaan met (kans)arme en kwetsbare mensen 

 Rondkomen met een (te) krap budget 

 Werken vanuit een krachtgerichte basishouding met gezinnen in armoede 

 Op pad gaan met kwetsbare gezinnen naar meer zelfregie 

 Schuldenproblemen, wat nu? … Een inleiding –korte versie 

 Schuldenproblemen, wat nu? … Een inleiding –lange versie 

 Omgaan met armoede en diversiteit in de thuiszorg 

 Mini-vormingen Kinderarmoede 

2. Omgaan met psychiatrische patiënten 

 Omgaan met psychiatrische patiënten 

 Omgaan met mensen met psychiatrische of psychologische stoornissen in de thuiszorg 

 Psychiatrie in de thuiszorg 

 Psychiatrische patiënten, wie zijn ze? 

 Omgaan met personen met psychische stoornissen 

3. Omgaan met verslavingsproblematieken 

 Omgaan met verslaving 

 Grenzen stellen, in verbinding en met liefde 

 Omgaan met alcohol- en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de thuiszorg 

 De Chaos(s)temmer, toegepast op verslavingsproblemen 

4. Beroepsgeheim 

 Beroepsgeheim, privacy en roddelen 

 Beroepsgeheim en discretie in de praktijk 

 Omgaan met privacy 

 Horen - zien - zwijgen, een kunst en een noodzaak 

 Beroepsgheim 

 Mini-vormingen Beroepsgeheim 

5. Omgaan met diversiteit 

 Samenwerken met een divers personeels- en/of cliënteelbestand – korte versie 

 Samenwerken met een divers personeels- en/of cliënteelbestand – lange versie 

6. Omgaan met discriminatie 

 Hoe omgaan met discriminerende opmerkingen? 

 Omgaan met discriminatie  

7. Klantvriendelijkheid en communicatie 

 Communicatie i.f.v. een goede samenwerking en dienstverlening 

 Hoe kan je zelf de klantentevredenheid verhogen? 

 De cliënt centraal: klantgericht werken 

mailto:vormingsfonds@diverscity.be


 Klantgericht benaderen … maar toch grenzen stellen 

 Van klantgericht naar customer delight 

 Verbindend communiceren met klanten 

 Klantvriendelijkheid 

 Omgaan met 'moeilijke cliënten' 

 Hoe moet ik dat nu zeggen … 

 (klant)vriendelijk en (zelf)zeker communiceren in de thuiszorg 

 Klantvriendelijkheid in de thuiszorg 

 Efficiënt en klantvriendelijk communiceren 

 Mini-vormingen Roddelen 

8. EHBO 

 EHBO 

 EHBO voor de thuiszorgmedewerker (6 uur) 

 EHBO voor de thuiszorgmedewerker (4 uur) 

 Basisopleiding EHBO (16 uur) 

 Bijscholing EHBO (4 uur) 

 initiatie AED (4 uur) 

 EHBO in de thuiszorg 

 Dringende hulpverlening voor niet-gekwalificeerden 

9. Koesteren van mantelzorgers 

 Ook aandacht voor mantelzorgers?! 

 Oog voor mantelzorg 

 Koesteren van mantelzorgers 

 Naar een goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionelen  thuiszorg 

 Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers 

10. Voorkomen van burn-out 

 Burn-out? Burn-in! 

 Omgaan met stress 

 Zorg voor jezelf 

 Wees de burn-out voor 

 Wel in je vel 

 EhbB-O: Eerste Hulp Bij Burn-Out 

 Voorkomen van burn-Out (korte versie) 

 Voorkomen van burn-Out (lange versie) 

 Zorg goed voor jezelf! Met hartcoherentie als preventie van burn-out. 

 Emotionele flexibiliteit als sleutel tot veerkracht en succes 

 Beter voorkomen dan genezen 

 Workshop gezonde veerkracht 

 Wanneer burn-out om de hoek loert: samen op weg voorbij het taboe – versie 1 dagdeel 

 Wanneer burn-out om de hoek loert: samen op weg voorbij het taboe – versie 2 dagdelen 

 Wanneer burn-out om de hoek loert; samen op weg voorbij het taboe – versie 4 dagdelen 

 Mini-vormingen Aanwezigheidsbeleid 

11. Omgaan met personen met dementie 

 Training in het omgaan met personen met dementie 

 Omgaan met personen met dementie 

 Omgaan met lastig gedrag vanuit dementie 

 Het leven zoals het is… door de ogen van een persoon met dementie.    

 Er zijn voor mensen met dementie – Samen op weg naar meer kwaliteit van leven 



 Contact maken met personen met dementie 

 Dementie: basis 

 Kennismaking met ‘dementiekundige basiszorg’ 

 Officiële opleiding dementiekundige basiszorgverlener (met attestering) 

12. Jobtevredenheid 

 Waarom doe ik deze job? 

 Een positieve vibe op de werkvloer! 

 Jobtevredenheid 

 Jobtevredenheid 

 Tevreden met je job 

 Meer motivatie halen uit je job 

 Met plezier naar het werk 

 Gemotiveerd aan de slag 

 Plezier in je werk 

 Aan de slag – praktische ontspanningsoefeningen 

 Mini-vormingen Beroepsattitudes 

13. Koken met speciale aandacht voor dieetmaaltijden 

 Koken met speciale aandacht voor dieetmaaltijden 

 Koken met specifieke aandacht voor dieetmaaltijden 

 Aangepaste voeding nodig? 

 Koken met aandacht voor diëten 

 Het bereiden van een dieetmaaltijd 

14. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag 

 Omgaan met agressie en onrespectvol gedrag 

 Omgaan met agressie 

 Omgaan met agressie: vervolg 

 Omgaan met agressie 

 Omgaan met agressie 

 Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag 

 Kalmte kan je redden! Rustig worden, helder denken en agressie voorkomen 

 Veilig zorg bieden: ook een zorg!Omgaan met agressie /  grensoverschrijdend gedrag 

15. Omgaan met palliatieve situaties 

 Mijn patiënt is palliatief! Help, wat moet ik zeggen of doen? 

 Palliatieve zorg voor morgen! 

 Inleiding in palliatieve zorg 

 Lichamelijke dimensies in palliatieve zorg 

 Quiz palliatieve zorg 

 Plaats/rol van de verzorgende/poetshulp in palliatieve zorg 

 Complementaire zorg bij palliatieve patiënten 

 Comfortzorg bij palliatieve en terminale patiënten 

 Rouwmythes ontsluierd 

 De hulpverlener in rouw? 

Aandacht voor  comfortzorg en fysieke noden in de palliatieve fase 

16. Poetstechnieken 

 Productkennis 

 Werkorganisatie 

 Workshop poetstechnieken 



 Poetstechnieken in de thuiszorg 

 Onderhoudstechnieken 

 Product- en materiaalkennis 

17. Rugvriendelijk werken 

 Rugvriendelijk werken (thuiszorg) 

 Rugvriendelijk werken in de zorg 

 Rugsparend werken 

 

 
1. Kansarmoede en kwetsbare doelgroepen 

 Armoede en dementie: dubbel pech? 

Tijdens deze vorming verdiepen we ons in de relatie tussen armoede en dementie. We gaan uitgebreid in op 

de verschillende vormen van dementie in relatie tot armoede en hoe deze dubbele problematiek ook de 

zorgrelatie beïnvloedt. We vertalen die kennis naar de omgang met personen met dementie die in armoede 

leven, maar ook naar de contacten met hun mantelzorgers. 

 Vormingsinstelling:  Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

 Omgaan met (kans)arme en kwetsbare mensen 

Problemen en misverstanden ontstaan vaak door onvoldoende bekendheid met de problematieken die 

(kans)arme/kwetsbare mensen ervaren. Tijdens deze opleiding krijg je meer inzicht  in die problematieken en 

de mens daarachter. Tools en tips worden aangereikt, ervaringen worden gedeeld. Vaardigheden en 

houdingen worden ingeoefend die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast. 

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Rondkomen met een (te) krap budget  

Thuisverzorgenden komen meer en meer bij kwetsbare gezinnen die vaak langdurig moeten rondkomen met 

een te klein inkomen. Hoe gaan zij om met de financiële moeilijkheden? Hoe kan je gezinnen ondersteunen 

in hun dagelijkse leven en meer greep laten krijgen op hun budget.  

 Vormingsinstelling: Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Werken vanuit een krachtgerichte basishouding met gezinnen in armoede 

Een krachtgerichte basishouding faciliteert de relatieontwikkeling en bepaalt de kwaliteit van de thuiszorg. Hoe 

kan je werken aan deze basishouding? Zicht hebben op je eigen kwaliteiten als verzorgende of poetshulp -  je 

krachten en je valkuilen -  is een eerste aspect. Een ander aspect is je oordeel opschorten en kijken naar de 

krachten in de gezinnen. 

