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ALGEMENE FOLDER MENSBEELD

Bureau Mensbeeld richt zich op:
- Het verzorgen van Trainingen in Contact & Communicatie
- Coaching & Intervisie
- Communicatie via Instap Theater
- Psychosociale ondersteuning

Expertise Het team van Mensbeeld heeft veel expertise in de gezondheids-
zorg en mensgerichte beroepen ontwikkeld. Met name de afhankelijke 
bewoners in zorgcentra en de kwetsbare psychogeriatrische mensen 
intrigeren ons. Wij verzorgen de laatste jaren veel trainingen over bele-
vingsgerichte zorg, welzijn en zorgleefplannen binnen kleinschalige woon-
vormen. Daarbij houden we via social media nauwlettend de actualiteiten 
in de gaten. Een groot deel van de medewerkers van Mensbeeld werkt 
op projectbasis en zijn deels uitvoerend betrokken in de zorg. Daardoor 
spreken we de taal en houden we ook gevoelsmatig contact met de klant/ 
cliënt/ bewoner. Het gaat om mensenwerk en het behouden van de zorg 
van menselijke waarden. Daarnaast zien we veel raakvlakken tussen zorg, 
onderwijs en welzijn. Mens, ontwikkel je talent! Maar ook buiten deze 
beroepsdomeinen zien we een goede aansluiting. Samenwerken, klantge-
richtheid, trainingen in het bewust worden van communicatiepatronen, 
individuele coaching, trainingen in talentontwikkeling; het zijn universele 
begrippen waardoor we ook elders een graag geziene gast zijn.

Contact & Communicatie  Menselijke interactie, de communicatie tussen 
mensen, het lijkt zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd kennen we allemaal 
voorbeelden waarin het contact moeizaam verloopt en waarbij er sprake is 
van discommunicatie. Echt contact, echt bewust stil staan en echt luiste-
ren, zonder oordeel, het vraagt, net als een APK van een auto, stelselmatig 
om onderhoud, toetsing en vernieuwing. Een organisatie kan niet zonder 
gemotiveerd personeel, een goede samenwerking, een efficiënte commu-
nicatie en een plezierig werkklimaat. In onze filosofie staat het realiseren 
van synergie tussen ambitieniveau van mens en organisatie centraal, één 
en ander praktisch vertaald en gericht op concreet, waarneembaar gedrag 
en resultaat. 
Menselijk gedrag bestaat uit gevestigde patronen, denkbeelden en werk-
wijze. De trainingen van Mensbeeld richten zich in de kern op het stimu-
leren van bewustwording, authenticiteit, het stimuleren van een positief 
contact, het verkrijgen van een efficiëntere communicatie, en het leren 
nemen van eigen verantwoordelijk leiderschap.    
Kenmerkend voor onze aanpak is de inzet van verschillende methoden en 
inzichten, therapeutische oefeningen, spel- en theatervormen, lichaams-
werk en gesprekstechnieken. Onze basis is verankerd in het domein 
omgangskunde. Omgangskunde is samengesteld uit delen van de discipli-
nes; psychologie, didactiek, communicatieleer, pedagogie, sociologie en 
filosofie.  
 
Werkwijze
Mensbeeld werkt voornamelijk volgens op maat gemaakte bedrijfs- offer-
tes omdat iedere organisatie of bedrijf een eigen bedrijfscultuur en eigen 
leerpunten kent. Het program- ma wordt daarmee op uw specifieke situ-
atie afgestemd. Daarnaast bieden wij enkele trainingen aan via een open 
aanbod. Hierbij staat het specifieke aanbod vast. Voor deze trainingen 
kunnen deelnemers zich inschrijven via het inschrijfformulier en/of door 
contact op te nemen met ons bureau. Voor de trainingen op maat onder-
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steunen wij u, desgewenst, om uw specifieke leervragen- en doelen 
uit te kristalliseren.  

Kenmerken Mensbeeld ©   
•	 Mensbeeld werkt vanuit de holistische mensgerichte benadering.
•	 Verzorgt trainingen en biedt ondersteuning aan met een thera-

peutisch en ontwikkelingsgericht karakter.
•	 Duidelijk in het vertalen van vragen en behoefte in een concreet 

en creatief aanbod. 
•	 Sluit aan op- en maakt gebruik van bestaande kennis en kunde 

van mensen.
•	 Spreekt de taal van de werkvloer, professionals en het manage-

ment. 
•	 Ervaringsdeskundig op het gebied van zingevingvragen, mantel-

zorg en de zorg voor mensen.
•	 Stimuleert een proactieve houding, zelfontwikkeling en zelfver-

trouwen.
•	 Focust op persoonlijk leiderschap en het nemen van eigen ver-

antwoordelijkheid.
•	 Beoogt met haar activiteiten een resultaatgericht en duurzaam 

effect te bereiken dat  
•	  bruikbaar is in de praktijk en waarneembaar in concrete gedrags-

veranderingen.
•	 Werkt met afwisselende en dynamische werkvormen, soms con-

fronterend maar altijd  respectvol.
•	 Helder in het toepassen en vertalen van theoretische concepten.
•	 Bewust klein en duurzaam bedrijf met oog voor details.
•	 Energiek, dynamisch, creatief en met een gezonde dosis humor.
 
Kwaliteit 
Mensbeeld werkt via de beroepscode van het NVO2. De trainers 
staan geregistreerd in het Centraal Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
en beschikken over een VOG bewijs. Al onze medewerkers zijn erva-
ringsdeskundig en geregistreerde professionals.

Trainingen voor Zorg & Welzijn
•	 bezoekt u voor een actueel overzicht onze website en klink op 

Trainingen  

Training voor bedrijven en MKB
•	 gericht op het versterken van communicatie en samenwerking
•	 persoonsontwikkeling & karakterinzicht 
•	 service en klantencontact  
  
Mensbeeld: mens- en resultaatgericht, met oog voor details!
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