Avond van de
uitvaartverzorger

van zorg voor een ander naar zorg voor jezelf
een levendig programma vol
interactie en inhoud
voor uitvaartverzorgers ter
inspiratie en motivatie
5 juni 2019 in Utrecht

DAG-VAN.NL/UITVAARTVERZORGER

Waarom?
Als uitvaartverzorger verricht je belangrijk en verantwoordelijk werk, elke dag opnieuw.
Maar hoe houd je je elke dag staande in dit veeleisende beroep?
Door de bijzondere omstandigheden van een uitvaart wordt er een groot beroep gedaan
op flexibiliteit, inlevingsvermogen en alertheid.

“Vandaag heb ik de uitvaart begeleid van een kind dat aan kanker is
overleden. Ik vond het moeilijk om professioneel te blijven bij het zien van
zoveel verdriet bij ouders en familie.”

AVond voor uitvaartverzorger
Op deze compacte inspiratieavond kun je ten volle aandacht geven aan jezelf als
professional. Naast serieuze en vakinhoudelijke onderwerpen is er ook ruimte voor
ontspanning en plezier. Licht en lucht is een onderdeel van het vak en dus ook van dit
programma.

“Bij het overlijden van een spirituele man kreeg ik vragen over sjamanen,
rituelen en natuurbegraafplaatsen. Het vereiste grote flexibiliteit om in die
wereld te stappen en passende oplossingen te vinden.”

Programma
De avond is een combinatie van elkaar aanvullende elementen. De meervoudig
bekroonde romanschrijver Jan van Mersbergen bespreekt zijn inspirerende visie op de
dood en de branche. De workshops en contactmomenten bieden volop gelegenheid
tot uitwisseling van ervaringen. Als uitsmijter wordt er een korte theatervoorstelling
gespeeld over het wel en wee van de uitvaartverzorger. Genoeg gespreksstof om over
na te praten bij de afsluitende borrel.
Je gaat naar huis met nieuwe ideeën en praktische inzichten, die je direct kunt
gebruiken in je werk.

Goede zorg voor jezelf en je collega’s
resulteert in betere zorg voor je cliënten.
Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht
Locatie:
5 juni 2019, 18.00 uur inloop met broodjes, programma 19.00 - 22.15 uur
Tijd:
€95,- (excl. 21% BTW) Early birds: (tot 1-5-2019): €69,- (excl. 21% BTW)
Prijs:
Info & tickets: https://dag-van.nl/uitvaartverzorger