 Vormingsinstelling: Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

  

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ28.pdf
http://www.dementie.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ24.pdf
http://www.agoravzw.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ25.pdf
https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ26.pdf
https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede


 Op pad gaan met kwetsbare gezinnen naar meer zelfregie 

Thuisverzorgenden en poetshulpen worden geconfronteerd met complexe situaties van armoede en uitsluiting. 

Hoe ga je als verzorgende of poetshulp om met situaties die je persoonlijk raken? Hoe zorg je voor een goed 

evenwicht tussen afstand en nabij zijn? Hoe kan je gezinnen helpen in het groeien naar meer zelfstandigheid 

en gedragenheid? Deze vorming wordt gepland op een hele dag, gevolgd door twee halve dagen, verspreid 

over het hele jaar. 

 Vormingsinstelling: Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Schuldenproblemen, wat nu? … Een inleiding –korte versie 

Hoe vang je signalen op van mensen met financiële vragen/problemen? Wat voor soorten facturen/schulden 

bestaan er? En op welke manier proberen schuldeisers deze gelden te innen? Wat kan je als schuldenaar en 

ook als thuiszorgmedewerker doen? Waar kan je informatie krijgen/lezen? Welke soorten hulpverlening 

bestaan er (binnen je eigen organisatie)? Dit alles wordt interessant toegelicht! 

 Vormingsinstelling:  Vlaams Centrum Schuldenlast vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Schuldenproblemen, wat nu? … Een inleiding –lange versie 

Hoe vang je signalen op van mensen met financiële vragen/problemen? Wat voor soorten facturen/schulden 

bestaan er? En op welke manier proberen schuldeisers deze gelden te innen? Wat kan je als schuldenaar en 

ook als thuiszorgmedewerker doen? Waar kan je informatie krijgen/lezen? Welke soorten hulpverlening 

bestaan er (binnen je eigen organisatie)? Dit alles wordt interessant toegelicht! 

 Vormingsinstelling:  Vlaams Centrum Schuldenlast vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met armoede en diversiteit in de thuiszorg 

Deze vorming biedt een basis voor een krachtgerichte zorgverlening in de thuiszorg voor cliënten in een 

context van armoede of diversiteit. We vertrekken vanuit ervaringen en concrete knelpunten van de 

deelnemers. Dit is een vorming op maat van de noden van de deelnemers en een boeiend proces van 

ontwikkelen van visie en inzichten, en het oefenen van vaardigheden.  

 Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Mini-vormingen Kinderarmoede 

Met het inzetten van de reeks mini-vormingen rond Kinderarmoede werk je samen met je medewerkers aan 

een veranderproces. Via verschillende interactieve doe- en nadenkopdrachten kom je tot een reeks afspraken, 

verbeteringen, aanpassingen. Je krijgt als verantwoordelijke ook een halve dag coaching in het begeleiden 

van veranderprocessen i.f.v. het gekozen thema. 

 Vormingsinstelling: oMvorming 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

2. Omgaan met psychiatrische patiënten 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ27.pdf
https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ29.pdf
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ30.pdf
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ31.pdf
http://www.zorg-saam.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ123.pdf
https://www.omvorming.be/


 Omgaan met psychiatrische patiënten 

Deze opleiding biedt een degelijke basis in de meest voorkomende psychopathologische problematieken en 

de verschillende manieren om hiermee om te gaan. Dit zowel om het inzicht in deze aandoeningen te kaderen 

en bespreekbaar te maken als om concreet en cliëntgericht te kunnen handelen en dit op een veilige en 

verantwoorde wijze naar de zorgvrager en de zorgverlener. 

 Vormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met mensen met psychiatrische of psychologische stoornissen in de 

thuiszorg 

In deze vorming wordt de nadruk gelegd op het verschil tussen iemand die psychiatrisch of geestelijk ziek is 

en iemand met psychologische stoornissen. In de thuiszorg komen we deze laatste groep van cliënten vaak 

tegen. Het zijn zij die doorwegen in het veldwerk.      

 Vormingsinstelling: Thuisverpleging May Blockx 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant 

 

 Psychiatrie in de thuiszorg 

Eerstelijnswerkers worden steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of 

complexe zorgsituaties. Zorgactoren en/of hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en 

vaardigheden. Er wordt steeds méér van hen verwacht. Via deze vorming wordt gewerkt aan het sterker maken 

van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische patiënten.  

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset                

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Antwerpen, Limburg 

 

 Psychiatrische patiënten, wie zijn ze? 

Je leert het verschil kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, 

en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid. Je krijgt praktische handvatten 

aangereikt om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan. 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met personen met psychische stoornissen 

In deze vorming bespreken we psychische stoornissen. Wat zijn de kenmerken? Wat is de voorgeschiedenis, 

hoe te herkennen? Hoe gaat men als hulpverlener om met deze stoornissen? Wat mag men als hulpverlener 

doen en wat niet? Hoe en naar waar verwijs ik iemand door? Waarmee moet ik rekening houden in mijn 

communicatie naar de klant toe? 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

3. Omgaan met verslavingsproblematieken 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ88.pdf
http://vzwdivers.be/dementie/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ90.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ90.pdf
https://thuisverpleging-leuven.be/users/blockx-may
https://thuisverpleging-leuven.be/users/blockx-may
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ89.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ91.pdf
http://www.viac.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ92.pdf
http://www.vzwvorm.be/


 Omgaan met verslaving 

In de thuiszorg komen we soms in aanraking met verslaving in verschillende vormen. Verslaving kan zichtbaar 

zijn, verslavingsgedrag is vaak minder expliciet. We gaan samen op zoek naar wat de kenmerkende 

dynamieken hierin zijn en hoe we onze grenzen tegenkomen. Door te oefenen met concrete situaties leren we 

om meer constructief te kunnen omgaan met verslavingsgedrag. 

 Vormingsinstelling: Kwadraet 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Grenzen stellen, in verbinding en met liefde 

In deze training leren deelnemers Geweldloze Communicatie kennen met de focus op het stellen van grenzen 

binnen een context van verslavingsproblematiek in het gezin. We leren en oefenen vaardigheden in het 

duidelijk krijgen van je eigen waarden, deze te communiceren en tegelijk in verbinding met de ander te blijven. 

 Vormingsinstelling: Blabla bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met alcohol- en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de 

thuiszorg 

Thuiszorgmedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met alcohol- of andere verslavingsproblemen bij 

cliënten. Tijdens deze vorming leer je de belangrijkste middelen en hun risico’s kennen. Je leert hoe je 

problematisch gebruik kan herkennen en hoe je hiermee kan omgaan als thuiszorgmedewerker.  

 Vormingsinstelling: VAD vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 De Chaos(s)temmer, toegepast op verslavingsproblemen  

De chaos(s)temmer is ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het is de bedoeling om 

verzorgenden (of poetshulpen) te inspireren om thuisbegeleiding van personen met een psychiatrische 

aandoening mogelijk te maken. Een groot deel van dit pakket gaat over verslavingsproblemen en daar zoomen 

we in deze vormingsdag op in. We besteden ook aandacht aan communicatie. 

  Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

4. Beroepsgeheim 

 Beroepsgeheim, privacy en roddelen 

Vaak is het zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt 

toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat 

zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van zorgverlener in de thuiszorg? 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Beroepsgeheim en discretie in de praktijk 

Medewerkers in de thuiszorg worden dikwijls kind aan huis bij hun klanten. Ze horen en zien zaken in de 

privésfeer van de klant.  Wat doen ze met al deze informatie?  De deelnemers maken kennis met de 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ94.pdf
http://www.kwadraet.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ93.pdf
https://www.blabla-blabla.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ95.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ95.pdf
http://www.vad.be/
http://www.vad.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ96.pdf
http://www.zorg-saam.be/
http://www.zorg-saam.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ04.pdf
http://www.viac.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ01.pdf


belangrijkste aspecten van het beroepsgeheim in de thuiszorg, denken na over het doorgeven van informatie 

en over hoe omgaan met vertrouwelijke informatie in uiteenlopende situaties.  

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met privacy 

Hulp in huis halen betekent voor iedere cliënt: het inleveren van privacy. Dit heeft alles te maken met de 

persoonlijke levenssfeer van de cliënt. In de praktijk hebben we tientallen gelegenheden om inbreuk te plegen 

op de privacy van de cliënten. 

