Secretariaat Netwerk Sterven en Rouw Zuid- Limburg
e-mail: stervenrouwlimburg@gmail.com

Deelname netwerk Sterven en Rouw Zuid-Limburg
Netwerk Sterven en Rouw Zuid- Limburg is een samenwerkingsverband van individuen en
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom
streven, rouw en uitvaart.
Deelname aan het netwerk is mogelijk als je je herkent in de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

•

Je hebt een expertise in de hulp- en/of dienstverlening aan cliënten en/of hun
nabestaanden m.b.t. sterven, rouw en uitvaart;
Je bent deskundig en werkzaam op het gebied zoals genoemd in de doelstelling van
het netwerk;
Je bent gemotiveerd voor deelname aan het netwerk en bereid te investeren qua tijd
en/of werkzaamheden in het netwerk dan wel tot participatie in een werkgroep of
activiteit;
Je bent werkzaam in een van de gemeenten van Zuid-Limburg( Beek, Brunssum,
Eijsden- Margraten, Echt- Susteren, Gulpen- Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard- Geleen,
Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal
Je een keurmerk hebt en/of aangesloten bent bij (een) brancheorganisatie(s) en/of
beroepsvereniging, dan wel op een aantoonbare wijze actief in de kwaliteitsbewaking
van de dienstverlening

Deelname aan het netwerk betekent:
• Voldoen van de jaarlijkse contributie van 75 euro;
• Twee maal per jaar aanwezig zijn bij een netwerkbijeenkomst.
• Een vermelding op de website netwerk Sterven en Rouw Limburg. Activiteiten die
vermeld worden op de website hebben geen commercieel karakter en vallen onder
de doelstelling van het netwerk;
• Als lid van het netwerk kun je activiteiten (laten) plaatsen in de agenda van de
website.
• Als lid van het netwerk kan je gevraagd worden om actief deel te nemen aan de
uitvoering/organisatie van één van de activiteiten georganiseerd door het netwerk.
• Informatie-uitwisseling en kennisdeling met de overige leden van het netwerk.

Graag ontmoeten we potentiële leden tijdens onze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst. Meld je
aan als introducee via stervenrouwlimburg@gmail.com
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