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10-daagse training Relatieverslaving en Codependentie voor professionals 

 

 

Commitment 

De trainers van De Codependentie Therapeut zetten hun beste kunnen in om de training tot een succes te maken. Van 

de kant van de deelnemer wordt ook commitment verwacht. Dat wil zeggen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

voor het eigen proces tijdens de training. Trainer en deelnemer nemen beide verantwoordelijkheid voor het nakomen 

van afspraken die vooraf of tijdens de training zijn gemaakt. 

 

Vertrouwelijkheid 

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. De trainers en supervisors van De Codependentie Therapeut zijn gehouden aan 

een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het supervisie dossier dat wordt bijgehouden is 

vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Met de beeldopnames van oefensessies voor supervisie wordt zorgvuldig 

omgegaan en na het bekijken van de beeldopnames op USB-stick, krijgt deelnemer de USB-stick terug. Er wordt geen 

kopie gemaakt en bewaard. Afspraken tussen oefen cliënt en deelnemer worden onderling afgesproken en 

nagekomen. De Codependentie Therapeut is niet verantwoordelijk voor gemaakte afspraken tussen oefen cliënt en 

deelnemer. 

 

Evaluaties 

Het regelmatig evalueren van het opleidingsproces, reflectieverslagen en supervisie maken een wezenlijk deel uit van 

de opleiding.  

 

Betaling 

De Codependentie Therapeut stuurt vooraf aan de training een factuur van 2950,- euro, of bij betaling in 3 termijnen, 

3 keer 1000,- euro. In een keer betalen is dus 50 euro voordeliger. De eerste termijn wordt vooraf aan de training 

gefactureerd (bij aanmelding) en de overige termijnen tijdens de training. De facturen dienen binnen twee weken 

betaald te worden. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding vanuit eigen keuze van deelnemer, kan geen teruggave 

van het lesgeld plaatsvinden.  

 

Afwezigheid trainingsdag 

Bij niet kunnen deelnemen aan een trainingsdag wordt dit per mail of telefonisch doorgegeven aan een van de 

trainers. Er zal een vervangende opdracht gegeven worden, die te maken heeft met de lesstof van die lesdag. 

  

Verantwoordelijkheid 

Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te 

nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om De Codependentie Therapeut juist 

te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van deelnemer betreffen en 

die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de training.  

 

Bewijs van deelname 

Indien alle lesdagen zijn bijgewoond en/of eventuele vervangende opdrachten voldoende zijn uitgevoerd, de twee 

verplichte supervisie sessies hebben plaatsgevonden en de deelnemer voldoende ontwikkeling heeft laten zien 

passend bij de opleiding, ontvangt deelnemer aan het eind van de training een certificaat. Het certificaat is geen 

garantie voor deelname aan het netwerk van De Codependentie Therapeut.                 