Aan de hand van casussen nemen we ons eigen gedrag kritisch onder de loep en gaan we na hoe we beter 

kunnen omgaan met privacy. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen 

 

 Horen - zien - zwijgen, een kunst en een noodzaak 

In sommige beroepen geldt het beroepsgeheim. Dat betekent dat personen met bepaalde functies niets mogen 

bekendmaken van wat de cliënt hen in hun functie heeft verteld.  Wat betekent dit voor zorgkundigen en 

poetshulpen in de thuiszorg?  Wat mag niet doorgezegd worden?  Wat met familie?  Wat moet doorgezegd 

worden en tegen wie?  Hierop worden antwoorden gegeven vanuit concrete casussen.  

 Vormingsinstelling: Kwadraet 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Beroepsgheim 

Werd je als medewerker in de thuiszorg in het verleden geconfronteerd met delicate situaties? Ontdekte je 

feiten waarvan je het gevoel had dat je dit moest melden (vb. rond de gezondheid, gemoedstoestand, 

financiële situatie… van de klant), maar wist je niet zeker of een melding de privacy zou schenden? Heb je 

beroepsgeheim en tot hoe ver reikt dit? Ontdek het tijdens deze opleiding. 

 Vormingsinstelling: Alert!  

 Doelgroep: thuiszorg 

 

 Mini-vormingen Beroepsgeheim 

Met het inzetten van de reeks mini-vormingen rond beroepsgeheim werk je samen met je medewerkers aan 

een veranderproces. Via verschillende interactieve doe- en nadenkopdrachten kom je tot een reeks afspraken, 

verbeteringen, aanpassingen. Je krijgt als verantwoordelijke ook een halve dag coaching in het begeleiden 

van veranderprocessen i.f.v. het gekozen thema. 

 Vormingsinstelling: oMvorming 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

5. Omgaan met diversiteit 

 Samenwerken met een divers personeels- en/of cliënteelbestand – korte 

versie 

http://www.agoravzw.be/
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https://www.alert-opleidingen.be/
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Diversiteit kan zeer verrijkend zijn maar het is soms ook een uitdaging om samen te werken met verschillen. 

Hoe gaan we hier mee om als professional? Hoe kunnen we het respect voor de diversiteit en de eigenheid 

van onze medewerkers en onze cliënten het best verzoenen met het respect voor de cultuur van de 

organisatie, haar werkzaamheden en haar spelregels?                                               

 Vormingsinstelling: Trace bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Samenwerken met een divers personeels- en/of cliënteelbestand – lange 

versie 

Diversiteit kan zeer verrijkend zijn, maar het is soms ook een uitdaging om samen te werken met verschillen. 

Hoe gaan we hiermee om als professional? Hoe kunnen we het respect voor de diversiteit en de eigenheid 

van onze medewerkers en onze cliënten het best verzoenen met het respect voor de cultuur van de 

organisatie, haar werkzaamheden en haar spelregels?                                               

 Vormingsinstelling: Trace bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

  

6. Omgaan met discriminatie 

 Hoe omgaan met discriminerende opmerkingen? 

Aan de hand van concrete toepassingen ervaren de deelnemers dat de realiteit door verschillende brillen kan 

worden waargenomen.  De eigen  referentiekaders worden vergeleken met die van anderen. De verschillen 

komen daardoor naar boven. Methodieken worden aangereikt en ingeoefend om te leren omgaan met deze 

verschillen en vooral om te leren reageren op discriminerende opmerkingen.  

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met discriminatie  

Werken in thuiszorg brengt je in contact met een waaier aan mensen. Botsingen en wrijvingen zijn hierbij 

onvermijdelijk. Wanneer ook discriminatie de interactie begint te kleuren, is het vaak moeilijk uit de negatieve 

dynamiek van afwijzing te blijven. Na deze interactieve en ervaringsgerichte dag heb je concrete handvatten 

om vanuit je eigen kracht toch de verbinding aan te blijven gaan.  

 Vormingsinstelling: Kwadraet 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

7. Klantvriendelijkheid en communicatie 

 Communicatie i.f.v. een goede samenwerking en dienstverlening  

In de thuiszorg ziet men zijn collega’s niet vaak, maar men werkt wel vanuit een team, met dezelfde cliënten 

en vanuit een organisatie. Het is dus belangrijk dat er onderling goed gecommuniceerd wordt. Dat bevordert 

de eigen efficiëntie en motivatie, maar het komt vooral ook de cliënt ten goede. In deze training worden een 

aantal communicatieve en samenwerkingscompetenties geoefend.  

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

http://hrwijs.be/spreker/houssein-boukhriss
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 Hoe kan je zelf de klantentevredenheid verhogen? 

Op klantentevredenheid heb je niet altijd invloed.  Toch kan je die verhogen. Dankzij deze vorming herken je 

de noden van klanten en leer je hier op de gepaste manier op reageren. Medewerkers leren niet meer boos 

te worden omwille van de vele verwachtingen die vanuit de klant op ons afkomen. Tegelijkertijd willigen ze niet 

zomaar alles in. Ze stellen ook grenzen en bakenen af. 

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

 De cliënt centraal: klantgericht werken 

Hoe nemen we een klantgerichte houding aan? De cursisten gaan op zoek naar een goede balans tussen de 

belangen van de klant en deze van de organisatie. Ze leren zichzelf verplaatsen in de klant en hun werk te 

beoordelen vanuit het standpunt van de cliënt. Door correct naar de cliënt te luisteren kunnen ook negatieve 

boodschappen op een respectvolle manier worden overgebracht. 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Klantgericht benaderen … maar toch grenzen stellen 

Cliënten worden steeds mondiger en stellen steeds meer eisen aan de medewerkers. Vanuit hun klantgerichte 

en zorgende ingesteldheid hebben zij het veelal moeilijk om grenzen te stellen aan minder verantwoorde of 

zelfs onverantwoorde eisen. Of zij weten niet hoe ze hun grenzen op een open, eerlijke en volwassen manier 

kunnen communiceren naar de cliënt. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Van klantgericht naar customer delight 

Maar ik ben toch al klantgericht? Waarom moet ik dan werken aan customer delight? En we hebben het al zo 

druk… Ze komen toch naar ons, want ze hebben ons nodig…  In deze vorming maken we kennis met het 

begrip ‘customer delight’ en het verschil met klantgerichtheid. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Verbindend communiceren met klanten 

Respectvol en verbindend communiceren is een wijze van spreken én luisteren waarbij we op een heldere en 

duidelijke manier uitdrukken wat onze gevoelens en behoeften zijn en we met een open, niet-oordelende 

houding luisteren naar wat er leeft bij de ander. Je leert welke stappen je zelf kan zetten om verbindend te 

communiceren.  Je krijgt geen kant-en-klare oplossing. Je leert wel een duurzame basishouding aan. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Klantvriendelijkheid 
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In de thuiszorg kies je je eigen klanten niet.  Ze worden toegewezen.  Als er geen match is, zorgt dit soms 

voor grote uitdagingen.  We gaan samen op zoek naar het profiel van klanten die voor jou niet evident zijn.  

Op het einde van deze interactieve dag heeft iedereen concrete tips die een verschil kunnen maken als je met 

“moeilijke” klanten te maken krijgt. 

 Vormingsinstelling: Kwadraet 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met 'moeilijke cliënten' 

We vertalen Verbindende Communicatie naar de praktijk van de thuiszorg. In deze vorming leren deelnemers 

om verbindend te blijven communiceren met hun cliënten, ook wanneer de begeleiding moeizaam verloopt 

o.w.v. weerstand bij de cliënt. 

 Vormingsinstelling: Blabla bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Hoe moet ik dat nu zeggen … 

Mensen verschillen van elkaar wat ongewild spanning en energieverlies geeft. In deze cursus oefen je met 

situaties die je als storend ervaart en met het verwoorden van moeilijke boodschappen. Je leert opkomen voor 

je ideeën op een rustige manier, met respect voor elkaars grenzen. Je wordt bewust van het effect van je stijl.  

Tevens ontdek je de kracht van lichaamstaal i.f.v klantvriendelijkheid. 

 Vormingsinstelling: DialoogPlus 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 (klant)vriendelijk en (zelf)zeker communiceren in de thuiszorg 

Een klantvriendelijke relatie  vraagt om gepast en vriendelijk te kunnen helpen, maar evenzeer om gepast en 

respectvol grenzen te trekken. Beide aspecten komen in deze vorming aan bod: hoe betrokken, bezorgd 

communiceren, met respect voor de wensen en opmerkingen van de klant en dit vanuit een gepast 

zelfvertrouwen. Naast korte toelichtingen wordt vooral geoefend.  

