
Hoe maken we de zorg nog beter? Hoe maken wij het zó dat mensen die afhankelijk 

zijn van zorg ervaren dat zij ertoe doen? En dat jij als zorgprofessional bezield en 

geïnspireerd blijft? Dilemma’s genoeg om telkens over na te denken. Door training, 

coaching en (bij-)scholing helpt Reliëf om zorg nog menslievender te maken. 

Al ons aanbod is ook op maat en in-company beschikbaar 

In deze folder vind je een beknopt overzicht van ons aanbod. Uitgebreide 

beschrijvingen en aanmeldformulieren vind je op www.relief.nl/trainingen.

Reliëf ACADEMIE

Schrijf je 
snel in!

T RA I N I N G SA A N B O D 
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2.  Zingeving
2a   De Vaardige Geestelijk Verzorger 

Nieuwe rollen; nieuwe kansen 
Als geestelijk verzorger draag je vanuit diverse rollen bij 
aan de zorgorganisatie. Er zijn mogelijke rollen als ethicus, 
coach, cultuurdrager, docent, communicatie deskundige 
en projectleider. Hoe geef je daaraan vorm in de prak
tijk? In deze training krijg je actuele informatie over wat 
zorgaanbieders van geeste lijk verzorgers verwachten en 
wordt er veel ge oefend in de diverse rollen. De verbinding 
met de eigen werk context staat daarbij centraal.

2b   Specialisatie  Geestelijk Verzorgers Thuis 
Als geestelijk verzorger in de thuissituatie dien je over 
andere competenties en vaardigheden te beschikken dan 
intramuraal werkende geestelijk verzorgers. Waar ligt je 
specifieke expertise als geestelijk verzorger, en hoe sluit 
die aan bij specifieke doelgroepen? Hoe bouw je aan een 
netwerk? En (hoe) kun je bijdragen aan het maatschap
pelijk debat? Deze training leert jou om geestelijke ver
zorging in de thuis situatie kundig uit te voeren.

2c   Zinvol Trainen  

Je bent als geestelijk verzorger in de thuissituatie niet 
alleen expert in begeleiding van mensen thuis, maar ook 
op het gebied van zingeving. Maar hoe geef je daarover 
training en bij scholing? Hoe kun je andere disciplines en 
vrijwilligers scholen op het terrein van zingeving?  In deze 
leergang staan de basale didactische uitgangspunten 
centraal en oefen je met het geven van je eigen training.  
Zo ontdek je de uitdagingen van het trainersvak.

2d  Schrijvend bezinnen 
Creatief schrijven is een verrassende en effectieve 
me thode voor bezinning en reflectie op levens- en 
zingevings vragen. In deze training maak je kennis met 
de basis beginselen van creatief schrijven en krijg je ver
schillende schrijfoefeningen en werk vormen aangereikt. 
Het accent ligt op het zelf ervaren van de methode. Zo 
krijg je zicht op hoe je creatieve schrijf oefeningen toe kunt 
passen bij het begeleiden van cliënten of bewoners. 

2e    Gaven en opgaven van ouderen 
Wie werkt met oudere mensen heeft eigen beelden 
en ge dachten bij het ouder worden. Daarbij word je 
beïn vloed door de beeldvorming over senioren in de 
heden daagse samenleving. Maar wat zijn beelden uit lang 
vervlogen tijden, bijvoorbeeld in de Bijbel? Wat kunnen we 
leren van ouderen die zorg ontvangen? Op deze studie dag 
word je je bewust van je eigen visies op ouder worden en 
hoe die doorwerken in de zorg die we bieden.

2f   Effectief en verbindend communiceren 
Over wat goede zorg is, kunnen jouw ideeën en belangen 
op gespannen voet komen te staan met die van anderen. 
Effectief en verbindend communiceren helpt jou om in 
dergelijke situaties op een constructieve manier te over
leggen, met aandacht voor zowel je eigen gevoelens en 
behoeften als die van de ander. Tijdens deze inter actieve 
dag maak je kennis met de basis principes van verbindend 
communiceren en oefen je in het toepassen ervan. 

