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Wat is ons doel? 
 
Een Mangomoment is een klein gebaar of onverwachte attentie dat een moment van grote waarde 
creëert voor een ander. 
Het Mangomoment cultuurproject heeft als doel om een netwerk uit te bouwen tussen 
zorgorganisaties die ervaringen uitwisselen over warme zorg. Binnen dit netwerk delen we onze  
aanpak hoe we een Mangomoment cultuur faciliteren, en bij uitbreiding over lokale initiatieven m.b.t. 
persoonsgerichte zorg. 

Wat is onze werkwijze? 
 
Het project bestaat uit twee golven, waarbij telkens 20 zorgorganisaties deelnemen. Golf één is gestart 
in november 2019, de tweede golf zal van start gaan in november 2021 (en eindigen in oktober 2022). 
Aan de hand van een ‘5 X 4 X 3 aanpak’ werden in 2019 vijf Vlaamse regio’s telkens vier 
zorgorganisaties geïncludeerd, die elk vervolgens drie teams/afdelingen selecteerden o.l.v. de lokale 
Mangomoment ambassadeur. Op die manier willen we 20 zorgorganisaties (5x4), 60 multidisciplinaire 
teams (20 X 3) en in totaal 600 teamleden (minimaal 10 per team) bereiken tijdens de beide golven 
van dit project.  
Er zijn enkele voorwaarden om deel te nemen aan het Mangomoment cultuurproject. 
 

 Elke deelnemende organisatie stelt een Mangomoment Ambassadeur aan.   

 O.l.v. de Mangomoment ambassadeur worden 3 teams geselecteerd die zelf een aanpak 
uitdenken om aan de slag te gaan met Mangomomenten 

o Minimum één oncologisch team en minimum één niet-oncologisch team (dit geldt 
voor algemene ziekenhuizen, voor woonzorgcentra en andere type organisaties is dit 
geen vereiste) 

o Multidisciplinaire samenstelling van het team (arts, verpleegkundige, paramedici, 
poetshulp, logistiek, onthaal, …). 

 
 

Aanpak rekening houdende met de Covid-19 pandemie 
 
Op vraag van Kom op tegen Kanker werd door het LIGB-KULeuven team in overleg met de 
deelnemende organisaties beslist het project aan te passen aan de nieuwe Covid-situatie. In de 
aangepaste aanpak werden fysieke bijeenkomsten vervangen door een digitaal aanbod dat is 
opgebouwd rond Mangomoment Online Inspiratiemodules (MOI’s). Een MOI is een video waarbij Kris 
Vanhaecht en Eva Marie Castro, samen met Mangomoment ambassadeurs en experten, toelichting 
geven bij elk onderdeel van het Mangomoment model. Meer informatie over het model vindt u op 
onze website www.mangomoment.org. Elke MOI heeft als doel om medewerkers uit deelnemende 
organisaties te inspireren aan de hand van theorie, reflectie en opdrachten. Met deze video’s gaan 
onze Mangomoment ambassadeurs in hun eigen organisatie aan de slag, en dit volgens hun eigen 
aanpak. U neemt dus deel aan een project maar u hebt de ruime vrijheid om dit verder in te vullen 
rekening houdende met uw eigen cultuur, ervaring, context en expertise. 
 
 
 

http://www.mangomoment.org/


 

 

Samengevat heeft een MOI telkens drie algemene doelstellingen: 
 

1. Inspireren aan de hand van theorie gebaseerd op het Mangomoment model. 
2. Inspireren aan de hand van reflecties van verschillende experten die een bijdrage leverden 

aan het Mangomoment boek. 
3. Inspireren aan de hand van opdrachten die individueel of in groep kunnen worden 

uitgevoerd. 
 
De MOI’s worden gedeeld via Dropbox of het Mangomoment YouTube kanaal, waar de 
Mangomoment ambassadeur toegang toe heeft. Ook worden per MOI ondersteunende documenten 
bezorgd: 

 teaching note waarin toegelicht wordt hoe men met een MOI aan de slag kan gaan binnen 
de organisatie; 

 begeleidende slides die kunnen gebruikt worden tijdens de workshop in de organisatie; 

 invulformulier(en) om de begeleidende opdrachten te kunnen uitvoeren; 

 literatuur die kan gebruikt worden ter verdieping. 
 