 Vormingsinstelling: In-tense, coaching en opleiding GCV 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Klantvriendelijkheid in de thuiszorg 

In deze vorming staat (klanten)communicatie en -attitude centraal. Een medewerker in de thuiszorg moet niet 

alleen zijn werk goed uitvoeren, maar hij of zij moet ook goed kunnen communiceren met de klant, zijn 

leidinggevende en zijn collega’s.  In deze opleiding leren de deelnemers hoe ze beter kunnen communiceren 

en staan we stil bij professioneel gedrag en een correcte attitude. 

 Vormingsinstelling: Mentor vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Efficiënt en klantvriendelijk communiceren 

http://www.kwadraet.be/
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Ieder moment dat een klant in contact komt met een aspect van jouw organisatie, hoe veraf ook, heeft die 

klant de gelegenheid om een indruk te vormen over je organisatie. Het is dan ook van belang dat medewerkers 

op elke moment zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk communiceren, ook bij moeilijke klanten.  

  Vormingsinstelling: Novare bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Mini-vormingen Roddelen 

Met het inzetten van de reeks mini-vormingen rond roddelen werk je samen met je medewerkers aan een 

veranderproces. Via verschillende interactieve doe- en nadenkopdrachten kom je tot een reeks afspraken, 

verbeteringen, aanpassingen. Je krijgt als verantwoordelijke ook een halve dag coaching in het begeleiden 

van veranderprocessen i.f.v. het gekozen thema. 

 Vormingsinstelling: oMvorming 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

8. EHBO 

 EHBO 

Tijdens deze vormingen leren de deelnemers omgaan met diverse noodsituaties en het praktisch toepassen 

van de juiste levensreddende handelingen. Zowel basis-EHBO bij ongevallen in huis, als acute aandoeningen 

en reanimatie komen uitgebreid aan bod. Deze vormingen zijn praktijkgericht en interactief. 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 EHBO voor de thuiszorgmedewerker (6 uur) 

Binnen de thuiszorg kan je geconfronteerd worden met een ongeval, ongeluk of aandoening van de cliënt. 

Wat doe je in levensbedreigende situaties? Kan jij het hoofd koel houden en de correcte EHBO-technieken 

toepassen? Tijdens deze opleiding leer je correct te handelen als eerstehulpverlener in de meest voorkomende 

situaties binnen de thuiszorg. 

 Vormingsinstelling: Alert! 

 Doelgroep: thuiszorg 

 

 EHBO voor de thuiszorgmedewerker (4 uur) 

Binnen de thuiszorg kan je geconfronteerd worden met een ongeval, ongeluk of aandoening van de cliënt. 

Wat doe je in levensbedreigende situaties? Kan jij het hoofd koel houden en de correcte EHBO-technieken 

toepassen? Tijdens deze opleiding leer je correct te handelen als eerstehulpverlener in de meest voorkomende 

situaties binnen de thuiszorg. 

 Vormingsinstelling: Alert! 

 Doelgroep: thuiszorg 

 

 Basisopleiding EHBO (16 uur)  

In deze cursus leer je alles over eerste hulp. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod. 

Deelnemers aan deze cursus behalen een brevet dat in het kader van de ARAB-verplichtingen erkend is door 

https://www.novare.be/
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de federale overheid. De opleiding bestaat uit theoretische sessies en praktische oefeningen die vlot in elkaar 

verweven zitten. 

 Vormingsinstelling: Skilliant cvba- Escala 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Bijscholing EHBO (4 uur) 

Deze cursus is een opfrissingssessie eerste hulp. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod. 

Deelnemers aan deze cursus verlengen het brevet dat in het kader van de ARAB-verplichtingen erkend is door 

de federale overheid. De opleiding bestaat uit theoretische sessies en praktische oefeningen die vlot in elkaar 

verweven zitten. 

 Vormingsinstelling: Skilliant cvba- Escala 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 initiatie AED (4 uur) 

In deze cursus leer je omgaan met noodsituaties, met extra nadruk en oefeningen op de basisreanimatie, 

AED-gebruik en verstikkingen. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod. De opleiding bestaat uit 

theoretische sessies en praktische oefeningen die vlot in elkaar verweven zitten. 

 Vormingsinstelling: Skilliant cvba- Escala 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 EHBO in de thuiszorg 

Iedereen heeft al eens meegemaakt in de thuiszorg. Je cliënt valt, wat nu? Tijdens deze vorming blijven we 

stilstaan bij de basisvisie rond EHBO, maar gaan we ook op bepaalde zaken dieper in. Natuurlijk wordt er 

ruimte gemaakt om je eigen ervaringen te delen en hieruit lessen te trekken naar de toekomst toe. 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Dringende hulpverlening voor niet-gekwalificeerden 

Zelfs niet-paramedici kunnen met een snelle en adequate handeling een cliënt in een noodsituatie helpen. In 

deze cursus bespreken en tonen we wat iedereen kan doen bij huid- en brandwonden, blaren, verstuikingen 

en ontwrichtingen, breuken, bloedneus, verbandtechnieken… 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

9. Koesteren van mantelzorgers 

 Ook aandacht voor mantelzorgers?! 

Oog hebben voor de noden en behoeften van mantelzorgers. Maar daarnaast ook de balans bewaken tussen 

het ondersteunen van de mantelzorger en toch je eigen werk gedaan krijgen. Hoe doe je dit, hoe pak je dit 

aan? Tips en tools worden aangereikt en ingeoefend. 

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

http://www.escala.be/over/facturatiegegevens
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 Oog voor mantelzorg 

Het vormingspakket ‘oog voor mantelzorg’ werd door Vonk3@Thomas More en Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen ontwikkeld en leent zich uitstekend om verzorgenden uit de thuiszorg op een actieve manier kennis 

te laten maken met de vaak onbekende leefwereld van de mantelzorger. Doel is om inzicht te krijgen in deze 

leefwereld  zodat je beter met mantelzorgers kan samenwerken.  

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincies: Antwerpen en Limburg 

 

 Koesteren van mantelzorgers 

Mantelzorgers worden vaak belast met verschillende problemen. Zowel de mantelzorger binnen een 

organisatie als de mantelzorger als partner van een patiënt verdient extra aandacht. Wanneer de mantelzorger 

een goede opleiding en begeleiding krijgt, zal zijn of haar functionaliteit verhogen. Eveneens draagt dit bij tot 

het verwerven van inzicht in ziektebeelden en het omgaan met patiënten. 

 ormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Naar een goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionelen  

thuiszorg 

In de thuiszorg  krijgt men meer en meer te maken met meerdere professionelen en mantelzorgers in één 

cliëntsituatie. Vanuit inzicht in de territoriumpsychologie en basisprincipes van onderhandelen gaan we op 

zoek hoe constructief kan omgegaan worden met gedeeld territorium, hoe mantelzorgers daarin een plaats en 

waardering kunnen krijgen, hoe territoriale conflicten kunnen opgelost worden. 

 Vormingsinstelling: In-tense, coaching en opleiding  

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers 

Er zijn heel wat stoorzenders die een negatief effect hebben op de draagkracht van mantelzorgers. Er is meer 

nodig dan informatie verstrekken aan mantelzorgers over premies, thuiszorgaanbod of hulpmiddelen. Een 

goed geoefend oog en oor van een poetshulp of een verzorgende kan voorkomen dat mantelzorgers het niet 

meer volhouden. 

 Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

10. Voorkomen van burn-out 

 Burn-out? Burn-in! 

De deelnemers krijgen inzicht in het proces dat tot burn-out leidt en leren gerichte preventieve acties te 

ondernemen om burn-out te vermijden. Zij leren signalen bij zichzelf en collega’s herkennen en hoe ze hierop 

moeten anticiperen. Het welzijn van de werknemer staat centraal. Het geleerde is direct toepasbaar op het 

werkveld. 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 
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 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met stress 

Tijdens deze vorming leren de medewerkers op een efficiënte manier omgaan met werkdruk en leren ze 

stressvolle situaties tijdig herkennen. Ook leren ze, hoe ze op een gezonde en daadkrachtige manier op dit 

soort situaties in kunnen spelen. Ze krijgen inzicht in de eigen stressfactoren en ze leren de balans vinden in 

de eigen werkomgeving. Dit alles zorgt ervoor dat absenteïsme voorkomen kan worden.  

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Zorg voor jezelf 

Mensen in een zorgende functie zorgen vaak heel goed voor anderen, maar te weinig voor zichzelf. Wanneer 

een medewerker te weinig voor zichzelf zorgt, vermindert de kracht die ervoor zorgt dat hij alle taken aankan. 

Het is dus belangrijk de balans tussen draagkracht en draaglast in evenwicht te houden. Zeker om 

ziekteverzuim en burn-out te voorkomen. 

