
Trainingen
voor de
zorg

Van individueel begeleiden naar SAMEN 
begeleiden!
 Wie zijn wij als team?

 Wat zijn de rollen in het team?

 Welke kwaliteiten beheerst ons team?

 Waar liggen valkuilen op de loer?

Van ik/jij of wij/zij naar ons en samen!
 Gezamenlijke uitwerking van een crisissituatie aan 

de hand van een casus gericht op de doelgroep. 
(groepsactiviteit).

“Moeilijk verstaanbaar 
gedrag”

Training

Dagdeel 4 Dagdeel 5

 Wat is de opbrengst na 4 dagdelen training? - ge-

zamenlijke bespreking en invulling van dit dagdeel.

 Hoe ga jij deze kennis in praktijk brengen? Waar 
ga je mee starten? - individuele opdracht die je 
na afloop van deel 4 mee krijgt.

 Wat zijn jouw valkuilen? – delen in het team.

 Wat heb ik nog nodig na deze training? – schrijven 
van een eigen ontwikkelplan m.b.t. begeleiden 
van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

 Wat hebben wij als team nog nodig? – schrijven 
van een teamplan.

Afsluiting met:
Certificaat:

“Leren is proberen, proberen wordt doen. 

Doen is ervaren, ervaren geeft inzicht!”

En een waardevol boek aan het einde 

van de training – passend bij jullie als team.

zorgdetail-trainingen.nl

Het gaat er niet om dat je 

de beste bent, het gaat erom dat je 

beter bent dan gisteren!
is een sterk merk van Zorgdetail.

Locatie Ruurlo
De Smidse 18
7261 ZZ Ruurlo

T  085 - 210 10 12
E   info@zorgdetail.nl
I  www.zorgdetail.nl

Wij ZIJN een team! Perspectief in begeleiding!



Ikke/Ikke/Ikke

Dagdeel 1

De toon maakt de muziek!

Hoe communiceer ik?

 Wat is communiceren? Theoretisch onderdeel.

 Basisvaardigheden communicatie.

 Theorie en praktijk d.m.v. proberen is leren!

 Communicatie door gedrag – rollenspel.

 Weet ik al waar ik goed in ben als begeleider?

 Wat zou ik moeten veranderen?
 (zie ook uitkomsten ingevulde vragenlijst)

 Leren muziek schrijven. Live workshop in groepjes.

Dagdeel 2

Vooraf:
 Overzichtelijke trainingsmap.

 Coaching on the job gedurende de training; elke 
deelnemer plant een coachingsgesprek met de 
trainer inclusief gezonde en inspirerende lunch.

Wie ben ik? 

 Waarom werk ik in de zorg?

 Waarom werk ik met deze doelgroep?

 Wie ben ik als mens?

 Wie ben ik als begeleider?

 Welke invloed heeft wie ik ben op mijn 
 begeleiding?

 Groepsbespreking uitgebreide vragen- en wensen-

lijst aan de hand van vooraf ingevulde opdracht

 Ontspanning door en inspanning voor begeleider

 Out-of-the-box opdracht 

Anders kijken naar.  Luisteren!

Wie is mijn cliënt?

 Hoe goed ken jij je cliënt?

 Welke informatie is van belang?

 Ken jij de prikkelverwerking van de cliënt?

 Hoe ervaar jij de wereld/prikkels om je heen? 
 Opdracht in groepjes.

Niet beheersen maar onvoorwaardelijk 
accepteren!

 Accepteren van de cliënt MET zijn of haar gedrag. 
Hoe dan?

 Wat zijn jouw grenzen?

 Gedrag ombuigen – workshop creatief ombuigen 
van gedrag.

 Hoe en waarom ga je wel naar je werk als 
 begeleider.

Dagdeel 3

Oefenen is zorgen dat het 
resultaat geen toeval is..


