
Kijk dan eens naar het aanbod van Unal 

Academy. Daar vind je een breed scala aan 

trainingen, workshops en een erkende 

opleiding in de zorg. Ons trainingsaanbod 

sluit aan bij de dagelijkse praktijk van 

zorgprofessionals, bij hun actuele 

behoefte en vragen. Al onze opleidingen 

zijn CEDEO-erkend en voldoen aan de 

deskundigheidsbevordering van SKJ. Tevens 

is het mogelijk om punten te krijgen voor het 

Registerplein. 

Waarom Unal Academy?

Er zijn vermoedens van kindermishandeling  en de professional 
heeft de opdracht om met de vader van het betreffende kind 
hierover het gesprek aan te gaan.

Tijdens de training ‘kindermishandeling bij migranten’ wordt 
een rollenspel gedaan. De professional die deze vraag heeft gesteld mag een gesprek voeren met een Marokkaanse 
vader, gespeeld door een medecursist die zich opgeeft voor deze rol. De professional opent het gesprek met de 
mededeling  waarom ze daar zit en dat er vermoedens zijn van problemen thuis. Vanuit haar eigen referentiekader 
legitimeert ze haar redenen om dit gesprek te voeren. Wat ook volkomen normaal is, want je start met de reden waarom 
je daar bent.

OPLEIDING EN TRAINING VIA UNAL ACADEMY

WIL JIJ JEZELF OF 
JOUW ORGANISATIE VERDER 

PROFESSIONALISEREN? 

OF WIL JIJ DE ‘CULTUURSENSITIEVE 
VOELSPRIETEN’ VAN JE 
MEDEWERKERS VERSTERKEN? 

“Ik weet niet hoe ik tot een 
Marokkaanse vader moet 
doordringen,” zegt een professional die 
bij een onderwijsinstelling werkt.



We zien dat de ‘vader’ terugdeinst en in de verdediging gaat. Het gesprek gaat de verkeerde kant op; ze komen beiden 
niet tot de kern van waar het echt om gaat. De trainer stopt het rollenspel en vraagt aan de zaal wat er verkeerd gaat. Er 
komen verschillende reacties. Een van deze reacties is, dat de professional niet meteen met de deur in huis moet vallen 
maar eerst contact moet maken met de vader. De professional geeft aan dit heel moeilijk te vinden. Ze heeft het gevoel 
dat ze de vader eerst moet paaien voordat er over het probleem gesproken kan worden.

In de training wordt opgepakt hoe verschillende mentale 
programmeringen werken. Dat eerst uitgebreid contact 
maken met deze ‘vader’ niet neerkomt op hem paaien, maar 
op hem het gevoel geven dat hij gezien wordt en niet wordt 
veroordeeld. De training gaat dieper in op de manier waarop je 

contact kan maken en tot de kern van de problematiek kan komen.

Ze vervolgt: “Dat heeft tijd en begeleiding nodig, in 1 keer is 
het onmogelijk om een hele andere mentale programmering te 
begrijpen. Wanneer komt de volgende training?”

Daarom is Unal Academy opgericht. Speciaal voor deze professional 

en alle anderen die tegen soortgelijke situaties aanlopen in het contact met 

mensen uit andere culturen en met andere mentale programmeringen.

OPLEIDING EN TRAINING VIA UNAL ACADEMY

“Hoe moet het dan wel?” vraagt de 
professional? “Hoe moet ik het dan wel 
doen zonder dat het tegen mijn eigen 
gevoel indruist?” 

“Dan moet ik wel heel anders naar 
de situatie leren kijken,” merkt de 
professional op. 



ENKELE TRAININGEN VAN UNAL ACADEMY

MEER INFO? 
KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.UNALACADEMY.NL 

DEMENTIE EN OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN
BIJ MIGRANTEN

Er wonen steeds meer ouderen met een migratieachtergrond in 
verzorgingshuizen. Deze ouderen zijn vaak de eerste generatie migranten 
die hun culturele wortels in het land van herkomst hebben. Deze wortels 
vertellen dat een kind voor zijn of haar ouders moet zorgen. In deze 
workshop gaan we dieper in op de waarden en normen die belangrijk zijn 
voor deze ouderen. Hoe communiceer je met iemand met dementie en met 
de naasten? 

EEN INTERCULTURELE ONTMOETING 

“Als ik met Unalzorg medewerkers praat en hoor hoe zij dingen aanpakken, 

leer ik daar altijd zo veel van! Ik zou meer willen weten over hoe zij 

migrantengezinnen begeleiden,” zegt een medewerker van een grote 
instelling voor cliënten met multiproblematiek. 

Vier keer per jaar nodigen we professionals uit om samen met Unalzorg hun 
casussen te bespreken. Hoe maken zij contact met migrantengezinnen en 
cliënten? Welke interventies zetten ze zin? En welke resultaten behalen ze 
met deze interventies? Kortom een inspirerende en leerzame middag in een 
open en constructieve sfeer. 

EEN MIDDAG MET AYSEL DISBUDAK: 
MET VEERKRACHT TRAUMA’S DE BAAS!  