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Wees de burn-out voor 

In deze vorming werken we vooral aan de manier waarop we in balans kunnen blijven tussen onze eigen 

verwachtingen en die van de cliënten, collega’s, organisatie en ons privé-leven. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Wel in je vel 

Stress op het werk, stress thuis, stress om van thuis op het werk te geraken, stress op het werk als je aan 

thuis denkt … In deze vorming werken we preventief rond stress, zodat deelnemers meer kennis hebben over 

het stressmechanisme en er mee leren omgaan. Waar ligt jouw uitdaging en wat zijn jouw stress-signalen? 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 EhbB-O: Eerste Hulp Bij Burn-Out 

Burn-out is geen hype, maar een realiteit. Belangrijk is signalen op te vangen, te (h)erkennen en in het beleid 

vooruit te denken over wat je kan doen om burn-out te voorkomen. Kennis over burn-out is stap één. Preventie, 

openheid om erover te kunnen praten stap twee. Je als organisatie wapenen tegen burn-out is stap drie. In 

deze vorming staan we daar bij stil: wat is burn-out, hoe maken we het bespreekbaar en wat kunnen we 

inzetten om het te voorkomen? 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Voorkomen van burn-Out (korte versie) 
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De doelstellingen van deze opleiding zijn om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich bewust worden van 

het belang van een gezonde mentale geest. Hiervoor moeten ze de verschillende soorten stress en burn-out 

kunnen verduidelijken. Men kent na het volgen van deze opleiding de oorzaken en gevolgen van kortdurende 

en langdurige stress.  

 Vormingsinstelling: Alert! 

 Doelgroep: thuiszorg 

 

 Voorkomen van burn-Out (lange versie) 

De doelstellingen van deze opleiding zijn om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich bewust worden van 

het belang van een gezonde mentale geest. Hiervoor moeten ze de verschillende soorten stress en burn-out 

kunnen verduidelijken. Men kent na het volgen van deze opleiding de oorzaken en gevolgen van kortdurende 

en langdurige stress.  

 Vormingsinstelling: Alert! 

 Doelgroep: thuiszorg 

 

 Zorg goed voor jezelf! Met hartcoherentie als preventie van burn-out.  

Voorkomen dat stress en spanning zich opstapelen, pak je best zo concreet mogelijk aan. Word je bewust van 

stressgevoelige denkpatronen en hoe je ermee kan omgaan om burn-out te voorkomen. Via een aantal 

praktische tools leer je daarnaast ook de stress van je werk loslaten. Met biofeedback, zie je onmiddellijk het 

wonderlijke effect ervan.     

 Vormingsinstelling: DialoogPlus 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Emotionele flexibiliteit als sleutel tot veerkracht en succes  

Je best doen is iets anders dan het beste van jezelf laten zien. Meer zelfs: je best doen omdat je denkt dat het 

zo hoort, kan ertoe leiden dat je jezelf stilaan uitput. In deze opleiding leer je wat emotionele flexibiliteit betekent 

en hoe emoties je helpen het beste van jezelf te laten zien. 

 Vormingsinstelling: Assists 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Beter voorkomen dan genezen 

We geven de belangrijkste info rond burn-out om de deelnemers bewust te maken van de valkuilen in hun job 

of dagelijks leven. Aan het einde van deze vorming weten de deelnemers wat burn-out is, hoe ze het kunnen 

herkennen bij henzelf en bij anderen en hoe ze burn-out kunnen voorkomen. Veerkracht is het belangrijkste  

wapen tegen stress en burn-out. De deelnemers krijgen tips om veerkrachtig te denken en ze bergijpen 

waarom dit zo belangrijk is in hun leven.  

 Vormingsinstelling: The Burn-out Bureau 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg 

 

 Workshop gezonde veerkracht 

https://www.alert-opleidingen.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ108.pdf
https://www.alert-opleidingen.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ111.pdf
http://www.dialoogplus.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ110.pdf
http://www.assists.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ117.pdf
http://www.theburnoutbureau.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ113.pdf


Deze workshop heeft als doel om bewustwording te creëren voor de risico’s op een burn-out, het onderscheid 

te leren tussen stressvolle situaties en een burn-out en inzicht te geven in welke hulpbronnen we dienen te 

versterken om burn-out te voorkomen.  De vijf domeinen van zelfzorg worden overlopen aan de hand van tips 

en reflectie-oefeningen die via spelvorm worden aangebracht.. 

 Vormingsinstelling: IDEWE 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Wanneer burn-out om de hoek loert: samen op weg voorbij het taboe – 

versie 1 dagdeel 

Een uiterst interactieve workshop waar we stilstaan bij wie we (professioneel) zijn/wat we doen, wat ons hierin 

kwetsbaar maakt voor burn-out en met welke concrete tips&tricks we onszelf kunnen wapenen ertegen 

(persoonlijk actieplan). Dit alles o.l.v. een trainer die de thuiszorg kent en aan den lijve heeft ondervonden hoe 

je je kwetsbaar profiel kan omzetten naar je sterkte.     

 Vormingsinstelling: Pulso Europe cvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Wanneer burn-out om de hoek loert: samen op weg voorbij het taboe – 

versie 2 dagdelen 

Een uiterst interactieve workshop waar we stilstaan bij wie we (professioneel) zijn/wat we doen, wat ons hierin 

kwetsbaar maakt voor burn-out en met welke concrete tips&tricks we onszelf kunnen wapenen ertegen 

(persoonlijk actieplan). Dit alles o.l.vV een trainer die de thuiszorg kent en aan den lijve heeft ondervonden 

hoe je je kwetsbaar profiel kan omzetten naar je sterkte.     

 Vormingsinstelling: Pulso Europe cvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Wanneer burn-out om de hoek loert; samen op weg voorbij het taboe – 

versie 4 dagdelen 

Een uiterst interactieve workshop waar we stilstaan bij wie we (professioneel) zijn/wat we doen, wat ons hierin 

kwetsbaar maakt voor burn-out en met welke concrete tips&tricks we onszelf kunnen wapenen ertegen 

(persoonlijk actieplan). Dit alles o.l.v. een trainer die de thuiszorg kent en aan den lijve heeft ondervonden hoe 

je je kwetsbaar profiel kan omzetten naar je sterkte.     

 Vormingsinstelling: Pulso Europe cvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Mini-vormingen Aanwezigheidsbeleid 

Met het inzetten van de reeks mini-vormingen rond aanwezigheidsbeleid werk je samen met je medewerkers 

aan een veranderproces. Via verschillende interactieve doe- en nadenkopdrachten kom je tot een reeks 

afspraken, verbeteringen, aanpassingen. Je krijgt als verantwoordelijke ook een halve dag coaching in het 

begeleiden van veranderprocessen i.f.v. het gekozen thema. 

 Vormingsinstelling: oMvorming 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

11. Omgaan met personen met dementie 

http://www.idewe.be/wps/portal/nl/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9LF1Cgr3dDQ383QJdDTxDfUOCfYxdjQ1MDIEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR-FVbGEGVYDHMj-P_NxU_YLciMrggHRFANsV3bU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ114.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ114.pdf
https://pulso-europe.eu/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ115.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ115.pdf
https://pulso-europe.eu/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ116.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ116.pdf
https://pulso-europe.eu/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ125.pdf
https://www.omvorming.be/


 Training in het omgaan met personen met dementie 

Deze intensieve procesgerichte training is gericht op het ontwikkelen van  praktische en concrete 

omgangsvaardigheden met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. De 

focus ligt op attitudeversterking en integratie van kennis op de werkvloer. 

 Vormingsinstelling: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

 Omgaan met personen met dementie 

Dementie komt alsmaar meer voor in onze maatschappij. Hoe kunnen we omgaan met het confronterende 

proces van achteruitgang en hoe kunnen we hier ook patiënten, familie en naasten bij ondersteunen? Hoe ga 

ik zelf om met dementerende patiënten? Hoe kan ik hier zelf mijn emotionele, mentale en fysieke grenzen in 

bewaken? Snoezelen, helende herinneringen, voelschorten … 

 Vormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met lastig gedrag vanuit dementie 

We bekijken hoe we, wat wij als lastig gedrag beschouwen, kunnen plaatsen binnen de diagnose dementie. 

Waar komt het gedrag vandaan en hoe kunnen we er zelf mee omgaan? Wat kunnen we nog van de oudere 

verwachten? 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw    

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Het leven zoals het is… door de ogen van een persoon met dementie.    

