Informatie digitale basisopleiding nazorgverlener:
unieke begeleiding op persoonlijke wijze!

Omschrijving
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.

Basisopleiding
De digitale basisopleiding nazorg bestaat uit 10 opleidingsuren, verdeeld over 3 dagen
en zal digitaal in groep en in het Nederlands worden gegeven.
Dag 1: van 9u00 tot 11u00 en van 13u00 tot 15u00.
Dag 2; van 9u00 tot 11u00 en van 13u00 tot 15u00.
Dag 3; van 9u00 tot 11u00.
Daarnaast zijn er nog 2 individuele coachingsuren op maat voor jou. Die worden na de
basisopleiding samen vastgelegd.
De opleiding vraagt enige voorbereiding en/of nawerk, is heel praktisch en interactief.
Hou dus rekening met enig ‘huiswerk’ na elke opleidingsdag.
Programma
Dag 1
Dag 2
Dag 3
-

Kennismaking.
Nabestaandenzorg op unieke en persoonlijke wijze.
Nabestaandengesprekken, een introductie + wat doe je wel en wat doe je niet.
Contacten met uitvaartverzorgers/opdrachtgevers, deel 1.
Uitvaartverzorgers/opdrachtgevers, deel 2.
Vaardigheden en beroepshouding. Diversiteit aan dienstverleners en
verschillende gesprekspartners.
Het verlenen van nazorg op maat. Communicatie en casuïstiek bij verschillende
verliessituaties

Na de basisopleiding
Na afloop van de 3 opleidingsdagen ontvangt iedere cursist een certificaat.
Cursisten kunnen vanaf dan onder Nunazorg België aan de slag, dit vanuit een
zelfstandig statuut. Dit kan deeltijds of voltijds.
De basisopleiding is de stap naar het gebruik maken van de licentie bij Nunazorg België
en daarmee onderdeel te worden van de internationale organisatie, Aftercare.World,
die wereldwijd op unieke wijze nazorg biedt aan nabestaanden.
Toelatingsvoorwaarden
(Ervarings)deskundig op het gebied van rouw en verlies.
Kosten
550 €, incl. lesmateriaal.
Aanmelden
U kunt zich direct aanmelden voor deze basisopleiding door het invullen van het
aanmeldingsformulier.
Daarna ontvang je de factuur. Na betaling van de factuur is je deelname definitief en
sturen we je het lesmateriaal digitaal toe.
Vragen?
Bel of mail gerust - laat je naam en gsm nr na indien geen antwoord.
saravervacke@nunazorg.be of 0495 570155

