Cursus Cliëntbemiddeling in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking
Over de cursus

Voor wie is deze opleiding?

Mensen met een verstandelijke beperking zijn
veelal levenslang en levensbreed afhankelijk van
zorg en ondersteuning. Het is belangrijk hun
individuele wensen centraal te stellen in de keuze
die zij maken voor een zorgaanbieder.
Clientbemiddelaars spelen in dit proces een
belangrijke rol. Het zoeken naar een (nieuwe)
zorgaanbieder die aansluit bij de behoeften van
de persoon met een beperking, vraagt een proces
van gezamenlijke verkenning en besluitvorming
tussen deze persoon zelf, diens naaste(n) en de
zorgverlener. Deze cursus is bedoeld als
bijscholing voor professionals die werkzaam zijn
als cliëntondersteuner of cliëntbemiddelaar bij een
zorgorganisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking. In deze cursus
informeren we je over de laatste ontwikkelingen
op het gebied van wet- en regelgeving, neem je
kennis van de doelgroep en laten we je de
waarde van ervaringskennis ervaren. Daarnaast
leer je door middel van gesprekstechnieken aan
te sluiten bij de doelgroep en dagen we je in deze
cursus uit om kritisch te reflecteren op eigen
beroepscompetenties. Uniek aan deze cursus is
dat er gedurende drie van de vijf dagdelen naast
een docent vanuit Fontys ook een
ervaringsdeskundige aanwezig zal zijn als codocent.

Ben jij als cliëntbemiddelaar of cliënt-ondersteuner
werkzaam bij een zorgorganisatie en kom je
daarbij in aanraking met mensen met een
verstandelijke beperking? Wil je meer leren over
hoe je in jouw werk kunt aansluiten bij deze
doelgroep? Wil je op de hoogte zijn van actuele
ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving? Wil je leren hoe je om moet gaan met
soms tegenstrijdige belangen van jouw cliënt en
die van de organisatie? Dan is deze opleiding
geschikt voor jou!

Programma

De cursus bestaat uit 5 dagdelen
Dagdeel 1: doelgroep en ervaringskennis
Dagdeel 2: wet- en regelgeving
Dagdeel 3: behoeften versus belangen
Dagdeel 4: gesprekstechnieken
Dagdeel 5: terugkomdagdeel

Startmomenten

Voor deze cursus geldt dat we starten met
minimaal 10 studenten. Als dit aantal
aanmeldingen wordt gerealiseerd start de
opleiding in de periode januari/februari 2022.
Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de start van
de cursus zal duidelijk zijn of aan het
minimumaantal inschrijvingen is voldaan en
worden de inschrijvers hiervan op de hoogte
gesteld.

Opleidingstype

Cursus

Lesplaats(en)

Fontys Hogeschool Sociale
Studies of in-company
Kosten
€1500

Certificaat: bewijs van
deelname





Contact

Telefoon: 08850 79511
E-mail: Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Inschrijven

Enthousiast geworden? Neem contact met ons
op door een mailtje te sturen.
Deze cursus is mede tot stand gekomen in
samenwerking met CZ zorgverzekeraar en de
Academische Werkplaats Leven met een
verstandelijke beperking.
12-07-2021. Aan de inhoud van deze
factsheet kunnen geen rechten worden
ontleend.