Met behulp van de VR-bril dementie kunnen we in de huid van een persoon met dementie kruipen en 'hun' 

wereld eens ‘zien’. We kunnen zelf ervaren welke omgang als aangenaam of minder aangenaam wordt 

ervaren. Vanuit deze beleving én nabespreking kunnen we onze omgangsvormen met mensen met dementie 

optimaliseren. 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: Verzorgenden, verpleegkundigen, ergotherapeuten, animators, logistiek werkers 

 Enkel in provincies: Antwerpen en Limburg 

 

 Er zijn voor mensen met dementie – Samen op weg naar meer kwaliteit 

van leven 

Zorgvrijwilligers en medewerkers in de aanvullende thuiszorg (poetsdiensen, oppasdiensten, …) komen in hun 

werk regelmatig in contact met personen met dementie en hun mantelzorgers. Het opleidingspakket ‘Er zijn 

voor mensen met dementie’ helpt hen het contact met deze mensen te verbeteren.   

 Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: poetshulpen 

 

 Contact maken met personen met dementie 

Over lichaams- en gevoelstaal. Stappen in de wereld van de persoon met dementie. De functie van humor. 

Liefdevolle aanwezigheid. De kracht van de zintuigen. Warmte en nabijheid. 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ79.pdf
http://www.dementie.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ87.pdf
http://vzwdivers.be/dementie/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ82.pdf
http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ80.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ84.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ84.pdf
http://www.zorg-saam.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ81.pdf


 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Dementie: basis 

Hoe beleeft de persoon met dementie zichzelf en de wereld om zich heen? We leren de fasen kennen en 

herkennen op lichamelijk, psychisch en persoonlijk vlak aan de hand van praktische voorbeelden. Tips voor 

de verzorging en de omgang met personen met dementie komen aan bod. Tot slot maken we concrete 

afspraken met elkaar over hoe we deze nieuwe informatie gaan toepassen in de praktijk. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Kennismaking met ‘dementiekundige basiszorg’  

Zorg-Saam gebruikt het transitieplan dementie als referentiekader voor deze kennismaking. Vanuit de training 

‘dementiekundige basiszorgverlener’ beschikken we over een ruim aanbod van theorie, methodieken en 

oefeningen om zorgverleners te ondersteunen. Zo zoeken we samen naar een antwoord op zowel fysieke, 

psychische als sociale noden van personen met dementie.  

 Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Officiële opleiding dementiekundige basiszorgverlener (met attestering) 

De Vlaamse overheid koos ervoor om het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke 

thuismilieu’ te ontvouwen met als doel de dementiekundigheid van alle formele woonzorgactoren aan te 

scherpen. Deze officiële opleiding ‘dementiekundige basiszorg’ biedt een antwoord op fysieke, psychische en 

sociale noden van personen met dementie of zijn mantelzorgers.   

 Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

12. Jobtevredenheid 

 Waarom doe ik deze job? 

Met plezier spreken over je job werkt motiverend voor jezelf en anderen. In deze vorming ontdek je (terug) 

waarom je deze job doet en waarom je trots mag zijn op je job. Je gaat bij jezelf op zoek naar de waardering 

die je verdient op basis van je kwaliteiten en vaardigheden. 

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Een positieve vibe op de werkvloer! 

Positief denken!? Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Daarom gaan we in deze vorming op zoek naar wat er 

wél goed gaat op de werkvloer en hoe we dit zelf kunnen laten groeien. We ervaren wat ons het meeste 

energie geeft als we over ons werk praten met anderen. Samen werken we uit hoe je dit kan integreren op de 

werkvloer.   

 Vormingsinstelling: Agora vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ83.pdf
http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ85.pdf
http://www.zorg-saam.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ86.pdf
http://www.zorg-saam.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ14.pdf
http://www.agoravzw.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ15.pdf
http://www.agoravzw.be/


 

 Jobtevredenheid 

Een lage negatieve kijk op jezelf en je job zorgt vaak voor een verlaging van de energie. Beroepstrots en 

waardering van je werk verminderen en het gevoel bij je werk krijgt vaak een negatieve ondertoon. We 

proberen via deze vorming het eigen werk te leren waarderen en te zien als een waardevolle bijdrage in de 

maatschappij.  

 Vormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Jobtevredenheid 

Werken in de thuiszorg is veeleisend. Je komt bij mensen thuis, in hun leefwereld. Hier geef jij het beste van 

jezelf en daar ben je tevreden van. Dat kan soms teveel zijn. Vraag jij ook zoveel van jezelf? Of ben je te moe 

van het compassie te geven aan zoveel zorgvragers? Soms loop je op de toppen van je tenen. Dat levert een 

conflict op, want van jezelf moet je perfect zijn en de eisen staan hoog gespannen. Streven naar perfectie 

hoeft niet, je bent al perfect! Het gaat er wel om bewust te leren omgaan met stress, met wat je brengt tot 

stress, met de gevolgen van stress. 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Tevreden met je job 

Werken in de thuiszorg vraagt veel zelfstandigheid. Het vreet soms energie. Op andere momenten krijg je er 

veel energie van. We gaan samen op zoek naar wat maakt dat je je tevreden voelt en hoe je die tevredenheid 

nog kan verhogen. Na deze interactieve en ervaringsgerichte dag heb je enkele concrete acties op een rij om 

jouw werktevredenheid en die van je collega's nog te verhogen! 

 Vormingsinstelling: Kwadraet 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Meer motivatie halen uit je job 

In elke job moeten we zaken doen die we graag doen en die we minder graag doen. Dit maakt dat de balans 

van jobtevredenheid soms positief maar soms ook negatief kan zijn. Indien de balans te vaak of uitsluitend 

negatief is, is het belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten, maar juist het heft in handen te nemen en 

te proberen de situatie te veranderen of te beïnvloeden. 

 Vormingsinstelling: Novare bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Met plezier naar het werk 

We leren de deelnemers wat ze zelf kunnen doen om jobtevredenheid te creëren. Er zijn veel externe factoren 

die ze niet in de hand hebben, daarom ligt de nadruk op eigen kracht. We gaan op zoek naar de persoonlijke 

talenten van elke deelnemer. Dan zoeken we een match tussen deze talenten en de huidige job met de 

bedoeling om zoveel mogelijk positieve aspecten van de huidige job te vinden. 

 Vormingsinstelling: The Burn-out Bureau 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen  

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ17.pdf
http://vzwdivers.be/dementie/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ18.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ19.pdf
http://www.kwadraet.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ20.pdf
https://www.novare.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ21.pdf
http://www.theburnoutbureau.be/


 

 Gemotiveerd aan de slag 

Kom jij iedere dag met evenveel 'goesting' naar je werk? Natuurlijk niet, iedereen heeft wel zo eens van die 

dagen. Maar wat als het wat langer duurt dan een dag? Hoe komt het dat onze motivatie soms wel eens 

afneemt? En wat motiveert mij dan wel? Wat is de invloed ervan op mijn job, mijn collega's en de organisatie? 

We gaan op zoek naar wat ons motiveert om met de glimlach aan het werk te gaan. 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Plezier in je werk 

Werkplezier, een persoonlijke aangelegenheid.  Arbeidsvreugde… wat betekent dat eigenlijk voor mij en hoe 

kan ik ervoor zorgen dat het meer aan bod komt in mijn job? Werkplezier, dat heb ik niet alleen, dat deel ik 

met anderen. Waar mensen samenwerken kan veel plezier beleefd worden. Wat is mijn aandeel in het plezier 

dat we als collega’s delen? Hoe ga ik om met ergernissen? 

 Vormingsinstelling: Zorg-Saam vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Aan de slag – praktische ontspanningsoefeningen 

Deze opleiding kan een praktische aansluiting zijn op de opleiding “Beter voorkomen dan genezen”. Ze kan 

echter ook als opleiding op zichzelf staan. We geven mee waarom het zo belangrijk is om 

ontspanningsoefeningen in te lassen in het dagelijks leven. De deelnemers leren zich wapenen tegen stress 

dankzij deze oefeningen. We leren ook verschillende types ontspanningsoefeningen zodat iedereen wel een 

oefening vindt die bij hem/haar past.  

 Vormingsinstelling: The Burn-out Bureau 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg 

 

 Mini-vormingen Beroepsattitudes 

Met het inzetten van de reeks mini-vormingen rond beroepsattitudes werk je samen met je medewerkers aan 

een veranderproces. Via verschillende interactieve doe- en nadenkopdrachten kom je tot een reeks afspraken, 

verbeteringen, aanpassingen. Je krijgt als verantwoordelijke ook een halve dag coaching in het begeleiden 

van veranderprocessen i.f.v. het gekozen thema. 

 Vormingsinstelling: oMvorming 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

13. Koken met speciale aandacht voor dieetmaaltijden 

 Koken met speciale aandacht voor dieetmaaltijden  

Deze specialisatie wordt bij voorkeur gevolgd door personen die de basisopleiding ‘Particulier koken’ hebben 

gevolgd of minstens een gelijkwaardige ervaring hebben. Ter zijde: de basisopleiding waarvan sprake zit niet 

in dit aanbod van het vormingsfonds. 

