
 
STARTWEBINAR 

 
Maak kennis met doelgericht werken en 

Zorg-Esperanto 
 

Concreet 
 
• voor iedereen 
• online: live via MS Teams of herbekijken 
 

Waar en wanneer 
 
04/02/2021 om 14 uur 
 

VERDIEPENDE WEBINARS 
 

Verken de onderdelen van Zorg-

Esperanto meer in detail. Laat de 

methodiek zich nestelen in je hoofd en 

hart. Ga er vrij mee aan de slag. 
 

Concreet 
 
• voor iedereen 
• online: live via MS Teams of herbekijken  
• aanvullend aanbod van korte 

filmpjes rond deelfacetten van de 
webinars  

• vrijblijvend: interactieve ‘vraag en 

antwoord’-formule 

 
 

Waar en wanneer 
Telkens op donderdag om 14 uur 
• 25/02: zorgdoelen: hoe kom je er toe?   
• 18/03: zorgdoelen: hoe praat je erover? 
• 22/04: zorgdoelen: hoe bereik je ze?  
• 20/05: wikken en wegen rond waarden (W³) 
• 10/06: alleen met het hart kun je goed zien 
• 24/06: oog voor de context en meerzijdige 

partijdigheid  
 

TRAIN THE TRAINER 
 
Raak zó vertrouwd met Zorg-Esperanto dat 
je de methodiek ook aan anderen kan 
doorgeven 

Waar en wanneer 
Telkens op donderdag om 14 uur 
• 04/03: zorgdoelen: hoe bepaal je ze? 
• 25/03: zorgdoelen: hoe praat je erover? 
• 29/04: zorgdoelen: hoe bereik je ze?  
• 27/05: wikken en wegen rond waarden 

(W³) 
• 17/06: alleen met het hart kun je goed zien 
• 01/07: oog voor de context en meerzijdige 

partijdigheid 

Concreet 
 
• voor professionele zorgverleners 
• 6 fysieke samenkomsten in Oostende, 

coronaproof  
• voorwaarde: startwebinar en verdiepende 

webinars gevolgd hebben  
• na afloop ontvang je het certificaat 

‘vormingswerker Zorg-Esperanto’ 

  

TOEPASSEN TOEPASSEN TOEPASSEN 

Ga ermee aan de slag, gebruik het als een spiegel 
of een stafkaart, oefen, reflecteer, probeer met 
vallen en opstaan… en draag de vruchten. Zorg- 
Esperanto toont zijn rijkdom pas ten volle door het 
te gebruiken en toe te passen. 

 

Concreet 

 individueel of samen met je familie 

 met je team binnen je eigen organisatie 

 casusgericht in multidisciplinair overleg 
(MDO) 

 met verschillende disciplines over 
verschillende organisaties heen 

 binnen je patiëntenorganisatie 

 binnen je mantelzorgvereniging 
 

Waar en wanneer
Doorlopend, met voldoende 

reflectiemomenten en voldoende 

pauzes ;) speels en nieuwsgierig 
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