Ethiek in beweging,
Moreel beraad als handvat

Wie zijn wij?

Ethisch denken en doen tot een basisvaardigheid maken voor het dagelijks handelen van
zorgprofessionals. Dat is ons streven en de visie van waaruit wij onze expertise aanbieden
op het gebied van zorg, ethiek en beleid.
Ethici zijn op zoek naar de bron die mensen dichter bij henzelf brengt, zodat die mensen de
waarden van waaruit zij willen werken, kunnen uitdragen naar anderen. In de gezondheidszorg is die ander degene die hulp behoeft.
Wij hebben een programma gecreëerd wat bestaat uit een cursus van drie dagdelen. We
hopen hiermee een pallet van vaardigheden en kennis aan professionals te bieden, waardoor zij handen en voeten kunnen geven aan soms heel lastige, ethische kwesties. Daarbij
leren de deelnemers tijdens deze cursus hoe om te gaan met onbehaaglijke gevoelens als
het gaat om het verlenen van goede zorg aan een specifieke patiënt in een specifieke
(zorg)situatie.
Wat mag u van ons verwachten?
Het ervaren, en het doen, staan centraal in de bijeenkomsten. Het cursusprogramma zal
bestaan uit interactieve workshops, een behandeling van de theorie van ethiek en de betekenis van moreel beraad . De cursus is gericht op de driehoek en interactie tussen  theorie, praktijk en ervaring. Het theoretisch kader wordt afgewisseld met het uiteengaan in
kleine groepen in de vorm van workshops,en het maken van interactieve opdrachten door
alle deelnemers. Het gaat in de bijeenkomsten over ethische aspecten van de hulpverlening verweven met het inhoudelijk juiste vaktechnisch handelen.
Doelstelling
Het programma is gericht op een persoonlijke ontwikkeling en het creëren van zelfbewustzijn onder hulp/zorgverleners en/of beleidsmakers om ethische dilemma’s te herkennen in
de praktijk.
Wat we vooral ook willen aanbieden zijn handreikingen om in de praktijk aan de slag te
gaan met thema's als ‘Hoe bespreek je ethische dilemma’s’ en ‘Hoe voer je een moreel
beraad’ of ‘Hoe kun je een moreel beraad op de eigen werkvloer houden/opzetten?’. Eigen
inbreng van de deelnemers bij de concrete invulling van het programma stellen we zeer op
prijs.
De doelen van deze cursus zijn dan ook gericht op:
 Herkennen en erkennen van ethische kwesties.
 Leren hoe je je tot ethische kwesties kunt verhouden.
 Leren hoe ethische kwesties bespreekbaar te maken door middel van een moreel
beraad.
Maatwerk:
 Deze cursus kan vervolgd worden met workshops voor het implementeren van moreel beraad binnen de organisatie.
 Deze cursus sluit volgens ons mooi aan bij initiatieven op het gebeid van ‘zoek in je
dromen naar de bron’, of terug naar de bedoeling. (Zie ook het boek van Wouter Hart:
’Verdraaide organisaties’.)
 Training en/of workshops worden bij voorkeur 'in-company' gegeven.
 Wij bieden ons programma bij voorkeur gezamenlijk aan, dus door twee trainers. Bij
kleine groepen één trainer.
 Desgewenst kan het programma aangevuld worden bijvoorbeeld met het opstellen
van beleidsdocumenten, werkprocessen of procedures.
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