 Vormingsinstelling: Skilliant cvba- Escala 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ22.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ23.pdf
http://www.zorg-saam.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ54.pdf
http://www.theburnoutbureau.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ122.pdf
https://www.omvorming.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ49.pdf
http://www.escala.be/over/facturatiegegevens


 Enkel in provincies: Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen 

 

 Koken met specifieke aandacht voor dieetmaaltijden 

Inzicht krijgen in de dieetvoeding van de cliënt en een aangepast dagmenu leren klaarmaken. We staan stil 

bij vervangproducten, soorten diëten, het lezen van etiketten en gezonde voeding. De cursisten bereiden zelf 

een aangepaste maaltijd die nadien samen zal genuttigd worden. Na de les krijgen de deelnemers een 

receptenbundel mee naar huis. 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Aangepaste voeding nodig? 

De vorming richt zich op verzorgenden die deel 1 : ‘Koken met specifiek aandacht voor dieetmaaltijden’ reeds 

gevolgd hebben en al kennis hebben van de voedingsstoffen en een basis gezonde voeding. Tijdens deze 

vorming worden een aantal veelvoorkomende diëten toegelicht. In het 2de dagdeel wordt een maaltijd gekookt 

met de nodige aanpassingen en tips naar de verschillende diëten toe. 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden  

 

 Koken met aandacht voor diëten 

We dienen in de keuken vaak rekening te houden met allerhande diëten: zoutarm, suikerarm, vetarm … Een 

hele klus om een evenwichtige maaltijd samen te stellen met alle beperkingen. Tijdens de vorming ontdekken 

we wat mag én kan bij verschillende diëten en hoe we dit vertalen naar een gezonde volwaardige maaltijd. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Het bereiden van een dieetmaaltijd 

In dit thema worden een aantal veel voorkomende diëten besproken  en vergeleken met een gewoon gezond 

voedingspatroon. In een kooksessie wordt de theoretische kennis van dieetleer omgezet in de praktijk. Er 

worden verschillende maaltijden bereid die voldoen aan de richtlijnen van een specifiek dieet. 

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

14. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag 

 Omgaan met agressie en onrespectvol gedrag 

Deze opleiding heeft als doel: 

 Medewerkers sensibiliseren voor gebruik huidig agressieprotocol en registratieformulier 

 Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag 

en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag.  

 Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) agressieve 

situaties. 

 Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan wederzijdse 

veiligheid te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag. 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ51.pdf
http://www.viac.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ50.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ52.pdf
http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ53.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ56.pdf


 Vormingsinstelling: IDEWE 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

 Omgaan met agressie 

De deelnemers leren hoe een agressieve situatie ontstaat en wat ze in de verschillende fases kunnen doen 

om de situatie te keren. We kijken naar welke gevolgen agressie kan hebben op psychologisch vlak. De 

deelnemers  leren vaardigheden om adequaat met professionele communicatie in zowel verbale als fysieke 

agressie de-escalerend te werken. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met agressie: vervolg 

Na de eerste vorming rond agressie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de tips en trics. In deze 

vorming komen we terug op de succesverhalen en de mindere ervaringen. We bespreken de ervaringen en 

waar nodig oefenen we zaken terug opnieuw in. De deelnemers kunnen ook een case aanbrengen. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met agressie  

In de thuiszorg komen verzorgers soms in aanraking met agressie in verschillende vormen. Agressie kan 

sluipend zijn, maar soms ook heel expliciet. In beide gevallen is het cruciaal om te weten wat het met je doet 

en waar je grens ligt. Daarmee willen we gaan oefenen, zodat we ook kunnen oefenen met wat jouw manier 

en kracht is in het omgaan met agressie. 

 Vormingsinstelling: Kwadraet 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincies: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen 

 

 Omgaan met agressie 

Agressie komt in onze hedendaagse wereld meer en meer voor. Het is in het belang van alle betrokkenen dat 

die agressie niet doorschiet en onder controle blijft. Daarom moeten medewerkers gepast leren omgaan met 

agressie door middel van een communicatieve aanpak. 

 Vormingsinstelling: Novare bvba 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag 

Steeds vaker worden medewerkers uit de zorgsector geconfronteerd met verbale en fysieke agressie van hun 

patiënten. De zorgsector is een sector waar agressie tegenover het personeel méér voorkomt dan in andere 

sectoren. Vier op de tien verzorgenden worden heel frequent het slachtoffer van verbale (uitschelden, dreigen) 

of fysieke (spuwen, krabben, slaan en trappen) agressie.. 

 Vormingsinstelling: Skilliant cvba- Escala 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

http://www.idewe.be/wps/portal/nl/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9LF1Cgr3dDQ383QJdDTxDfUOCfYxdjQ1MDIEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR-FVbGEGVYDHMj-P_NxU_YLciMrggHRFANsV3bU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ63.pdf
http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ57.pdf
http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ58.pdf
http://www.kwadraet.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ62.pdf
https://www.novare.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ61.pdf
http://www.escala.be/over/facturatiegegevens


 Kalmte kan je redden! Rustig worden, helder denken en agressie 

voorkomen 

Cliënten en hun familie brengen je soms tegen een grens. Hoe kun je agressie voorkomen? Wat maakt dat de 

ene persoon rustig blijft in al die drukte en de andere zichzelf verliest? Hoe maak je je weerbaarder en hoe 

krijg je die rustige zelfzekere uitstraling. Je leert op een respectvolle wijze grenzen aangeven. Zo maak je 

juistere keuzes in moeilijke momenten. Je wordt een rots in de branding.  

 Vormingsinstelling: DialoogPlus 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Veilig zorg bieden: ook een zorg!Omgaan met agressie /  

grensoverschrijdend gedrag  

Grensoverschrijdend of agressief gedrag in de thuiszorg kan verschillende oorzaken hebben en verschillende 

vormen aannemen. Dit leren herkennen en situaties sneller inschatten, versterken van communicatieve 

vaardigheden om escalatie en  agressie te voorkomen  en het vergroten van de eigen weerbaarheid om beter 

om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag zijn de focus van deze vorming.  

 Vormingsinstelling: In-tense, coaching en opleiding  

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincies: West- en  Oost-Vlaanderen 

 

15. Omgaan met palliatieve situaties 

 Mijn patiënt is palliatief! Help, wat moet ik zeggen of doen? 

Je patiënt gaat langzaam achteruit of kreeg te horen dat hij niet meer beter wordt. En nu? Wat kan of moet ik 

zeggen? Hoe kan ik deze persoon zo goed mogelijk bijstaan? Communicatietraining voor hulpverleners in 

contact met palliatieve patiënten. 

 Vormingsinstelling: VZW Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincie : West-Vlaanderen 

  Palliatieve zorg voor morgen! 

Wat zijn de fases van rouw bij de palliatieve patiënt en bij de familie en hoe kunnen we onze zorg en 

begeleiding hierop afstemmen? Comfortzorg zowel fysiek als psychisch. Palliatieve ondersteuning, wat zijn de 

mogelijkheden? Aromatherapie, mondzorg, kamerzorg, pijn, de familie - patiënt - hulpverlener, nazorg.  

 Vormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Inleiding in palliatieve zorg 

Wat is palliatieve zorg? Op welke domeinen kunnen we de patiënt en zijn omgeving ondersteunen? Hoe is de 

palliatieve zorg georganiseerd? De wet op de palliatieve zorg en de wet op euthanasie komen aan bod. De 

werking van Panal vzw wordt uitgelegd. 

 Vormingsinstelling: Palliatief Netwerk Arondissement Leuven vzw (PANAL) 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincie: Vlaams-Brabant 

 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ59.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ59.pdf
http://www.dialoogplus.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ60.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ60.pdf
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ55.pdf
http://www.pzwvl.be/netwerken/westhoek_oostende/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ69.pdf
http://vzwdivers.be/dementie/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ70.pdf
http://www.panal.be/


 Lichamelijke dimensies in palliatieve zorg 

Hoe kunnen we als hulpverlener het comfort van de palliatieve patiënt ondersteunen? Wat zijn onze taken? 

Wat melden we aan wie? Wat kunnen we doen bij pijn of andere klachten? We bespreken de tekenen van een 

naderend overlijden. We geven concrete tips en sluiten af met een oefening in de vorm van een casus. 