1.  Ethiek
1a  Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad 

- basistraining 
In deze opleiding leer je de vaardig heden die je nodig hebt 
om een moreel beraad te begeleiden als gespreks leider. 
Je leert een dilemma onder zoeken, zorgvuldig afwegingen 
maken en besluiten te verantwoorden. Dit leer je door 
middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding 
hebt afgerond ben je in staat je een moreel beraad met 
zorgprofessionals te leiden.

1b   Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad 
- basistraining

Naast de basisopleiding tot gespreks leider is er 
bij de vierdaagse training extra aandacht voor de 
implementatie van moreel beraad in de eigen organisatie. 
Je leert een implementatieplan te schrijven en presenteert 
dat in de groep. Tevens is er een extra oefenmoment in het 
hanteren van storende factoren op de groepsdynamiek 
binnen het moreel beraad. 

1c  Ethiek implementeren
Tijdens deze training leer je hoe je ethische reflectie kunt 
bevor deren in de organisatie. We zoeken naar aan
knopingspunten voor ethiekbeleid binnen de organisatie 
en ver kennen verschillende vormen van ethische reflectie 
om beter aan te kunnen sluiten bij de taal, cultuur en 
behoefte van jouw organisatie. Dat draagt bij aan de 
kwali teit van zorg en aan werkplezier.

1d  Reliëf digitale ethiekmiddagen 
Wie ervaring heeft met het leiden van moreel beraad, kan 
meestal nog wel wat ‘tips and tricks’ gebruiken. Tijdens de 
Reliëf ethiekmiddagen ga je samen met een deskundige 
trainer en andere deelnemers lastige situaties be spreken 
en oefenen. Met een uitdagend pro gramma rond wissel
ende thema’s en ruime gelegenheid voor onderlinge 
uitwisseling. 

1e  Ethiek voor bestuurders
Zorg en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Dat vraagt van bestuurders in de zorg een grote mate 
van sensitiviteit voor ethische vraag stukken. Tijdens deze 
inspirerende dag leren bestuurders meer over ethiek en 
zorg en de wijze waarop ethiek een structurele plek kan 
krijgen binnen de zorg. Ook verkennen we ethische vragen 
aan de bestuurstafel en reiken instrumenten aan om deze 
vraagstukken te helpen analyseren en bespreken.

1f   E-learning ‘Ethiek & Zin in werk:  
voor minder morele stress en meer werkgeluk’!

Dagelijks sta je als zorgprofessional voor lastige 
dilemma’s en af en toe krijg je er buikpijn van. Morele 
stress noemen we dat: een situatie waarin het schuurt of 
botst met je eigen waarden en normen. Morele stress kan 
je werkplezier ont nemen. Hoe ga jij om met dilemma’s 
in je werk? Welke waarden en normen zijn voor jou 
belangrijk? Hoe zorg je voor jezelf en je collega’s? Finivita 
en Reliëf maakten hiervoor de blended learning Ethiek 
& Zin in werk – een elearning gecombineerd met twee 
inter actieve sessies.

Start met online bijeenkomst en daarna twee live bijeenkomsten

NIEUW! 

NIEUW! 



2DAAGS 4d  Verlies, kwetsbaarheid en veerkracht
Hoe verhouden verlies en kwetsbaarheid zich tot 
veerkracht? In deze veelzijdige workshop leer je hoe 
je hier concreet mee om kunt gaan in de dagelijkse 
zorgpraktijk.

4e  De binnenkant van eenzaamheid
Je maakt kennis met verschillende vormen van 
eenzaamheid en krijgt handvaten waarmee je in 
gesprek kunt gaan met iemand die eenzaamheid 
ervaart.

4f   Ethische vragen en dilemma’s in de zorg voor 
mensen thuis

In deze workshop krijg je inzicht in de morele dilemma’s 
in de zorg voor mensen thuis. Voor jou wordt duidelijk 
wat moreel beraad is en hoe je tot een afgewogen 
besluit komt om het dilemma aan te pakken. 

4g  Van levenskunst tot stervenskunst
Je krijgt inzicht hoe levensvragen en zingeving een 
rol spelen tijdens het leven en het sterven, oftewel van 
levenskunst tot stervenskunst. 

4h   Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog)  
ouder worden 

Regelmatig benoemen ouderen hun verlangen naar 
het levens einde en ervaren zij het leven als voltooid. 
Deze workshop biedt praktische handvaten om hier 
als professional mee om te gaan.

