
Een inspirerend cadeau voor  

verpleegkundigen en verzorgenden 

Met Hans van Dartel,  Margreet van der Cingel, 

Marije Stegenga & Froukje Weidema 

 

 

 

Mennorode  
Apeldoornseweg 185   
8075 RJ Elspeet 
 
I www.mennorode.nl 
E info@mennorode.nl 
T 0577-498111 

Reliëf 
Neckardreef 6   

3562 CN Utrecht 

 
I www.reliëf.nl 
T 030-2610454 

Het seminar wordt 2 keer gehouden op 13 mei 2015: 

10.00 uur tot 12.30 uur & 13.30 uur tot 16.00 uur 

Kom naar het seminar:  
Het morele kompas en neem je collega’s mee!  

Toegang: gratis 

  

Met dank aan:   

 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws; volg ons! 

#SeminarZorg 



Cadeau 
Ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging verzorgen Mennorode en  
Reliëf een inspirerend seminar voor zorgverleners over het morele kompas.  

Het morele kompas  
Tijdens de bijeenkomst sta je stil bij hoe je als zorgverlener keuzes maakt en 
hoe jouw eigen kompas werkt. Wat is in jouw ogen goede zorg? Wanneer 
raak je verontwaardigd? Wat betekent het als je intuïtie opspeelt en hoe ga 
je daar in jouw organisatie over in gesprek?  

Tijdens het seminar spreken meerdere experts op dit gebied vanuit verschil-
lende invalshoeken. De sprekers bieden de deelnemers concrete handreikin-
gen om in hun dagelijkse zorgpraktijk mee aan de slag te gaan.  

Doelgroep 
Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders werkzaam in ziekenhuizen, 
de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, hospices en thuiszorg-
organisaties. Uiteraard zijn ook teamleiders en afdelingshoofden van  
voornoemde instellingen welkom.  

 

 

 

 

 

 

Kosten   : geen 
Datum  : woensdag 13 mei 2015 
Tijd   : ochtend 10.00 uur tot 12.30 uur 
     middag 13.30 uur tot 16.00 uur 
Locatie  : Mennorode  
     Apeldoornseweg 185, Elspeet 

 Inloop & ontvangst met koffie/thee  

 Start programma & opening   

 Inleiding in de ethiek - het moreel kompas van medewerkers|  
    Hans van Dartel 

 Goede zorg voor het moreel kompas | Margreet van der Cingel 

 Plenair moreel beraad | Marije Stegenga  

 Pauze met koffie/thee  

 Plenair moreel beraad (vervolg) 

 Het nut van moreel beraad | Froukje Weidema  
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De toegang is gratis. In verband met het beperkte aantal plaatsen per  
bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via www.mennorode.nl. 
Kijk bij Cursussen & Seminars. Maximaal 250 deelnemers per bijeenkomst. 

 
Sprekers 
Hans van Dartel is ethicus en gepromoveerd op de  
betekenis van ethiekbeleid voor zorgorganisaties. Bovendien 
heeft hij een verpleegkundige achtergrond.  

Margreet van der Cingel is werkzaam als Hogeschoolhoofddocent en senior 
onderzoeker Gezondheidswetenschappen bij Hogeschool Windesheim in 
Zwolle, zij deed onderzoek naar de rol van compassie in de zorgpraktijk.  

Marije Stegenga is stafmedewerker bij Reliëf en auteur van de methode 
Dilemma’s in kaart, een laagdrempelige methode voor ethische gespreks-
voering. Marije zal het moreel beraad leiden en is  
tevens dagvoorzitter.  

Froukje Weidema werkt als trainer, projectleider en  
onderzoeker op het gebied van moreel beraad in de  
zorg. 

Twee keer 

een identiek 

programma. 

Kies voor de 

ochtend of 

middag.  

Accreditatie bij het kwaliteitsregister V&V is aangevraagd. 

Nieuw! MANAGEMENT MIDDAG 
Voor het eerst bieden wij nu ook een bijeenkomst voor bestuurders/
managers uit de zorg (max. 30 personen). Het programma loopt parallel aan 
het plenaire middagprogramma voor zorgverleners. 

Centraal staat de vraag wat bestuurders en managers kunnen doen om hun 
medewerkers te faciliteren om in hun werk trouw te blijven aan hun morele 
kernwaarden. Het programma zal geleid worden door Thijs Tromp (directeur 
van Reliëf). Samen met Hans van Dartel verdiepen zij het thema “Het morele 
kompas in de zorg.” Meer informatie: www.mennorode.nl / info@relief.nl  


