Informatie 3 daagse basistraining Nabestaandenzorg;
unieke begeleiding op persoonlijke wijze.
Omschrijving
Nabestaanden hebben het vaak moeilijk genoeg na het verlies van een dierbare. Het is een
hele opluchting als je naasten en familie als steun hebt, maar soms zijn er zaken die meer
zorg en aandacht nodig hebben. Daar waar net dat extra steun nodig is staat een
nazorgverlener met goed advies en passende hulp voor je klaar.
Als nazorgverlener bel en bezoek je nabestaanden. Je biedt onafhankelijke (na)zorg op
maat, maakt contact met mensen, reikt uit, mobiliseert en verbindt waar dat nodig is. Een
goede nazorgverlener gaat uit van de kracht van de mensen en zijn of haar omgeving en
biedt nazorg als zij er zelf niet uitkomen of vastlopen door het geleden verlies.
Cursisten kunnen na afloop van de opleiding zelfstandig nabestaandenzorg verlenen en
desgewenst een eigen bedrijf te starten.
De opleiding basistraining nabestaandenzorg bestaat uit 3 dagen van totaal 20 trainingsuren,
verdeeld over 2 maanden, en wordt op verschillende locaties verzorgd.
(Dag 1 en 2 van 10-18 uur en dag 3 van 10-17 uur). De training wordt in het Nederlands
gegeven.
De opleiding vraagt voorbereiding thuis en is zeer praktisch en interactief. Houd rekening
met “huiswerk” van circa 10 uur.
De groep bestaat uit maximaal 15 personen. Zo is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht
en interactie.

Programma:
Dag 1, 17 april:
Kennismaking.
Nabestaandenzorg op unieke en persoonlijke wijze.
Nabestaandengesprekken, een introductie.
Wat doe je wel en wat doe je niet.

Dag 2, 1 mei 2020:
Contacten met uitvaartverzorgers/opdrachtgevers.
Vaardigheden en beroepshouding.
Aandacht voor verlieservaringen

Dag 3, 15 mei 2020:
Diversiteit aan dienstverleners en verschillende gesprekspartners.
Het verlenen van nazorg op maat.
Communicatie en casuïstiek bij verschillende verliessituaties

Toelatingseisen:
MBO werk- en denkniveau.
(Ervarings-) deskundig op het gebied van rouw en verlies.

Kosten:
€ 1050,- (incl. koffie, thee, fris, lunch en lesmateriaal)
Na het afronden van de opleiding bestaat er de mogelijkheid voor het gebruik van de licentie
en daarmee onderdeel te worden van de internationale organisatie, Aftercare.World, die
wereldwijd op unieke wijze nazorg biedt aan nabestaanden.
Aftercare.World deelt haar jarenlange ervaring door het aanbieden van intervisie, coaching
en aanvullende modules. Voorbeelden van modules zijn; Succesvol ondernemen als
nazorgverlener, specifieke verliessituaties, Levenskunst etc.
De voorwaarden voor deelname en licentiegebruik zijn op te vragen bij info@aftercare.world
en zullen ook worden besproken tijdens de training.
Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.

Aanmelden
U kunt zich direct aanmelden voor deze training door het invullen van het aanmeldformulier.
Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvang je aanvullende informatie over de
trainingsdagen en locatie en de factuur. Na betaling van de factuur is je deelname definitief.

