Nieuwsbrief oktober 2009
Een nieuw academiejaar is gestart!
Dankbaar kijken we terug naar het voorbije academiejaar. De inleefsessies waren
een succes, dankzij de inzet van vele medewerkers uit de zorgsector (woon - en
zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen,…) die voor 2
dagen en een nacht simulantzorgontvanger waren in sTimul.
De talrijke studenten en docenten die hen verzorgd hebben, hadden het niet altijd
gemakkelijk om alles georganiseerd te krijgen op een ‘zorgzame’ manier. Realistisch
en herkenbaar.
Het sTimul-team zet zijn hoedje af voor al deze mensen.
Vanaf september zijn er terug talrijke inleefsessies en workshops gepland. Alle
informatie is terug te verkrijgen via info@stimul.be of via www.stimul.be

Het sTimulteam is verrijkt met een nieuwe directeur Trees Coucke
Vanaf 1 september kan Trees, van bij aanvang betrokken bij sTimul en lid van de
Raad van Bestuur, haar droom verwezenlijken en neemt ze de leiding op zich over
het sTimulteam. Onder haar dynamische kracht zal sTimul op de (inter)nationale
kaart geplaatst worden. Dit wordt immers één van haar hoofdtaken, naast het
onderhouden en opbouwen van alle externe contacten. We wensen haar héél veel
succes toe. Wie Trees wil bereiken kan dit op trees.coucke@stimul.be.

Wisseling van de voorzitter van de Raad van Bestuur
Dhr. Karl Huyghe heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Raad van Bestuur.
De opstart van een nieuw project was niet altijd gemakkelijk en tijdsrovend.
We danken graag Dhr. Huyghe voor alle inzet en betrokkenheid.
Vanaf 15 september neemt Mevr. Hilde van der Donckt, directeur van HBO5
verpleegkunde Aleydis Waregem -Tielt de fakkel over.
We wensen haar van harte welkom en weten dat zij garant staat voor een
constructieve samenwerking.

Nieuwe educatieve medewerker
Leen Stevens is weliswaar geen nieuwe medewerker, maar vanaf september
vervoegt ze het educatieve luik in sTimul. Samen met Ann Lammens zal ze de
inleefsessies in goede banen proberen te leiden. Daarnaast zal haar inbreng –
bevindingen uit haar wetenschappelijk onderzoek - de inleefsessies nog verdiepen.
We kijken alvast uit naar een verdere samenwerking!

Sociaal Fonds: een nieuwe boost in sTimul
Via het Sociaal Fonds van de privé-rustoorden en RVT’s mogen er
opnieuw simulanten een inleefsessie volgen. Nu wordt het aanbod
uitgebreid naar leidinggevenden, daar waar het vorig jaar alleen
bedoeld was voor de kortgeschoolden. Telkens kunnen een
hogergeschoolde en een kortgeschoolde zich inschrijven voor een
2 daagse in sTimul.
Daarnaast krijgt de hogergeschoolde als extraatje nog een workshop ethisch
leidinggeven erbij. Zo hoopt ook het Sociaal Fonds dat de ethische kennis en
reflectie op die manier kan geïmplementeerd worden in de instelling.
De eerste 10 sessies zijn al volgeboekt.
De volgende 15 sessies, vanaf 1 januari 2010, zijn nog vrij.
Er vlug bij zijn is terug de boodschap! (meer info via info@stimul.be)

Cera regionaal sponsort de vaatwas in sTimul
Om de praktische werking in sTimul te ondersteunen heeft Cera
regionaal een som ter beschikking gesteld om een professionele
vaatwas aan te kopen. Dit maakt het leven van de studenten die
een inleefsessie als simulantzorgverlener verzorgen een stuk
aangenamer.

De provincie West-Vlaanderen vindt
communicatie belangrijk
Via het Kansenfonds hebben we de website van
sTimul (www.stimul.be) kunnen vernieuwen en
gebruiksvriendelijker kunnen maken. Het is de moeite
waard om deze te komen bezoeken. Zelfs onze buitenlandse gasten worden nu
geïnformeerd in hun taal (beschikbaar in Nederlands, Engels en Frans).
Daarnaast werd een docufilm opgenomen over de inleefsessies in sTimul. Op die
manier kan sTimul beter gevisualiseerd worden bij presentaties en kan meer
bekendheid verkregen worden.

