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Opzet

De E.H.B.O.-kit is een methodiek waarmee men op een niet bedreigende manier kan coachen en feedback geven. Met deze methodiek evalueert men de noodzakelijke attitudes bij een personeelslid
of team om mensen die zorg nodig hebben te ondersteunen. Door
de visualisatie kan iedereen zich hierin gemakkelijk herkennen en
een veranderingsproces op gang brengen door individueel of in
groep werkpunten en krachtlijnen uit te zetten. Tijdens deze tweedaagse train-the-trainer is men in staat om zelf deze methodiek te
hanteren bij collega’s en ook ouders.

Inhoud

Deze cursus omvat drie delen:
- inhoud en handleiding van de E.H.B.O.-kit (Eerste Hulp Bij Ondersteuning)
- het gebruik van dit instrument bij collega’s (train-the-trainer)
- wie ben ik als leidinggevende /coach? (kritische zelfreflectie)

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om je collega’s te
coachen of ouders feedback te geven op een luchtige, niet-bedreigende manier. Dit instrument kan je individueel of in groep gebruiken. Naast het geven van feedback op een aangename manier, het
opstellen van een individueel of veranderingsplan voor een team,
werkt deze manier van coachen ook verbindend en bevordert het
de groepssfeer.

Optimaal resultaat

Deze train-the-trainer rendeert maximaal wanneer twee personeelsleden uit dezelfde organisatie deze opleiding volgen.

Begeleiding

Ronny Dierendonck, afgevaardigd bestuurder van W.I.V. vzw verzorgt deze opleiding. Gedurende enkele decennia gaf hij vorming
voor professionelen, personen met een verstandelijke beperking
en ouders van een kind met een beperking. Hij ontwikkelde de
E.H.B.O.-kit (Eerste Hulp Bij Ondersteuning) en verzorgde
ontelbare workshops rond dit thema in Vlaanderen
en Nederland. Via deze tweedaagse cursus
geeft hij zijn rijke ervaring door!

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden werkzaam in:
- een door het VAPH erkende dienst (dagcentrum, woonvoorziening, dienst begeleid wonen…);
- een dienst voor bijzondere jeugdzorg;
- een school voor buitengewoon onderwijs;
- een psychiatrische instelling;
- een woon- en zorgcentrum voor ouderen.
De aangereikte voorbeelden komen uit de verschillende sectoren.

Data

deze train-the-trainer omvat twee cursusdagen die beide dienen
gevolgd te worden:
- donderdag 21 januari 2021
- donderdag 28 januari 2021

Werktijden

Gedurende beide dagen beginnen we om 9.15 uur en eindigen we
om 16.30 uur.

Certificaat

Wie de volledige cursus volgde ontvangt een certificaat met de inhoudsvermelding.

Waar

Konekt, Lijnmolenstraat 151, 9040 St.-Amandsberg (Gent)

Deelname

De deelname aan deze opleiding bedraagt €210,00 en hierin zijn
begrepen:
- koffie/thee, fruitsap en koffiekoek bij aankomst;
- spa rood/blauw, fruitsap en fruit gedurende beide dagen;
- lunch, waarbij we rekening houden met dieetwensen;
- versnapering in de namiddag;
- drink op het einde van iedere dag;
- 2 sets werkbladen: één om te gebruiken tijdens
de cursus, één die je later kan kopiëren voor gebruik tijdens je eigen werksituatie;
- 2 cursusmappen: één om te gebruiken
tijdens de cursus en één om eventueel te
kopiëren voor leidinggevende collega’s.

DEZE OPLEIDING OP UW LOCATIE

Vanaf 8 personen verzorgt Ronny Dierendonck deze opleiding op
een locatie naar keuze in iedere provincie. De initiatiefnemer zorgt
in dit geval voor de rekrutering van de deelnemers en een passende
omkadering.
Voor wie z’n personeel geen (verre) verplaatsing wenst te laten
afleggen kan de handen in elkaar slaan met voorzieningen uit z’n
omgeving.
Meer info: info@wiv.be of 0475 322 984 (Ronny Dierendonck).

Follow-up

Eénmaal men na de cursus aan de slag gaat met dit instrument kan
men 1 maal op Ronny Dierendonck beroep doen om ter plaatse in
de werklocatie nog verder tips en adviezen te geven. Deze ondersteuning is gratis, enkel de verplaatsingskosten aan €0,35 per kilometer worden in rekening gebracht

Inschrijven

Men schrijft in via www.wiv.be. Op deze website kan men
het deelnameformulier downloaden.
Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij een
factuur. Een inschrijving is pas definitief na betaling.
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