Management begraafplaatsen (B24)
Doel en doelgroep
De cursus is bedoeld voor hen die de cursus uitvoeren/beheren begraafplaats
hebben afgerond en hun vaardigheden en kennis willen uitbreiden op het
gebied van leidinggeven, exploitatie, wet- en regelgeving en uit-/inbreiding
begraafplaatsen.
Toelating en aantal deelnemers
Om deel te kunnen nemen moet de cursist werkzaam zijn op een
begraafplaats, een MBO werk- en denkniveau hebben en bij voorkeur de
cursus beheer begraafplaatsen met goed gevolg hebben afgesloten. Het
aantal deelnemers is minimaal 12.
Programma
Het cursusprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
De vormgevingsaspecten van de Nederlandse begraafplaats.
Ontwikkeling van de crematie en de gevolgen.
Nieuwe begraafplaatsen van de laatste 25 jaar; wat waren de
ontwerpvisies en uitgangspunten.
Thematiek en symboliek in het ontwerp van een begraafplaats.
Trends en ontwikkelingen.
Omgaan met rouwverwerking en rituelen in een multiculturele
samenleving.
Uw ondersteunende rol. Waar ligt de ruimte, waar ligt uw grens?
Uw eigen plek in de emotie rond het sterven.
Leidinggeven aan bovengenoemde processen.
Vraag en aanbod en de markt.
Opbrengsten en kosten.
Contracten, tarieven en prijzen.
Boomveiligheid/-controle, aansprakelijkheid schade veroorzaakt door
bomen.
Aanbesteden versus zelf doen.
Beheer en onderhoud van structuurbeplanting.
Omgaan met bestemmingsplan voorschriften en mogelijkheden.
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
De toepassing en het interpreteren van wet- en regelgeving.
De meeste gestelde vragen, hierbij is ook de gelegenheid om eigen
vragen te stellen.
Toetsing en afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een studiecasus “Beheer en exploitatie”. Bij
voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een getuigschrift.
Cursusperiode, -tijd en -plaats
De eerstvolgende cursus staat gepland op
28 mei, 4, 11, 18, 25 juni, 2 juli 2020
08.30 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college Zwolle

Aanvullende informatie
Voor LOB-leden geldt een korting van 10% op de cursusprijs. Om voor korting
in aanmerking te komen dient u zich in te schrijven via het LOB op mailadres:
administratie@begraafplaats.nl
Het is ook mogelijk deel te nemen aan specifieke onderdelen van de cursus.
Prijs daarvan is op aanvraag.
De cursus (of een onderdeel daarvan) kan ook in-company op uw bedrijfs- of
gemeentelocatie gegeven worden. De prijs van een in-company cursus is op
aanvraag.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met
het cursusbureau van
Groeipunt via:
088 – 262 07 03

info@groeipunt.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via het
aanmeldformulier rechts op
de cursuspagina op
www.groeipunt.nl
14 december 2019
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