Een voorbeeld van een MOI is te bekijken via volgende link:  https://www.youtube.com/watch?v=-
DbR5kFebRk 
 
Daarnaast organiseert het LIGB-KULeuven team tweemaandelijkse online reflectiemomenten met 
contactpersonen, gebaseerd op vier pijlers: 
 

1. Inspiratie, vb. een nieuwe MOI wordt voorgesteld en toegelicht en gastsprekers worden 
uitgenodigd (bv. Avi Liran, zie https://www.aviliran.com/ en 
https://www.deliveringdelight.com/avi-liran/) 

2. Intervisie, vb. ervaringen delen met betrekking tot bepaalde werkwijze 
3. Ontwikkeling, vb. ontwikkelen Mangomoment Actie Instrument  
4. Evaluatie, vb. bespreken resultaten procesevaluatie 

Wat zijn de ervaringen? 
 
Bovenstaande aanpak wordt positief geëvalueerd door onze huidige ambassadeurs. De aanpak zorgt 
voor autonomie bij de organisaties, implementatie op eigen tempo, tijdsbesparing door vermijden van 
verplaatsingen, een groter bereik bij reflectiemomenten want meerdere geïnteresseerden uit 
eenzelfde organisatie kunnen aansluiten, meer betrokkenheid van mensen van de werkvloer door 
delen van MOI videomateriaal, meer betrokkenheid van directieleden, middenkader en 
stafmedewerkers via beschikbaar materiaal. Daarnaast benoemen deelnemers ook verschillende 
meerwaarden van het project zelf: 

 “De warmte van het project, eens iets anders dan de andere lopende projecten, back to basics.. dat doet goed.” 

(Mangomoment ambassadeur) 

 “Zowel de zorgondersteundende diensten als zorg vinden elkaar in dit project. Het gaat erom om voor een patiënt 

iets te realiseren. (Mangomoment ambassadeur) 

 Het samen multidisciplinair nadenken over het goed voor de patiënt is zo waardevol. Tekortkomingen kwamen naar 

boven en waren dan ook weer een inspiratie voor hoofdverpleegkundigen om hier in de toekomst mee aan de slag 

te gaan. (Mangomoment ambassadeur) 
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Wie nam deel in de eerste golf? 
 

 

Hoe gaan we verder met de tweede golf? 

Momenteel gaan we op zoek naar organisaties die wensen te participeren aan de tweede golf en die 

mee een warme zorgcultuur willen uitbouwen. Het Mangomoment is hierbij de inspiratiebron en 

organisaties uit de eerste golf alsook onze Mangomoment experten en leden van het onderzoeksteam, 

staan ter beschikking om uw organisatie te ondersteunen. 

Gebaseerd op de ervaringen van de eerste golf en de procesevaluatie ingevuld door de deelnemende 

organisaties, wordt voorgesteld om de huidige (digitale) aanpak verder te zetten. Met het oog op de 

verdere uitbouw van een netwerk, nemen de deelnemers uit golf 1 de rol op van buddy van de nieuwe 

deelnemende organisaties in golf 2. Op die manier delen ze hun ervaringen en goede praktijken met 

andere organisaties en breiden zo hun eigen netwerk verder uit. Het wordt dus een win-win tussen 

organisaties uit de eerste en tweede golf.   

Finaal zullen de verschillende methodieken die de zorgorganisaties hanteerden om de Mangomoment 

cultuur te faciliteren worden gebundeld in een Mangomoment boek. Ook zal er een symposium 

worden georganiseerd om de brede sector te informeren over de mogelijkheden om de 

Mangomoment cultuur verder te faciliteren in de Vlaamse gezondheidszorg. Indien u dus meewerkt 

aan dit project, zorgen wij dat uw organisatie in een positief daglicht komt te staan. 

Wat is de planning? 

 

G1 = eerste golf van 20 organisaties, G2 = tweede golf van 20 organisaties 



 

 

Hoe gebeurt een aanmelding? 
 
Stuur een mailtje naar evamarie.castro@kuleuven.be met de naam van de organisatie die wenst deel 
te nemen aan de tweede golf alsook de naam en gegevens van een contactpersoon. Nadien plannen 
we een verkennend gesprek om kennis te maken en te luisteren naar uw motivatie en uitdagingen. 
 

 
Gezien er maar een beperkt aantal organisaties deel kan nemen aan de tweede golf van dit project, 

aarzelt u best niet te lang om contact met ons op te nemen. Samen zoeken naar warme zorg, dat is de 
uitdaging die we samen met u en uw organisatie aan willen gaan. 

 
Voor alle info, contacteer Eva Marie Castro via Evamarie.Castro@kuleuven.be 
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