Een traumatische jeugd laat diepe sporen achter. Aysel is het gelukt om er 
sterk uit te komen en zichzelf te herpakken. Hoe is zij de baas geworden over 
haar trauma’s? Dat leest u in haar boek ‘nootjes van een huwelijk’ en hoort 
u tijdens deze middag met haar. Aysel gaat met u in gesprek over haar boek. 
Daarin vertelt ze openhartig hoe ze op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid 
neemt voor het gezin met een verstandelijk beperkte broer met een 
persoonlijkheidsstoornis. U leert dat het hebben van een trauma niet per 
definitie tot ontwikkelingsachterstand hoeft te leiden.

http://www.unalacademy.nl


Datum Training Tijd Aanmelden

APRIL

2-4-2019 Dementie en ouderdomsverschijnselen bij migranten 13.00 - 15.30 uur (VOL!)

5-4-2019 Een middag met Aysel Disbudak 14.00 - 16.30 uur (VOL!)

22-4-2019 Basiscursus cultuursensitief werken in de zorg | Level 1 10.00 - 13.00 uur *nog enkele plekken beschikbaar

22-4-2019 Interculturele ontmoeting 14.00 - 16.30 uur *nog enkele plekken beschikbaar

26-4-2019 Kindermishandeling 09.30 - 13.00 uur *nog enkele plekken beschikbaar

MEI

1-5-2019 LVB en migranten 13.00 - 15.30 uur Klik hier

3-5-2019 Migranten en gedwongen hulpverlening 09.30 - 12.30 uur Klik hier

10-5-2019 Gespreksvoering met migrantenouders 09.30 - 13.00 uur Klik hier

7-5-2019 Dementie en ouderdomsverschijnselen bij migranten 13.00 - 15.30 uur Klik hier

23-5-2019 Module werken als zzp'er in de zorg 09.30 - 12.30 uur Klik hier

7-5-2019 Kindermishandeling bij migranten 09.30 - 13.00 uur Klik hier

JUNI

11-6-2019 Dementie en ouderdomsverschijnselen bij migranten 13.00 - 15.30 uur Klik hier

14-6-2019 Migranten en gedwongen hulpverlening 09.30 - 12.30 uur Klik hier

17-6-2019 Interculturele ontmoeting 14.00 - 16.30 uur Klik hier

19-6-2019 LVB en migranten 13.00 - 15.30 uur Klik hier

21-6-2019 Gespreksvoering met migrantenouders 09.30 - 13.00 uur Klik hier

24-6-2019 Cultuursensitief werken | Level 2 10.00 - 13.30  uur Klik hier

28-6-2019 Module werken als zzp'er in de zorg 09.30 - 12.30 uur Klik hier

28-6-2019 Een middag met Aysel Disbudak 14.00 - 16.30 uur Klik hier

SEPTEMBER

9-9-2019 Weerbaarheidstraining voor kinderen uit  
migrantengezinnen 15.30 - 17.00 uur Klik hier

6-9-2019 Module werken als zzp'er in de zorg 09.30 -12.30 uur Klik hier

16-9-2019 Basiscursus cultuursensitief werken in de zorg | Level 1 10.00 -13.00 uur Klik hier

17-9-2019 Cultuursensitief werken | Level 2 10.00 -13.30 uur Klik hier

20-9-2019 Gespreksvoering met migrantenouders 09.30 - 13.00 uur Klik hier

27-9-2019 Kindermishandeling bij migranten 09.30 - 13.00 uur Klik hier

27-9-2019 Een middag met Aysel Disbudak 14.00 - 16.30 uur Klik hier

30-9-2019 Interculturele ontmoeting 14.00 - 16.30 uur Klik hier

30-9-2019 Cultuursensitief werken | Level 3 09.30 - 13.00 uur Klik hier
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Datum Training Tijd Aanmelden

OKTOBER

4-10-2019 Migranten en gedwongen hulpverlening 09.30 - 12.30 uur Klik hier

9-10-2019 LVB en migranten 13.00 - 15.30 uur Klik hier

14-10-2019 Cultuursensitiefwerken | Level 2 10.00 - 13.30 uur Klik hier

27-10-2019  Drieledige werking van ons brein 10.00 - 12.00 uur Klik hier

NOVEMBER

1-11-2019 Module werken als zzp'er in de zorg 09.30 - 12.30  uur Klik hier

3-11-2019 Dementie en ouderdomsverschijnselen 13.00 - 15.30 uur Klik hier

8-11-2019 Kindermishandeling bij migranten 09.30 - 13.00 uur Klik hier

11-11-2019 Cultuursensitief werken | Level 3 09.30 - 13.00 uur Klik hier

22-11-2019 Een middag met Aysel Disbudak 14.00 - 16.30 uur Klik hier

25-11-2019 Interculturele ontmoeting 14.00 - 16.30 uur Klik hier

27-11-2019 LVB en migranten 13.00 - 15.30 uur Klik hier

29-11-2019 Gespreksvoering met migrantenouders 09.30 - 13.00 uur Klik hier

DECEMBER

2-12-2019 Weerbaarheidstraining voor kinderen uit migranten 
gemeenschappen 15.30 - 17.00 uur Klik hier

2-12-2019 Cultuursensitief werken | Level 2 10.00 - 13.30 uur Klik hier

13-12-2019 Migranten en gedwongen hulpverlening 09.30 - 12.30 uur Klik hier

UnalAcademy
Keurenplein 37, 1069 CD Amsterdam
Telefoon:  020 - 44 77 518
Email:  info@unalacademy.nl
Website: www.unalacademy.nl
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