Vooraankondiging: modulaire vorming
'bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'
Van oktober 2020 tot februari 2021 organiseert ConnFinity een modulaire vorming 'bemiddeling in de laatste
levensfase en bij het levenseinde'.

Doelgroep
De vorming richt zich tot
•

erkende bemiddelaars

•

mensen die met succes een basisopleiding bemiddeling gevolgd hebben

•

hulpverleners, therapeuten, juristen,...

die interesse hebben om te bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, of op een
verbindende manier te leren omgaan met deze conflicten.

Inhoud
Word je in jouw praktijk of werksituatie soms geconfronteerd met conflicten in de laatste levensfase en bij het
levenseinde? Bijvoorbeeld: conflicten over
•

de verdeling van zorgtaken voor een zorgbehoevend familielid

•

beslissingen over het levenseinde: euthanasie, palliatieve sedatie,...

•

onopgeloste kwesties uit het verleden die weer naar boven komen

•

de organisatie van de uitvaart

•

de opstelling van een erfovereenkomst, de verdeling van een erfenis,...

•

...

In deze vorming reiken we jou handvatten aan om hiermee aan de slag te gaan. We gaan dieper in op de eigenheid
van conflicten in de laatste levensfase, de psychologie van de laatste levensfase, relationeel-ethische visies op
samenleven, juridische aspecten bij het levenseinde, medische beslissingen bij het levenseinde, de persoonlijke
ontwikkeling van de bemiddelaar, het integreren van attitudes en vaardigheden eigen aan het bemiddelingsgericht
werken in conflictsituaties.
We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak en een evenwichtige combinatie van theorie en oefeningen. De vorming
omvat 4 modules, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

1.

Ethiek; vergeving en verzoening

2.

Rouwen en sterven

3.

Het zorglandschap; de oudere in onze samenleving; erfrecht

4.

Persoonlijke ontwikkeling

De opleiding wordt begeleid door professionele en federaal erkende bemiddelaars met ervaring in het werken met
geëscaleerde conflictsituaties.
Organisatie
Deze vorming wordt georganiseerd door ConnFinity vzw.
We leggen ons als eerste professionele organisatie toe op het bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij
het levenseinde. Meer info op https://www.connfinity.be

Inschrijvingsvoorwaarden




Voor de volledige vorming:
◦

Wie erkend bemiddelaar is, of met succes een erkende basisopleiding bemiddeling gevolgd heeft, en een
getuigschrift van de volledige vorming wil behalen, moet alle modules volgen en een eindwerk maken.

◦

Andere geïnteresseerden kunnen eventueel toegelaten worden na een voorafgaand oriënteringsgesprek
en op grond van relevante ervaring of professionele motivatie. Je krijgt een attest van deelname.

Voor losse modules:
◦

Losse modules kunnen gevolgd worden door alle geïnteresseerden. Een voorafgaand oriënteringsgesprek
is vereist voor wie geen erkend bemiddelaar is, noch met succes een erkende basisopleiding bemiddeling
gevolgd heeft.
Je krijgt een attest van deelname.

Voor erkende bemiddelaars: de erkenning als permanente vorming wordt aangevraagd bij de Federale
Bemiddelingscommissie.
Deze vorming leidt niet tot een erkenning als bemiddelaar.

Data
Een 9-tal dagen, + praktische proef en presentatie eindwerk, in de periode oktober 2020 – februari 2021. De exacte
data worden later meegedeeld.

Inschrijvingsgeld
Wordt later meegedeeld.

Locatie
Wordt later meegedeeld (waarschijnlijk Brussel of Antwerpen).

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

•

Ilse Van Roosbroeck, 0477 32 18 55, ilse@koromiro.be

•

Anja Glabeke, 0485 38 61 81, anja@izamen.be

Je kan je nu al vrijblijvend aanmelden via de website www.connfinity.be/aanbod/opleiding .
Wij houden je dan op de hoogte!

Bemiddeling bij conflicten
in de laatste levensfase en bij het levenseinde
www.connfinity.be
Volg ons op Facebook, LinkedIn of via onze Nieuwsbrief
Gratis online gesprek? Eerste hulp bij oplopende spanningen
Kwadestraat 5, 1570 Galmaarden
Ondernemingsnummer vzw: 0668.833.905