 Vormingsinstelling: Palliatief Netwerk Arondissement Leuven vzw (PANAL) 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincie: Vlaams-Brabant 

 

 Quiz palliatieve zorg 

Quiz over verschillende thema’s in de palliatieve zorg. Aan de hand van quizvragen worden verschillende 

onderwerpen in de palliatieve zorg kort aangehaald en besproken. Zo wordt de inhoud onderbouwd met 

theorie. Deelnemers worden hierdoor uitgenodigd om een eigen mening te vormen over de verschillende 

situaties.  

 Vormingsinstelling: Palliatief Netwerk Arondissement Leuven vzw (PANAL) 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincie: Vlaams-Brabant 

 

 Plaats/rol van de verzorgende/poetshulp in palliatieve zorg 

Vertrekkend vanuit het concept van palliatieve zorg en de bijhorende zorgbenadering, zal worden stilgestaan 

bij de belangrijkste uitgangspunten en evoluties in de zorg om het levenseinde. In een 2de sessie wordt meer 

ingezoomd op de rol en attitude van de individuele hulpverlener en staat het aspect communicatie met patiënt 

en omgeving centraal.  

 Vormingsinstelling: Palliatief Netwerk Arondissement Turnhout (PNAT) 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 Enkel in provincie: Antwerpen 

 

 Complementaire zorg bij palliatieve patiënten 

Om het lijden te verlichten en de levenskwaliteit van palliatieve patiënten te verhogen, kunnen we aanvullende 

zorgvormen inzetten: massages, gebruik van etherische oliën, muziek en ontspanningsoefeningen. Comple-

mentaire zorg is aanvullend op de bestaande reguliere zorg en brengt rust en ontspanning bij de patiënt.  

 Vormingsinstelling: VZW Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincie: West-Vlaanderen 

 

 Comfortzorg bij palliatieve en terminale patiënten 

Als zorgkundige steken we graag de handen uit de mouwen. Wat kan ik doen wanneer iemand palliatief en 

zelfs terminaal is? Wat gebeurt er als iemand stervende is en waaraan zie ik dat? Welke gevolgen heeft dit 

voor de dagdagelijkse verzorging? De patiënt weigert te eten, is dit wel OK? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de 

patiënt zo comfortabel mogelijk kan sterven?   

 Vormingsinstelling: VZW Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincie: West-Vlaanderen 

 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ71.pdf
http://www.panal.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ72.pdf
http://www.panal.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ73.pdf
http://www.pnat.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ74.pdf
http://www.pzwvl.be/netwerken/westhoek_oostende/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ75.pdf
http://www.pzwvl.be/netwerken/westhoek_oostende/


 Rouwmythes ontsluierd 

Wie een geliefd persoon verliest, wordt vaak geconfronteerd met stereotiepe, niet-ondersteunende uitspraken. 

Deze uitspraken tonen aan dat oude rouwmythes in ons denken en doen zijn doorgesijpeld. We gaan samen 

op zoek naar een nieuwe kijk op rouw en staan stil bij enkele praktische tips over hoe we rouwenden beter 

kunnen benaderen en begrijpen. 

 Vormingsinstelling: VZW Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincie: West-Vlaanderen 

 

 De hulpverlener in rouw? 

Als hulpverlener werk je voor en met mensen. Door de band die je met cliënten opbouwt, word je 

geconfronteerd met afscheid en verlies. Hoe ga jij om met dergelijk verlies op professioneel vlak? En je 

collega? Hoe kun je elkaar daarin ondersteunen? Hoe gaan je als team en organisatie om met rouwende 

hulpverleners. De lesgever reikt tools aan om dit te bespreken in je organisatie. 

 Vormingsinstelling: VZW Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

 Doelgroep: verzorgenden 

 Enkel in provincie: West-Vlaanderen 

 

 Aandacht voor  comfortzorg en fysieke noden in de palliatieve fase 

Als verzorgende in de thuiszorg zal je ongetwijfeld in aanraking komen met zorgvragers in de terminale zorg. 

De zorg is niet meer gericht op het genezen van de zorgvrager, maar op het bieden van comfortzorg. In deze 

vorming wordt stilgestaan bij het bieden van comfortzorg en de aandachtspunten bij de fysieke noden van de 

terminale zorgvrager.  

 Vormingsinstelling: Vormingscentrum Hivset 

 Doelgroep: verzorgenden 

 

16. Poetstechnieken 

 Productkennis 

Werknemers in de thuiszorg komen met verschillende schoonmaakproducten in aanraking. Welke producten 

gebruik ik wanneer? Welk effect heeft het gebruik van een bepaald product op bvb. een vloer, een 

badkamerwand… ? Producten worden getest op diverse vloeren, er wordt uitleg gegeven bij verschillende 

courante producten en veel voorkomende symbolen worden uitgelegd. 

 Vormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: poetshulpen 

 

 Werkorganisatie 

Vaak is het voor poetshulpen niet makkelijk om hun werk te organiseren omdat er bvb. voldaan moet worden 

aan bepaalde eisen van de klant. In deze opleiding leren we jou niet alleen hoe je je werk kan organiseren 

maar we geven je ook tips over hoe werk en privé beter op mekaar kunnen afgestemd worden.  

 Vormingsinstelling: Divers vzw 

 Doelgroep: poetshulpen 

 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ76.pdf
http://www.pzwvl.be/netwerken/westhoek_oostende/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ77.pdf
http://www.pzwvl.be/netwerken/westhoek_oostende/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ78.pdf
http://www.vormingscentrum.hivset.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ97.pdf
http://vzwdivers.be/dementie/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ98.pdf
http://vzwdivers.be/dementie/


 Workshop poetstechnieken 

De workshop poetstechnieken is vooral gericht naar poetsthulpen die graag op de hoogte zijn van de nieuwste 

technieken in de schoonmaak en interesse hebben om meteen het geleerde in de praktijk te kunnen te 

oefenen. Na een basis product- en materiaalkennis, komen de professionele technieken voor handmatig 

poetsen aan bod. 

 Vormingsinstelling: Skilliant cvba- Escala             

 Doelgroep: poetshulpen 

 

 Poetstechnieken in de thuiszorg 

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers hoe zij bij klanten thuis verschillende poetstechnieken kunnen 

toepassen en welke materialen en producten zij hiervoor kunnen gebruiken. Door demonstraties, zelf 

uitproberen en in groep uitwisselen van ervaringen is de opgedane kennis direct toepasbaar op de werkvloer! 

 Vormingsinstelling: Mentor vzw 

 Doelgroep: poetshulpen 

 

 Onderhoudstechnieken 

De deelnemers leren op een correcte manier de woning te onderhouden. Technieken en methodes worden 

door praktijkoefeningen in kleine groepjes aangeleerd. Er wordt aandacht besteed aan product- en 

materiaalkennis. De lesgeefster brengt verschillende soorten producten en vloerbedekking mee. De nadruk 

ligt op de praktijk met aandacht voor ergonomie. 

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: poetshulpen en verzorgenden 

 

 Product- en materiaalkennis 

Poetsen is een chemisch proces. We voeren het bijna dagelijks uit, maar weten we eigenlijk hoe dat precies 

in elkaar zit? Waarom werken bepaalde producten wel of niet op bepaalde vuilsoorten? Welk materiaal heb je 

nodig? Hoe werk je milieuvriendelijk? In deze praktijkgerichte vorming scherp je je kennis rond producten en 

materiaal bij. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: poetshulpen en verzorgenden 

 

17. Rugvriendelijk werken 

 Rugvriendelijk werken (thuiszorg) 

Werken binnen de thuiszorg is een mooie job, maar tevens een belastende job. Dagelijkse handelingen die 

zwaar zijn voor diverse ledematen en gewrichten komen frequent voor. Een goede basishouding en een 

degelijk besef van de fysieke risico’s kunnen heel wat klachten voorkomen. Tijdens deze opleiding proberen 

we de cursisten op een realistische manier warm te maken voor een correcte ergonomie. 

 Vormingsinstelling: Alert!            

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Rugvriendelijk werken in de zorg 

http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ99.pdf
http://www.escala.be/over/facturatiegegevens
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ100.pdf
http://www.vzwmentor.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ101.pdf
http://www.viac.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ102.pdf
http://www.vzwvorm.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ103.pdf
https://www.alert-opleidingen.be/
http://www.vvsg.be/opleidingen/vormingsfonds/Documents/2018/2018_TZ104.pdf


Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding. Deze vorming laat de 

deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten gerelateerd aan het 

werk ontstaan en hoe ze doeltreffend kunnen worden voorkomen.  

 Vormingsinstelling: Viac vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 

 

 Rugsparend werken 

De medewerker krijgt inzicht in de werking van de rug en hoe deze correct te gebruiken in de werksituatie. We 

gaan in het praktijkdeel in op specifieke werksituaties. 

 Vormingsinstelling: Vorm vzw 

 Doelgroep: verzorgenden en poetshulpen 
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