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Leergang ‘Ethiek in de zorg’
Praktijkgericht, interactief en inspirerend 

De praktijkgerichte Leergang ‘Ethiek in de zorg’ gaat op vrijdag 17 mei 2019 van start. 
De Leergang biedt een afwisselend programma met inspirerende presentaties, exclu-
sieve workshops van toonaangevende sprekers en alle ruimte voor interactie, reflectie 
en persoonlijke feedback. U krijgt praktische tips en handvatten om ethiek succesvol 
verder te ontwikkelen in uw organisatie, en medewerkers hierbij optimaal te betrek-
ken. Uniek in de Leergang: u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek, waarmee u 
geïnspireerd verder kunt in uw organisatie. U bent van harte welkom. 

Uw eigen praktijk is uitgangspunt in de succesvolle Leergang ‘Ethiek in de zorg’. 
Deelnemers zijn enthousiast over de Leergang vanwege de praktijkgerichte opzet en 
het Werkplan Ethiek,  met een concreet stappenplan. Het programma is voortdurend in 
ontwikkeling, aan de hand van actuele vragen uit de praktijk. De Leergang is een initiatief 
van Ethiek Academy, voortgekomen uit de Week van reflectie.

Succes met ethiek en reflectie
De praktijkgerichte en interactieve Leergang ‘Ethiek in de zorg’ is een inspiratiebron voor 
u en uw organisatie. U krijgt praktische tips en handvatten om ethiek succesvol verder 
te ontwikkelen in uw organisatie, en medewerkers hierbij optimaal te betrekken. U krijgt 
nieuwe ideeën en inzichten om ethiek zichtbaar te maken (en te houden!) in de hele 
organisatie, en structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en moreel beraad. De 
Leergang inspireert om ethiek in de zorg vanuit een andere invalshoek te bekijken. Tijdens 
elke studiedag wordt gekeken hoe u de nieuwe ideeën en inzichten kunt toepassen in uw 
eigen organisatie.

Persoonlijk Werkplan Ethiek
Uniek in de Leergang: u ontwikkelt een persoonlijk Werkplan Ethiek, toegespitst op uw 
eigen organisatie. Het Werkplan Ethiek bevat onder andere een stappenplan en concrete 
aanbevelingen, om geïnspireerd verder te gaan met ethiek in uw eigen organisatie.

Workshops toonaangevende sprekers
Toonaangevende gastsprekers verzorgen interactieve presentaties en workshops over 
actuele thema’s. Aan de Leergang werk(t)en onder anderen mee: prof. dr. Joris Slaets,  
directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg; en prof. dr. Inez de Beaufort, 
hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC.
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Persoonlijk leiderschap en ethiek; het verschil maken
We gaan met elkaar in gesprek over persoonlijk leiderschap en ethiek, aan de hand van 
eigen ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Voorbeelden die het verschil 
maken. U krijgt praktische tips en handvatten.

Lees alles over inspirerend programma Leergang ‘Ethiek in de zorg’

Kleine groep deelnemers
De Leergang bestaat uit zes inspirerende studiedagen, van 10.00 - 16.00 uur. De kleine 
groep deelnemers staat garant voor veel ruimte voor interactie, reflectie, dialoog en 
persoonlijke feedback.

Profiteer van vroegboekkorting
Meld u snel aan voor de bijzondere Leergang en profiteer van de vroegboekkorting. Er is 
een beperkt aantal plaatsen. Lees meer over het aanbod...

Aanmelden voor Leergang: reflectieteam@weekvanreflectie.nl 

Doelgroep Leergang
Verpleegkundigen; verzorgenden; artsen; specialisten; leidinggevenden in zorg en 
welzijn; jeugdhulpmedewerkers; leden Commissie Ethiek; geestelijk verzorgers; ethici; 
fysiotherapeuten; beleidsmedewerkers zorg en welzijn; communicatiemedewerkers; en 
andere geïnteresseerden in zorg, jeugdhulp en welzijn.

Meer informatie: Reflectieteam, 064 125 60 04 of info@weekvanreflectie.nl

Met
voor goede zorg
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