
 

                                                                                  

  

in house opleiding en/of coaching 
ZORG VOOR DE ZORGENDEN 
in tijden van covid-19: 
empower je teams en medewerkers 
een opleidings- en/of coachingstraject op maat van jouw organisatie, 
voor vzw-wzc mogelijk met steun van FE.BI 
 
 
 
Situering 
We kijken in de woonzorg terug op bewogen maanden, waarin we met vallen en 
opstaan hebben leren vechten tegen een vaak onzichtbare vijand… Teams en 
leidinggevenden gaven en geven nog steeds het beste van zichzelf om dat lelijke 
monster te bezweren. Ook nu het hoogzomer is, voor veel mensen vakantie, en nu 
iedereen de nood blijkt te voelen het allemaal wat los te laten… En we kijken vooruit, 
wetend dat een tweede golf géén onmogelijkheid is, en ons afvragend hoe we die gaan 
tackelen. Lessons learned zijn er zeker. Eéntje in die rij is zeker dat we, uit vrees voor 
het onbekende allicht , heel erg in de harde kant van infectiepreventie zijn gedoken. 
Noodzakelijk, dat zeker, en vaak is dit ook een goede eye opener en leerschool 
geweest. Maar misschien sloten we daardoor hier of daar wel onze ogen voor waar het 
écht om gaat in onze organisaties: het samen en op mensenmaat wonen, leven en 
werken. 
 
Bewoners en gebruikers hebben het moeilijk in deze dagen, nu hun woonhuis géén 
open deur meer heeft voor hun naasten, nu ze enkel achter screens of maskers 
contact kunnen hebben en nu samen een pateeke eten of iets drinken uit den boze 
zijn, nu ze het alleen-zijn pijnlijk hebben ervaren door kamerisolatie of cohortering, nu 
ze misschien wel afscheid namen van goede vrienden waarmee ze samenleefden. 
 
Maar ook medewerkers hebben het zwaar gehad: er was niet alleen het vele werk, er 
was ook de stress die het onbekende met zich meebracht, er was voor velen ook het 
dilemma tussen “kiezen voor de eigen veiligheid” en hun verantwoordelijkheidsgevoel, 
dat hen opriep om er ook in die moeilijke dagen eerst en vooral voor hun bewoners te 
zijn. Zeker wanneer een woonzorgcentrum dan werd geconfronteerd met een uitbraak 
of veelvuldig overlijden, heeft dat bij individuele medewerkers en teams mogelijk ook 
sporen nagelaten. En vele medewerkers dienden daarnaast ook heel wat te regelen 
voor kinderopvang, house teaching en preteaching, ... 
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Deze crisis daagt, zeker nu ze langer dreigt te gaan duren dan we aanvankelijk 
hadden gedacht,  alle medewerkers en teams uit, stelt communicatie en samenwerking 
op de proef, … Medewerkers raken mogelijk uitgeput, uitgeblust en ver verwijderd van 
waar het hun eigenlijk om te doen is: warm contact en nabijheid bij kwetsbare ouderen, 
samen zorg dragen voor een veilig en fijn woonleefklimaat, in multi- of 
interdisciplinaire samenwerking professioneel en menselijk nabij zijn… Organisaties 
zetten best stappen om hun teams er bovenop te helpen als ze een zware periode 
doormaakten, of om hun teams ook in deze periode te helpen groeien en bloeien. 
 
 
Doelstelling 
 
Teams en medewerkers ondersteunen en empoweren om de uitdagingen van de 
covid-19 crisis blijvend aan te kunnen, en om ondertussen de focus te behouden op de 
kern van de opdracht: een warm-menselijke woon- en leefomgeving bieden aan 
kwetsbare ouderen.  
In dit traject bieden we naast technische en inhoudelijke handvaten ook ruimte voor 
reflectie, dialoog, … met elkaar.  

Inhoud 
 
Dit is een aanbod dat we richten naar teams “op de vloer”, leidinggevenden, directie en 
beleid. Dit traject bieden we in house aan, en vraaggedreven: we verkennen vooraf 
eerst met jullie wat jullie struikelstenen, sterktes en groeimogelijkheden, zijn, en 
bouwen in het traject hierop verder.  
Voor dit traject ontwikkelden we een aantal “modules”, die als kapstok kunnen dienen 
en naar wens kunnen worden ingezet:  “samen op verhaal komen: terugkijken dat ons 
verder brengt...”, “effectief werken met procedures en protocollen”, “de kracht van 
communicatie en feedback” en “met vertrouwen de toekomst voorbereiden en 
plannen”.  
 
 
 
Projectsubsidie mogelijk voor wzc met vzw statuut 
 
Wist je overigens dat FeBI, de koepel van vormingsfondsen binnen de private 
non-profit sector, voorziet in subsidie voor vzw-wzc die in het kader van de covid-19 
crisis ondersteunings- en begeleidingstrajecten voor hun medewerkers opzetten? Je 
vindt er alles over via deze link: 
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/32391/pc-330-ouderenzorg-vorming-subsidiep
rojecten-covid-19 
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Mogelijk kaderen jouw vragen in deze oproep. We helpen jullie graag om samen een 
projectvoorstel in die zin uit te werken. 

 
Praktisch 

● Programmacoördinator: Rudi Veekhoven, adviseur Innovatieve zorgorganisatie, 
(0495/20.80.19 of rudiveekhoven@SYN-TOPIA.org  )  
 

 
Erkenningen en attesten 
Elk gevolgd dagdeel geeft recht op een officieel vormingsattest. 
 
vzw SYN-TOPIA behaalde het Qfor certificaat na externe audit door Certup. Daardoor zijn we 
gecertificeerd trainer en opleider, coach en adviesbureau 

 
Maatwerk op organisatieniveau 
Naast deze opleiding biedt vzw SYN-TOPIA organisaties en groeperingen ook kans om andere thema’s 
“in house” aan te pakken. We werken samen een pakket op maat van uw organisatie of groepering uit, 
en kunnen de opleiding dan ook combineren met advisering in de concrete situatie.  Vraag alvast een 
vrijblijvend gesprek aan. En verken ons aanbod via www.SYN-TOPIA.org  . 

 

 

naar opleidingen        mail naar de  
programmacoördinator 
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