3- daagse Cursus CREF-Zorgwijzer
Inmiddels zijn er nieuwe inzichten en perspectieven ontwikkeld, waardoor de hulpverlener
op een effectievere manier hulp kan verlenen. Om dit in de praktijk gemakkelijk te kunnen
hanteren is hiervoor een CREF-Zorgwijzer ontwikkeld. De CREF-Zorgwijzer kun je na drie
cursusdagen effectief toepassen.
De cursus bestaat uit drie elementen namelijk:
-

uitgebreide theoretische kennis over basisvertrouwen
praktijk gericht werken met het CREF-Model
leren werken met het educatieve CREF-Zorgwijzer Spel.

De rode draad in deze dagen is het reflectief vermogen op eigen handelen en ontwikkeling.
Door in de cursusdagen de theorie in het CREF-Model toe te passen wordt direct ingegaan
op de praktijkervaringen van de deelnemers. Iedere deelnemer meet hier zijn eigen
basisvertrouwen. Tegelijk wordt er geleerd hoe je als hulpverlener, d.m.v. het spel, het
basisvertrouwen van een ander meet. Er wordt geleerd wat de hulpverlener zelf kan doen
om basisvertrouwen te verhogen. Je leert hiervoor een aantal vaardigheden uit de techniek
van NLP.
Wat doet het spel?
Er wordt met de deelnemers het CREF-Zorgwijzer Spel gespeeld. Dit is een kaart/bord spel
en kun je eenvoudig inzetten voor je eigen team, je klanten of voor hulpvragers. Het is toe
te passen binnen je dagelijkse werkzaamheden en zeer geschikt voor diverse doelgroepen
binnen de zorg. Dit educatieve spel geeft inzicht over de aanwezige of ontbrekende
levensbehoeften. Het geeft inzicht in het basisvertrouwen en bevordert de emotionele
verbinding tussen jou en de ander. Tevens kan het spel dienen als een meet en volgsysteem
van je hulpvrager of gezin.
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Wat komt aan bod:
het inzetten van het CREF-Model bij je eigen basisvertrouwen en persoonlijk leiderschap;
het kunnen inzetten van het CREF-Model bij diverse hulpvragen;
omgaan met weerstand, angsten, vermijdingsgedrag cliënten;
een praktijksetting met het spiegelende paard als acteur;
een analyse leren maken met het CREF-Model en het CREF-Zorgwijzer Spel;
brein mechanismes en systeemwerk vanuit het CREF-Model kunnen benaderen;
coachen met het CREF-Zorgwijzer Spel;
aantal NLP vaardigheden om basisvertrouwen te kunnen vergroten;
een goede overdracht en samenwerkingsverband met een CREF-Methode behandelaar.
Resultaat:
in staat zijn om patronen van de hulpvrager veilig te kunnen doorbreken;
op hoger niveau middels het spel kunnen begeleiden;
hulpvragers in moeizame processen op de juiste manier kunnen ondersteunen;
implementatie CREF-Zorgwijzer ter bevordering van het basisvertrouwen;
er kan op een juiste manier worden doorverwezen naar een specialistische hulpverlener.

Voor wie?
Toelatingseis
Duur
Verplichte literatuur
Examen
Certificaat

: Hulpverleners/ Zorgboerderij/Kinderopvang/Logeerhuis en meer
: certificaat 2-dg Basiskennis (Hechting & basisvertrouwen)
: 3 dagen (6 dagdelen) met tussenpozen
: Levensbelang & Problemen laten bij wie ze horen
: theorietoets & video examen opdracht
: ja, mits de opdrachten incl. de literatuur opdracht en de
100% aanwezigheidsplicht zijn behaald.
Verplichte licentie? : Ja, voor gebruik van het CREF-Model en CREF-Zorgwijzer spel in het
behalen van het certificaat noodzakelijk
Aantal deelnemers : min. 6 pers. tot max. 12 personen
Kosten
: € 525,- vrijgesteld van BTW
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