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SIBE – DOELGERICHT WERKEN MET ZORG-
ESPERANTO ALS GEMEENSCHAPPELIJKE STAFKAART 

Wat is Zorg-Esperanto? 
Zorg-Esperanto is een laagdrempelige en alomvattende methodiek om persoonsgerichte en 
gedeelde zorgdoelen te bepalen. Zorg-Esperanto biedt zorgvragers en zorgverleners: 

 Inzicht in de zorgsituatie, in de gewenste resultaten, de doelen en de middelen om die 
doelen te bereiken (hoe complex de zorgsituatie ook is) 

 Een methode om samen met elke betrokkene in de zorg tot heldere en gedragen 
afspraken te komen (zorg- en ondersteuningsplan) 

 Een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg 

De methodiek is ontwikkeld vanuit jarenlange ervaring in de thuiszorg bij alle doelgroepen.  

Het doelgericht werken van Zorg-Esperanto vindt zijn wortels al in 2005. De methodiek is uitgetest in 
diverse sectoren en beroepsgroepen (onder meer Ouderenzorg, Integrale Jeugdhulp, Geestelijke 
Gezondheidszorg en Gehandicaptensector) en is een zeer behulpzame sleutel bij MDO, 
zorgcoördinatie en casemanagement. Recent zijn eenvoudige sleutels toegevoegd waardoor de 
stafkaart verder ontsloten wordt en hierbij nog toegankelijker is geworden.    

 

Mogelijkheden en troeven van Zorg-Esperanto 
 

 Zorg-Esperanto is een methodiek die de essentie van doelgerichte zorg en zijn verschillende 
dimensies/aspecten belichaamt. 

 Zorg-Esperanto reikt de zorgvragers/mantelzorgers/zorgverleners via een gemeenschappelijk 
grondsjabloon een gemeenschappelijke taal aan met respect voor de eigen taal van elke 
beroepsgroep en doelgroepsector. Zorg-Esperanto is te gebruiken met respect ook voor elke 
andere mogelijke methodiek van doelgericht werken.  

 Zorg-Esperanto is een uiterst behulpzaam instrument  
o om tot een kwalitatieve, inhoudelijke zorgindicatie te komen 
o om tot een gemeenschappelijk zorgplan te komen 
o om complexe situaties te helpen ontwarren 

 Zorg-Esperanto heeft de praktijktoets op meerdere wijzen doorstaan. 
 Zorg-Esperanto ondersteunt en fundeert het intuïtieve aanvoelen van de zorgvrager, 

mantelzorger en zorgverlener. 
 Zorg-Esperanto voelt niet aan als iets extra dat er nog maar eens bijkomt maar wordt 

onmiddellijk herkend omwille van zijn eenvoud en helderheid. 

 

Gratis aanbod vanuit Sibe rond werken vanuit zorgdoelen 
 
Vanuit SIBE wensen we samen met de eerstelijnszones de methodiek van Zorg-Esperanto te delen 
met een zo breed mogelijk publiek. Aan de hand van een reeks van infomomenten en 
verdiepingsbijeenkomsten, leren de deelnemers de stafkaart en de zeven sleutels van  ‘Zorg-
Esperanto’  kennen.  Stap  voor  stap  wordt  de  weg  getoond  in  de  wereld  van  de  doelgerichte,  
geïntegreerde zorg en gaan we concreet aan de slag.  
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Maak je spelenderwijs deze methodiek eigen en ervaar hoe rond (complexe) zorgvragen een 
gedeelde taal kan ontstaan die zowel het multidisciplinair overleg faciliteert als het 
eigenaarschap van zorgvrager én mantelzorger versterkt.   

 
SIBE-De Koepel wenst hiermee doelgerichte zorg vanuit Zorg-Esperanto op een duurzame wijze te 
implementeren bij zorgvragers, mantelzorgers en professionelen. Ook andere methodieken zoals 
onder meer Doelzoeker, Clever, Samenspraak-fiche en Keuzewijzer komen aan bod tijdens de 
vorming en worden gekaderd in Zorg-Esperanto als gemeenschappelijk kader.  
 

Voor zorgvragers/patiënten, mantelzorgers en zorgverleners 
 
Het hele programma en alle deelfacetten ervan staan open voor zowel zorgvragers/patiënten, 
mantelzorgers als zorgverleners en wordt gratis aangeboden aan iedereen die woont in de 
betrokken eerstelijnszones van het chronic-care project SIBE-De Koepel, namelijk ELZ Houtland en 
Polder, ELZ Oostende-Bredene of ELZ Westkust&Polder.  Concreet betekent dit dat als je werkt of 
woont in één van de volgende gemeenten, je dit aanbod gratis kan volgen: De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Middelkerke, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, 
Oudenburg, Torhout, Oostende en Bredene. 
 

Levens- & zorgdoelen bij chronisch zieken 
Aan de slag met Zorg-Esperanto 

Regels, protocollen en ingewikkelde documenten drukken de mens achter de zorgvrager vaak naar 
de achtergrond. Zien we de mens nog wel met zijn wensen, verlangens of dromen? 

