
 

 

Welkomen Trainingen 2019 

 

Verdiepingstrainingen 
Voor professionele mentoren 

en bewindvoerders 
 

Alle professionele mentoren, 

bewindvoerders en curatoren die reeds 

actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen 

met deze trainingen een extra theoretisch 

kader en praktische handvatten om hun 

werk op een hoger plan te tillen. Tevens 
bieden de trainingen voldoende ruimte om 

onderling ervaringen uit te wisselen over 

de thema’s die worden behandeld. Na 

afloop van de training is elke deelnemer in 

staat om de kennis en vaardigheden die 

zijn opgedaan, direct in de praktijk te 

brengen. 

Kosten per deelnemer per training: € 190,- (Exclusief btw, inclusief syllabus en koffie/thee). 

De trainingen worden gegeven in Amsterdam. 

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers per training. 

 
Scholingspunten:  Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging PBI, VeWeVe, NBPM 

en NBPB: 4 PE punten/uren 

 

Aanmelding: Klik hier (www.patrickkomen.nl)  
Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief. 
 

 

 

Wat cursisten zeiden over deze verdiepingstraining: 

“Ik heb geleerd kritischer naar zorgplannen te kijken, ik heb 

hiervoor heldere tips gekregen". 

 

"Deze training heeft mijn kennis verbreed” .                                          

"Ik heb meer inhoudelijke kennis gekregen. Dit helpt mij 

verder in het werk als mentor.” 

 

“ Deze training is overtuigend gebracht. Ik sta nu sterker in 

mijn werk als mentor ”. 

“De training heeft me duidelijk gemaakt wat mijn rol is en dat 

ik de zaken moet laten waar ze horen. Niet te veel zelf willen 

uitvoeren”. 

 

“ Deze training is overtuigend gebracht. Ik sta nu sterker in 

mijn werk als mentor ” 

 

Vrijdag 24 mei 2019    13.00-17.00 uur     (aanmelding uiterlijk  10 mei 2019) 

 

Vediepingstraining 
Van indicatie tot zorgplan 
 

Als mentor kunt u invloed uitoefenen op de zorg die de cliënt ontvangt. Indicaties en zorgplannen 

zijn een onderdeel van deze zorg, maar wat betekenen deze indicaties en hoe leest u een 

zorgplan? Deze training richt zich op professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die 
zich meer willen verdiepen in de onderdelen indicatiestelling en zorgplannen. Tevens worden de 

belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving van 2019 behandeld. 

 

- INDICATIESTELLING: 

Er veranderd veel zorgland. Maar wat betekent dit voor de indicatiestellingen? En hoe ziet een 

dergelijk proces eruit. Tijdens deze middag staan wij stil bij de indicatiestellingen en zal er 

uitgelegd worden wat er veranderd is en welke invloed de mentor kan hebben op deze processen. 

- ZORGPLANNING: 

Deze module gaat in op de zorgplanning. Hoe ziet een zorgplan eruit, hoe kunt u deze lezen. Hoe 

werkt de procedure om tot een zorgplan te komen en op welke momenten kunt u als mentor hier 

invloed op uit oefenen. 

 

Naast een theoretische kader wordt aan de hand van praktijk voorbeelden de kennis overdragen. 
De deelnemers ontvangen een syllabus. 
 

  

 

http://patrickkomen.nl/aanmelding-trainingen/
http://www.patrickkomen.nl/

