OPVANG EN NAZORG BIJ SCHOKKENDE
GEBEURTENISSEN OP HET WERK
Traumaopvang door medewerkers uit de organisatie
3 daagse ONLINE cursus : maandag 17/5, 31/5 en 14/6/2021
In organisaties waar er een verhoogd risico op schokkende gebeurtenissen bestaat, is het zinvol om
mensen op te leiden in het opzetten en uitvoeren van een beleid rond traumaopvang. Er is nood aan een
aanspreekpunt om opvang en nazorg te geven aan elk individu en/of team dat geconfronteerd wordt
met een schokkend incident. Evenzeer is het belangrijk dat de externe diensten voldoende expertise
ontwikkelen in dit domein.
We beogen dat alle cursisten op een gestructureerde manier efficiënte nazorggesprekken, in groep of
individueel, kunnen voeren. Er worden ook suggesties gegeven naar het opzetten van een goed beleid.
Goede opvang en ondersteuning vanuit de organisatie is zowel vanuit economisch als menselijk oogpunt
noodzakelijk. Preventieve acties zijn belangrijk omwille van de grote negatieve gevolgen die kunnen
ontstaan in het werk en het privé-leven als de verwerking na een incident misloopt. U krijgt een volledige
syllabus met alle achtergrondinformatie en een uitgewerkt protocol.
Meer informatie vindt u op www.thehumanlink.be

DOELGROEP :
Bedrijfsopvangers uit de organisatie: alle mensen die medewerkers, collega’s of hulp- verleners
opvangen na een schokkende gebeurtenis
Bedrijfsopvangers uit de externe dienst

Opleiding van drie dagen:
IN GROTE LIJNEN HANTEREN WE DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN:
Opvang- en nazorggesprekken voeren op een gestructureerde manier
Signalen herkennen en juist inschatten
Steun vanuit de organisatie geven
Opvang en nazorg organiseren, die effectief werkt
Doorverwijzing naar hulpverlening indien nodig
Zicht hebben op eigen gedrag en houding
Cultuur scheppen met aandacht voor schokkende ervaringen

www.thehumanlink.be

admin@thehumanlink.be

03 218 78 17

Fax 03 285 96 60

Deze opleiding wordt gegeven door:

Nouria
Bigaré

De opleiding wordt gegeven door psychologen verbonden aan The Human Link.
Zij zijn gespecialiseerd in preventie van negatieve gevolgen na traumatische gebeurtenissen. Zij hebben
ervaring in het zelf opvangen van individuen en groepen na ongevallen, hold-ups, agressie-incidenten, plots
overlijden, ...
Voorts ondersteunen ze organisaties in het opzetten van eigen bedrijfshulpteams. Dit gebeurde
onder andere bij de brandweer van Rotterdam en Antwerpen, bij de haven van Antwerpen, in diverse
psychiatrische ziekenhuizen of opvoedingstehuizen.

PRAKTISCH
DATA :
LOCATIE :
PRIJS : 		
INSCHRIJVEN :

maandag 17/5, 31/5 en 14/6/2021 telkens van 9u30 tot 16u00 (met pauzes)
ONLINE
€ 600 (excl. BTW), betalen met KMO-portefeuille is mogelijk! (30% subsidie*)
via admin@thehumanlink.be

BELANGRIJK
De inschrijving is pas finaal bij ontvangst van het cursusgeld.
Annuleren van inschrijvingen door de deelnemer gebeurt per e-mail.
Bij annulering na inschrijving en betaling zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
tot 14 dagen voor aanvang van de cursus: 0% van het cursusbedrag.
minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid: 100% van het cursusbedrag

* KMO-portefeuille (voor zelfstandigen): The Human Link is een geregistreerd dienstverlener voor zowel de dienst Opleiding als de dienst Advies van de KMO-portefeuille.
Onze registratienummers hiervoor zijn DV.O105682 (opleiding) - DV.A214070 (advies). De financiële tussenkomst bedraagt 30% (voor een kleine onderneming) of 20%
(voor een middelgrote onderneming) – Voor meer info: www.kmo-portefeuille.be. KMO-subsidie kan niet aangevraagd worden voor syllabi en btw. Deze worden rechtstreeks
aan THL betaald. Vergeet niet tijdig je subsidie aan te vragen.
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