Zorg-Esperanto helpt zorgvragers, mantelzorgers en sociale professionals om elkaar beter en 
sneller te begrijpen. 

Wat mag je verwachten? 
Zorg-Esperanto biedt een eenvoudige structuur rond de verschillende bouwstenen die tot 
kwaliteitsvolle zorg leiden. 

Kernvragen zijn: waar verlangen we naar? Wat willen we bereiken? Welke weg zullen we volgen 
om daar te raken? Welke behoeften, motieven en waarden bepalen onderliggend ons denken en 
handelen? 

Eenmalige info, diepgaandere inzichten of verdiepende, praktijkgerichte integratie? 

Je kan zelf je programma samen stellen. 
 
 

Praktisch 
Locatie:  
Ons Huis Gistel, zaal de Burcht 
Markt 3 -  8470 Gistel 
!Opgepast, op het marktplein mag slechts 2 uur geparkeerd worden. Tips mbt parkeren in Gistel 
worden later nog toegestuurd. 
 
Inschrijven kan via  https://forms.gle/3uR6QnFC1ozLBNaM7 of mail naar lies@samenisbeter.be, hou 
ook onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer info over dit en andere projecten!  
Ben je patiënt/zorgvrager? Help ons de communicatie tussen de patiënt en het zorgteam te ondersteunen en 
hierdoor de zorg voor jezelf te verbeteren. Vraag een SIBE-pas aan.  

https://forms.gle/3uR6QnFC1ozLBNaM7
mailto:lies@samenisbeter.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samenisbeter.be%2F&data=04%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7Cb3ce1ef27c72480b9dd308d891fbc7e4%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637419857874721727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NtZWx2ni%2BlOFqezWKnjtAXsZlC1CRv4iTT4%2BFM9%2BNAE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSamen-is-Beter-Sibe-104625750927591&data=04%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7Cb3ce1ef27c72480b9dd308d891fbc7e4%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637419857874731717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f0UCqUAzkkT6CYNPXxCW0Ry%2FkJct6ieYa4ucwdfcdPw%3D&reserved=0
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Praktisch 

Data aanbod/programma telkens op vrijdag van 9u tot 12u 
Je kan zelf je programma samenstellen 

 
 Thema  Data 2022 
Startbijeenkomst  11 maart 
Thematische ontmoetingen - inhoudelijk - inzichtelijk 
1 zorgdoelen: hoe kom je er toe? 18 maart 
2 zorgdoelen: hoe praat je erover?  

 
22 april 

3 zorgdoelen: hoe bereik je ze? + 
wikken en wegen rond waarden (W³)  
 

6 mei 

4 alleen met het hart kun je goed zien  
oog voor de context en meerzijdige 
partijdigheid  
 

3 juni 

 
Verdiepende ontmoetingen - casus en persoonsgericht 
1 zorgdoelen: hoe kom je er toe? 25 maart   
2 zorgdoelen: hoe praat je erover?  

 
29 april 

3 zorgdoelen: hoe bereik je ze? + 
wikken en wegen rond waarden (W³)  
 

13 mei 

4 alleen met het hart kun je goed zien  
oog voor de context en meerzijdige 
partijdigheid  
 

10 juni 

   
Terugkomvoormiddagen Verdere integratie in intervisievorm  7 oktober en  

18 november 
Slotbijeenkomst Persoonlijke presentatie van de deelnemers 

aan de verdieping + uitreiking certificaten 
9 december 

 

Startbijeenkomst 
Op de startbijeenkomst wordt Zorg-Esperanto voorgesteld aan het brede publiek. De deelnemer 
maakt er kennis met de stafkaart en de zeven sleutels op een wijze dat men ook zonder verdere 
opvolging al met Zorg-Esperanto aan de slag kan. Ook enkele recente deelnemers van voorbije 
vormingen getuigen er over wat de methodiek voor hen betekend heeft.  
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Thematische en verdiepende ontmoetingsmomenten 
Het programma (zie schema) bevat aansluitend op de startbijeenkomst voor wie dat wenst verder 
een cyclus van vier thematische, inzichtelijke ontmoetingen. Hier verkennen we de onderdelen van 
Zorg-Esperanto meer in detail. We laten de methodiek zich meer en meer nestelen in ons hoofd en 
ons hart en gaan er vrij mee aan de slag. Dit geheel van vier voormiddagen, wordt bij voorkeur als 
een geheel gevolgd maar het kan desgewenst ook afzonderlijk. Wie zich nog verder wenst te 
verdiepen, kan aansluitend bij deze inzichtelijke voormiddagen ook de vier praktijkgerichte 

verdiepingsvoormiddagen volgen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het inzichtelijke gedeelte 
verder geconcretiseerd aan de hand van specifieke thema-gerelateerde oefeningen en sluiten we 
aan bij concrete vragen, ervaringen, casussen van de deelnemers. 

Twee terugkom-intervisie-momenten 
We voorzien gespreid over het najaar 2022 twee intervisie-verdiepingsmomenten. Tijdens deze 
bijeenkomsten maken we ons de methodiek meer en meer eigen. 

