Omgaan met unieke mensen

Omgaan met unieke mensen
In deze cursus gaat u in gesprek met mensen die zelf ervaring hebben met verschillende
psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie/psychose, manisch depressiviteit, borderline en
posttraumatische stress-stoornis. De cursus is bedoeld voor hulp- en dienstverleners die in hun werk
met mensen met diverse psychiatrische problemen te maken krijgen (WMO-loketmedewerkers,
UWV medewerkers, vrijwilligers werkzaam in de psychiatrie e.a.) en niet in de e erste plaats op
psychiatrie zijn geschoold, of die hun kennis en competenties op dit terrein willen verdiepen.
Programma
Omgaan met unieke mensen is ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met
deze problematiek, onder begeleiding van het Steunpunt GGZ Utrecht. Zij geven
de cursus samen met een ervaren trainer.
De cursus is interactief, de ervaringsdeskundigen vertellen over de weg naar deze diagnose, de
behandeling zelf en hoe het is om vervolgens met hun problematiek verder te leven.
Tijdens de cursus werken we vanuit casuïstiek die de cursisten zelf inbrengen en vanuit
ervaringsverhalen naar een uitwisseling en dialoog.
Wat steekt u op van de training?
In de training wordt aandacht besteed aan: de kenmerken van de diverse psychiatrische beelden ;
symptomen; omgang met mensen met psychiatrische problematiek; medicatie en bijwerkingen; en
hoe te komen tot een gedeelde ‘gebruiksaanwijzing’.
Het aanbod richt zich op kennisaspecten en op de toepassing van kennis. Na afloop is de kennis van
de cursist vergroot, weet hij/zij deze in te zetten, laat hij/zij zien dat te kunnen en ook te willen. De
resultaten zijn praktijk- en beroepsondersteunend.
Cursisten geven aan dat de cursus hun kijk op de diverse problematieken in positieve zin
verandert. Ze krijgen meer begrip voor de mens achter de problematiek en krijgen inzicht in
wat nodig is voor goede bejegening en communicatie en hoe zij kunnen bijdragen aan een positieve
samenwerking met deze groep mensen.
Praktische informatie
De cursus wordt gegeven op 2 dagdelen, verdeeld over 2 dagen. Het Steunpunt GGz biedt de cursus
in de eerste plaats in-company aan. U krijgt een offerte op maat. Bij voldoende belangstelling is ook
een open-inschrijving mogelijk.
De cursus wordt al sinds 2008 gegeven en werkt met een beproefd programma.
De ervaringsdeskundigen zijn opgeleid bij het Steunpunt GGZ en zijn ervaren is in het voeren van het
gesprek.
Deelnemers die de cursus volgen ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
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Meer vragen?
Omgaan met Unieke Mensen maakt deel uit van het programma Samen Deskundig, training en
voorlichting door ervaringsdeskundigen. Neem contact op met Hilly Beuving, de
trainer/contactpersoon voor deze cursus.
Steunpunt GGZ Utrecht
Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht
T 030 - 236 93 20
W www.ggzutrecht.nl
E m.vandorsten@ggzutrecht.nl
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