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Training
compassie
in de zorg

Zien, bewogen worden 
en in beweging komen

Van harte welkom

Je bent van harte welkom om mee te 
doen! Zowel in het voorjaar als in het 
najaar van 2019 zijn er meerdaagse trai-
ningen ingepland. Daarnaast bieden we 
ook maatwerk. De vorm en inhoud van 
de training zijn eenvoudig af te stem-
men op de wensen en mogelijkheden 
van iedere zorginstelling.

Arrangement

Het trainingsprogramma bestaat in de 
pilot van 2019 uit 5 dagdelen en twee 
overnachtingen. De kostprijs voor het 
arrangement bedraagt € 545,00 per 
persoon, inclusief BTW. Dit is inclusief 
een 36 uursverblijf op basis van vol 
pension, de training zelf met begeleiding 
en al het bijbehorende materiaal. De 
lage kostprijs is mogelijk gemaakt door 
subsidie van dit trainingsprogramma.

Doe je mee?

Wil je aanmelden of meer informatie? 
Bel of mail dan met Frans Croonen, 
projectleider Compassie in de zorg, 
via 06 203 83 959 en frans.croonen@
zinvught.nl. 

Compassie zorgt 
ervoor dat niet 
de protocollen en 
de regels, maar de 
onderlinge relatie 
van mens tot mens 
centraal komt te 
staan.



Waarom compassie?

Compassie is het hart van de zorg. 
Compassie voor de cliënt, voor je col-
lega’s en voor jezelf. Compassie zorgt 
ervoor dat niet de protocollen en de 
regels, maar de onderlinge relatie van 
mens tot mens centraal komt te staan. 
Compassie versterkt het gevoel van 
‘samen’, kan teams verbinden en laat 
het onderlinge gesprek over inspiratie 
en bezieling de diepte ingaan. 

Wat de deelnemers leren

Je wordt je bewuster van je gedrag en 
van wat compassie voor jezelf en ande-
ren betekent. Je leert omgaan met het 
spanningsveld tussen compassie voor 
de ander - de cliënt, de collega - én zelf-
compassie. Dit helpt je om in je dagelijks 
werk anders en lichter te gaan werken. 

• Compassie verbetert de merkbare 
kwaliteit van zorg

• Compassie versterkt de oprechte 
betrokkenheid bij anderen 

• Zelfcompassie geeft veerkracht en 
brengt je in balans

• Door zelfcompassie kun je beter 
luisteren en feedback ontvangen 
waardoor je motivatie verbetert

• Compassievol handelen past in een 
klimaat van leren, verbeteren en 
innoveren

Opzet

Zin in Werk verzorgt een inspireren-
de, afwisselende training van vijf dag-
delen. Twee ervaren trainers zorgen 
voor een inhoudelijk programma op 
maat, voor voldoende rust, persoon-
lijke aandacht en voor ontspanning 
en gezelligheid. 

De deelnemersgroep bestaat uit 
maximaal 16 personen die allemaal 
werken in een zorginstelling. 

Voor wie?

De training is primair bedoeld voor 
iedereen die in de zorg werkt en da-
gelijks te maken heeft met patiënten, 
cliënten of bewoners. 

Verblijf

Rustig gelegen aan de rand van Vught 
in Noord-Brabant staat kloosterhotel 
ZIN. Dit voormalige klooster heeft 
door de toevoeging van moderne 
architectuur een open en eigenzinnig 
karakter dat uitnodigt tot rust en 
bezinning. Naast de bijzondere ligging 
staat het kloosterhotel bekend om 
zijn uitstekende, 100% biologische 
keuken.

In gesprek 
over inspiratie 
en motivatie 

We starten met een 
speelse kennismaking en 
gaan met elkaar in gesprek 
waarom je voor werken 
in de zorg hebt gekozen. 
Wat motiveert je nu en 
hoe geef je dat vorm? 

Compassie, 
een verkenning

We verkennen met elkaar 
het begrip compassie. Waar 
denk je dan aan en hoe 
merk je compassie bij jezelf 
en bij de ander? Wat doet 
compassie met een zorg-
relatie en welke rol speelt 
wederkerigheid daarin? 
We bespreken waarom 
compassie belangrijk is en 
laten zien hoe compassie in 
alle levensbeschouwelijke 
tradities een rol speelt.

Het tweede deel is een 
introductie van het thema 
zelfcompassie. Hoe kun 
je compassie hebben met 
jezelf, vanuit jezelf? Kun je 
je beperkingen accepteren, 
met mildheid naar je eigen 
fouten en gebreken kijken, 
je grenzen aanvaarden over 
dat wat je kunt? Wat is de 
relatie tussen compassie 
en zelfcompassie?

Compassie voor 
jezelf, compassie 
voor de ander

In dit deel gaan we verder 
met de thematiek van zelf-
compassie. 

De ander is anders, heeft 
soms je hulp nodig of is 
zelfs afhankelijk van jou. 
Zelfcompassie komt vaak 
in het gedrang vanuit de 
wens om voor de ander te 
zorgen. Hoe blijf je voor 
jezelf zorgen in het voort-
durende appèl dat op jou 
als zorgprofessional wordt 
gedaan? 

Wanneer is compassie 
voor de ander makkelijk 
en wanneer lukt het niet? 
Waar liggen je grenzen en 
hoe blijf je in balans? 

Beelden van 
compassie

We gaan aan de slag met 
beelden van compassie. Je 
kan kiezen uit verschillende 
workshops zoals kunst 
kijken, labyrint lopen of een 
gesprek over ‘barmhartig-
heid (anders) doen’, aan 
de hand van een creatieve 
opdracht.

Zien, bewogen 
worden en in 
beweging komen

Het oeroude verhaal van 
de Barmhartige Sama-
ritaan laat je compassie 
vanuit verschillende kanten 
ervaren. Hoe ga jij om met 
zien, bewogen worden en 
in beweging komen? Welke 
kant van het verhaal kies 
jij en hoe kijk je naar de 
anderen? 

We eindigen met jouw 
praktijk: hoe jij compassie 
in je dagelijks leven vorm 
kan geven. 

Programma Programma

Hoe blijf je voor jezelf zorgen 
in het voortdurende appèl dat 
op jou als zorgprofessional 
wordt gedaan?


