Post-hbo
opleiding
bemoeizorg

Als je werkt in de bemoeizorg heb je
bijzondere competenties nodig om
verwarde mensen in zorgwekkende
situaties te verleiden tot zorg.
In deze opleiding leer je contact
maken met deze mensen en ze te
begeleiden en te behandelen op
verschillende levensgebieden.
De kennis, vaardigheden en attitude
die je opdoet pas je al tijdens de
opleiding toe in jouw werksituatie,
zodat je direct en doelgericht leert
handelen in de praktijk.
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Hoofdopleider Simone van de Lindt:

‘In de bemoeizorg moet je buiten
de lijntjes kleuren als dat nodig is’
Wat maakt bemoeizorg zo bijzonder?
‘Als hulpverlener in de bemoeizorg stap je actief af op iemand
over wie je zorgwekkende signalen hebt gekregen en probeer
je die te motiveren om zorg te accepteren. Dat is precies het
omgekeerde van hoe normaal de hulpverleningsrelatie tot stand
komt. Hoe je dat op een goede manier doet, leer je in deze
opleiding. Je leert ook waarom mensen hulp weigeren, hoe ze
tegenover hulp kunnen staan, en hoe je bij ze kunt aansluiten
zodat ze misschien je hulp gaan aannemen.’

Welke kennis en vaardigheden krijg je in deze
opleiding verder mee?
‘In ons programma brengen we alle ervaringen met bemoeizorg
samen die de laatste dertig jaar zijn opgedaan. We hebben
daarom een groot team van dertien docenten die allemaal uit
de praktijk komen. Samen proberen we je een rugzak vol kennis
en vaardigheden mee te geven waaruit je per cliënt, per situatie
kunt putten. Zo’n breed palet heb je nodig omdat je steeds
ander gereedschap nodig hebt, in wisselende combinaties. De
kennis die je al hebt wordt opgefrist en aangevuld en je leert
die toe te passen voor jouw cliënten. Daarbij is veel ruimte voor
je eigen casuïstiek en die van anderen. Je leert ook veel van
elkaar, want de deelnemers komen uit allerlei ambulante teams
die outreachend werken.’
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Welke boodschap wil je cursisten vooral
meegeven?
‘Dat de situatie van je cliënten ook een resultaat is van hoe
onze samenleving in elkaar zit. Dat betekent dat je buiten de
lijntjes moet kleuren als dat nodig is om iets voor elkaar te
krijgen. Dat je dus niet alleen je cliënt motiveert, maar ook zelf
de telefoon pakt om iets voor hem te regelen bij de gemeente,
hem in zorg neemt ook als er nog geen financiering is, of eens
zelf iets noodzakelijks voor hem koopt. Die instelling hebben
onze deelnemers – allemaal ervaren, betrokken hulpverleners –
al, maar in de opleiding word je erin bevestigd dat het oké
is en leer je hoe je het kunt doen zonder dat het te zeer ten
koste gaat van jezelf. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over hoe
je je eigen management of de gemeente meekrijgt. Voor mij is
het vanzelfsprekend dat je mensen helpt vanuit deze attitude,
op een heel persoonlijke manier en vanuit een basis van
vertrouwen. Dat is hoe hulpverlening moet zijn.’

Hoofdopleider Simone van de Lindt:

‘Het gaat er bijvoorbeeld
ook over hoe je je eigen
management of de
gemeente meekrijgt’
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Imke Moezelaar, hulpverlener bij het
Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg
in Den Bosch

‘De docenten staan allemaal
met hun voeten in de klei en
inspireren je met hun passie
en eigenheid.’
‘Je wordt voortdurend
gestimuleerd om creatief
en out-of-the-box te denken,
zonder dat je iets krijgt
opgelegd.’
‘De opleiding heeft mij gesterkt
in het idee dat ik alleen dicht
bij deze moeilijke populatie kan
komen als ik contact leg vanuit
mijn eigen authenticiteit.’
‘Bemoeizorg is een aparte tak
van sport. In deze opleiding
ontmoet je geestverwanten met
wie je dat gevoel deelt en weer
kunt aanscherpen.’
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Voor wie
– verpleegkundig specialist
– sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
– hbo-verpleegkundige
– psycholoog
– sociaal-pedagogisch hulpverlener
– maatschappelijk werker
– politiefunctionaris die werkt met verwarde mensen
Je werkt in de ggz en hebt daar cliëntcontacten.

Wat je leert
Onder andere:
– contact leggen met cliënten
– inschatten van de problematiek
– begeleiden van cliënten
– samenwerken in de bemoeizorgketen
– methodisch werken
– achtergrondkennis van psychopathologie en verslaving
– actuele regelgeving en inzichten rond drang en dwang

Hoeveel tijd het kost
– 12 lesdagen in Utrecht: eens in de twee weken, verdeeld over negen
maanden
– per lesdag 8 uur zelfstudie
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Hoe je getoetst wordt
– praktijkopdrachten
– intervisieverslagen

Meer informatie
en inschrijven
Kijk voor meer informatie over
data, aanmeldingsformulier,
accreditatie, docenten en
praktische zaken op
www.rinogroep.nl/
posthboopleidingbemoeizorg

Hoofdopleider

Accreditaties

– drs. Simone van de Lindt

– Registerplein
– V&V

Cedeo-erkend
De RINO Groep is een Cedeoerkend opleidingsinstituut.
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linkedin.com.company/rinogroep
@RINOGroep
facebook.com/rinogroep

Meer informatie:
infodesk@rinogroep.nl

BZ1806

RINO Groep
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
030 230 84 50
www.rinogroep.nl