Slotbijeenkomst – train de trainer 
Op de slotbijeenkomst wordt door de deelnemers die het hele programma doorlopen hebben,  
gevraagd een persoonlijke presentatie te geven waarin ze aantonen dat ze zich Zorg-Esperanto eigen 
hebben gemaakt.  

Certificaat vormingswerk Zorg-Esperanto 
Wie het volledige traject doorlopen heeft, inclusief het geven van een persoonlijke presentatie, 
verkrijgt een certificaat vormingswerker Zorg-Esperanto. Met dit certificaat kan de deelnemer zelf 
vormingen geven over Zorg-Esperanto mits het volgen van jaarlijkse terugkomdagen.  

Vormingsattesten 
De deelnemer die deelaspecten gevolgd heeft, kan hiervan een vormingsattest krijgen. 

Of je nu enkel de startvergadering volgt eventueel aangevuld met de inhoudelijke 
ontmoetingsmomenten  of  het  gehele  programma  doorloopt…oefening baart kunst.  
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OEFENEN    OEFENEN   OEFENEN 
TOEPASSEN   TOEPASSEN   TOEPASSEN 

Zorg-Esperanto toont zijn rijkdom pas ten volle door het te gebruiken en HET toe te passen. 

Ga er dus persoonlijk mee aan de slag, gebruik het als een spiegel of een stafkaart, 

Pas  het  toe,  oefen,  reflecteer,  probeer  met  vallen  en  opstaan…  en  draag  stap  voor  stap  de  vruchten. 

Gebruik het keer op keer en bouw voldoende reflectiemomenten en voldoende pauzes in ;) 

Gebruik het speels en onbevangen. 

Gebruik het vrij en blij en nieuwsgierig. 

 

Gebruik het: 

individueel of samen met je familie 

met je team binnen je eigen organisatie 

casusgericht in multidisciplinair overleg (MDO) 

met verschillende disciplines over verschillende organisaties heen 

binnen je patiëntenorganisatie 

binnen je mantelzorgvereniging 

 

 

 



 Wanneer 
Telkens op vrijdag om 9u – 12u 
• 25/03: zorgdoelen: hoe kom je er toe? 
• 29/04: zorgdoelen: hoe praat je erover? 
• 13/05: zorgdoelen: hoe bereik je 

ze? + wikken en wegen rond 
waarden  (W³) 

• 10/06: alleen met het hart kun je goed zien - 
oog voor de context en meerzijdige 
partijdigheid 

• 07/10 + 18/11: terugkommomenten 
• 09/12: slotbijeenkomst 

13/05: zorgdoelen: hoe bereik je ze? + 

Concreet + locatie 
• voor iedereen 

• Ons Huis Gistel, zaal de Burcht 
 

Concreet + locatie  
• voor professionele zorgverleners 
• voorwaarde: startbijeenkomst + 

thematische ontmoetingen gevolgd 
hebben 

• na afloop ontvang je het 
certificaat ‘vormingswerker Zorg-
Esperanto’ 

• Ons Huis Gistel, zaal de Burcht 

 

1 STARTBIJEENKOMST 
Maak kennis met doelgericht werken en 
Zorg-Esperanto 
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Concreet + locatie  
• voor iedereen 

• Ons Huis Gistel, zaal de Burcht 
 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

 

Waar en wanneer 
11/03/2022 van 9u – 12u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer 
Telkens op vrijdag om 9u – 12u 
• 18/03: zorgdoelen: hoe kom je er toe? 
• 22/04: zorgdoelen: hoe praat je erover? 
• 06/05: zorgdoelen: hoe bereik je ze? + wikken 

en weken rond waarden (W³) 
• 03/06: alleen met het hart kun je goed zien – 

oog voor de context en meerzijdige 
partijdigheid 

Waar en wanneer 
Doorlopend, met voldoende 
reflectiemomenten en 
voldoende pauzes ;) speels en 
nieuwsgierig 

 
THEMATISCHE ONTMOETINGEN – 
INHOUDELIJK - INZICHTELIJK 
Verken de onderdelen van Zorg- 
Esperanto meer in detail. Laat de 
methodiek zich nestelen in je hoofd en 
hart. Ga er vrij mee aan de slag. 

 
VERDIEPENDE ONTMOETINGEN – 
CASUS- EN PERSOONSGERICHT 
Raak zó vertrouwd met Zorg-Esperanto dat 
je de methodiek ook aan anderen kan 
doorgeven 

TOEPASSEN TOEPASSEN TOEPASSEN 
Ga ermee aan de slag, gebruik het als een spiegel 
of een stafkaart, oefen, reflecteer, probeer met 
vallen en  opstaan… en draag de vruchten. Zorg- 
Esperanto toont zijn rijkdom pas ten volle door het 
te gebruiken en toe te passen. 
 

Concreet 
 individueel of samen met je familie 
 met je team binnen je eigen organisatie 
 casusgericht in multidisciplinair overleg 

(MDO) 
 met verschillende disciplines over 

verschillende organisaties heen 
 binnen je patiëntenorganisatie 
 binnen je mantelzorgvereniging 
 Ons Huis Gistel, zaal de Burcht  

 