3.  Coachen en begeleiden
3a  Oplossingsgericht coachen 

Deze training is bedoeld voor disciplines die in de zorg 
be trokken zijn bij de begeleiding van teams en zorg
professionals. Tijdens deze tweedaagse wordt een 
flinke gereedschapskoffer aan instrumenten aangereikt 
waarmee je zorgprofessionals en teams effectiever 
kunt coachen en begeleiden. De rode draad bij deze 
instrumenten is de theorie van de positieve psychologie 
en het oplossingsgericht  werken. 

3b  Supervisie 
Supervisie is een beproefde methode om meer bewust te 
worden van je eigen gedachten, ge voelens, verwachtingen, 
normen en waarden en de wijze waar op dit je professionele 
handelen kleurt. Door de reflectie hierop zul je beter 
functio neren in je werk als arts, verpleegkundige, 
verzorgende of geestelijk verzorger. 

Supervisietrajecten worden door de SKGV geaccrediteerd.

3c  Coaching en teambuilding
De stafmedewerkers van Reliëf zijn experts op het gebied 
van waardengerichte coaching en hebben ruime ervaring 
zowel op het gebied van teamcoaching en teambuilding 
als op het gebied van individuele coaching. Wij bieden 
deze vorm van begeleiding in company. 

Coachingstrajecten worden desgewenst door de 
SKGV geaccrediteerd.

3d  Kwaliteitsverbetering door observaties 
Observaties helpen zorgprofessionals om zicht te krijgen 
op hun eigen handelen. Aan de hand van observaties 
leren we teams om met elkaar in gesprek te gaan over 
wat goede zorg is voor hen, voor de bewoners, en volgens 
de kernwaarden van de organisatie. Deze motiverende 
interventie zet teams in beweging en geeft ze de regie 
over hun eigen ontwikkeling.

5.  Netwerken 
      Reliëf organiseert en faciliteert diverse 

netwerken in de zorg. Elk netwerk heeft zijn 
eigen doelgroep en doelstelling; doorgaans 
komen de leden enkele malen per jaar 
bijeen rondom een thema. Het accent ligt 
op ontmoeting en onderlinge uitwisseling. 
Interesse? Mail naar info@relief.nl om je 
belangstelling kenbaar te maken.

·   Netwerk HR en identiteit, voor HR medewerkers in 
christelijke zorginstellingen 

·   Netwerk VG, voor mensen die betrokken zijn bij de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

·   Netwerk bestuurders langdurige zorg, bestemd voor 
zorgbestuurders

·   Netwerk ethiek in ziekenhuizen, voor leden van 
commissies ethiek

·   Netwerk ethiek langdurige zorg, voor 
ethiekondersteuners in de langdurige zorg

4.  Workshops (1 dagdeel)
4a  Ruimte voor Eindigheid

Leer ruimte te maken voor het gesprek over vragen 
rondom het levenseinde. We bieden concrete gesprekstips 
en handvaten voor de dagelijkse praktijk. 

4b  In gesprek met mensen met dementie
In deze workshop leer je oog en oor te krijgen voor de dingen 
die op dit moment belangrijk zijn voor iemand met dementie. 

4c  Mijn leven in kaart 
Mijn leven in kaart is een laagdrempelige interventie om 
ouderen uit te nodigen hun levensverhaal te laten vertellen 
en daar een levensboek van samen te stellen. 



Onze experts:

•   Thijs Tromp is directeur van Reliëf en bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de PThU 

Auteur van o.a. Het verleden als uitdaging

•   Wout Huizing is stafmedewerker en geregistreerd supervisor.  

Auteur van o.a. Mijn leven in kaart

•   Marije Stegenga is stafmedewerker en coach.  

Auteur van o.a. Dilemma’s in Kaart

•   Trijntje Scheeres-Feitsma is stafmedewerker en geregistreerd supervisor. 

Auteur van o.a. Bezielde jaren

•   Iepie Kroese is trainer/coach 

Auteur van o.a. Mijn moeder en ik

•  Fem Pluimers is trainer / coach

•  Tilly de Kruyf is trainer/coach 

Al onze trainingen kunnen ook op maat op locatie aangeboden worden. 

Neem contact op met de Reliëf Academie voor meer informatie. 

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders academie@relief.nl 0348 748 880


