“We werken graag samen
met Zorg-Saam voor onze
vormingen omdat ze werken
met professionele en
gepassioneerde lesgevers”

Vormingen
Zorg-Saam
voorjaar 2021

Dirk Claessens,
Zorgcoördinator, St-Michaël

Vormingen
voor professionele
medewerkers
in zorg en welzijn

Praktisch
Interesse in één van onze vormingen of op zoek naar meer informatie
en achtergrond: zorgsaam.be
Zorg-Saam vzw, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk.
Telefoon: 016/24.39.75. Email: zorgsaam@zorgsaam.be
Zorg-Saam is erkend als dienstverlener voor opleidingen via de KMO-portefeuille.

Verantwoordelijke uitgever: Anne Dedry, directeur Zorg-Saam vzw

Meer info over onze vormingen: zorgsaam.be

“De vormingen van
Zorg-Saam worden
echt op maat van de
organisatie gegeven.
Vooraf hebben we
efficiënt kunnen
afstemmen.”
Ann De Schutter,
verantwoordelijke
personeelsbeheer,
Huize Walden

Wie zijn we?
Zorg-Saam is een organisatie met
meer dan 30 jaar ervaring in het
begeleiden van vormingen over
communicatie, zorg en zelfzorg.
Onze enthousiaste begeleiders bulken
van ervaring en inhoudelijke expertise.

Wat bieden we?
Een rijk en coronaproof vormingsaanbod. Een mix van live en online
vormingen, samengesteld voor
professionals in zorg en welzijn. We
ondersteunen het leerproces van de
deelnemers om duurzame resultaten
en impact te bereiken.

Onze digitale troeven?
We werken met veilige gebruiksvriendelijke platformen en in kleine
groepen. We voorzien een evenwichtig
programma met aandacht voor
afwisseling, beweging en regelmatige
pauzes. Ook in onze interactieve
vormingen is er veel ruimte voor jouw
inbreng en dialoog.

1) Live vormingen
 Tweedaagse Verbindende Communicatie in de zorg
1 & 2/6/21 - 9u30 tot 16u30 - Gent - € 200*
 Omgaan met kritiek van de familie
26/4/21 - 9u30 tot 16u30 - Tildonk - € 100*
 Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen
25/3/21 - 9u30 tot 16u30 - Gent - € 100*
 Aandacht voor levensvragen van ouderen
22/4/21 - 9u30 tot 16u30 - Gent - € 100*
 Als het verdriet jou niet vergeet – rouwen bij personen met dementie
11/3/21 - 9u30 tot 16u30 - Tildonk - € 100*

2) Online vormingen
 Zelfzorg in tijden van corona
4 & 11/5/21 - 13u tot 16u - € 100*
 Zwijgen of praten? Hoe ga je om met beroepsgeheim?
18/3/21 - 9u tot 12u - € 50
 Omgaan met personen met dementie in coronatijden
27/5/21 - 9u tot 12u - € 50
* deze opleidingen komen in aanmerking voor een subsidiëring via de KMO-portefeuille.

3) Vormingen bij jou in de organisatie
Ben je op zoek naar een vorming of coaching op maat voor jouw team of organisatie? Contacteer ons vrijblijvend, we gaan samen op zoek naar een plan van
aanpak. We maken de noden duidelijk en denken samen na over zorg in en voor
jouw organisatie. Onze begeleiders zijn professioneel, enthousiast en beschikken
over heel wat ervaring en inlevingsvermogen.
Zoek je nog inspiratie voor thema’s? Snuister eens rond op onze website.

Meer info over onze vormingen: zorgsaam.be

