
Mensbeeld is aangesloten bij het 
Trainersplatform, Gcoach en werkt 
volgens de beroepscode van NV02         

Informatie
T  078 69 329 69

info@mensbeeld.nl
KvK 24.34.55.77  

LEERGANG: CONTACT- EN MENSGERICHTE ZORG

Betekenisvolle aandacht voor de beleving van de bewoner en diens omgeving 

Belangrijk in de zorg voor kwetsbare- afhankelijke mensen is het creëren van een 
passend woonklimaat, waar de bewoner zich veilig en gekend voelt als mens. Aan-
sluiten en je kunnen verplaatsen in de bewoner, vraagt om kennis en vaardigheden. 
Het vraagt ook om bewustwording van je eigen gedrag, energie en lichaamstaal. 
Bewust van de interactie tussen: Jij – De Ander – De Situatie – De Omgeving.

Contact- en Mensgerichte zorg definiëren wij in trefwoorden van vriendelijk, 
beleefd, respectvol, zorgzaam, mens- en contactgericht, gastvrij, oprecht en be-
trouwbaar. Begrijpen wat de bewoner bedoelt, signaleren van wensen en behoef-
ten, reageren voordat de vraag gesteld wordt en behoud van de eigen regie van de 
bewoner.

Onze ZORG voor de oudere mens. Mensbeeld heeft veel expertise opgedaan in 
trainingen gericht op de begeleiding van kwetsbare mensen. Een groeiende én 
bijzonder boeiende doelgroep zijn de afhankelijke ouderen. Juist bij de oudere 
mens is betekenisvolle aandacht in het contact zo belangrijk voor het welbevinden. 
Onze trainingen gaan over contact en communicatie met (oudere afhankelijke en 
kwetsbare) mensen. In onze trainingen komen we heel veel betrokken professionals 
tegen die zich met liefde, respect en plezier inzetten voor de (kwetsbare oudere) 
medemens. Het zijn de verhalen van deze professionals, over vaak kleine en waar-
devolle contactmomenten, waardoor de energie weer stroomt. Kleine momenten 
waardoor medewerkers beseffen waarom ze dit bijzondere vak beoefenen. Soms 
worden medewerkers zodanig in beslag genomen door werkzaamheden, emoties of 
andere zaken, dat de gepassioneerdheid voor het vak verdwenen lijkt. Ook deze me-
dewerkers komen we in onze trainingen tegen en zien we weer enthousiast worden. 
Samen leren we kijken naar wat er wel kan, en leren we kijken naar wat er al is.  

Deze incompany leergang ‘Contact- en Mensgerichte zorg’ verdiept op het gebied 
van kennis en vaardigheden. Het vormt een goede basis en zal altijd op uw specifie-
ke situatie worden vertaald. Al aanwezige kennis en vaardigheden, projecten, visie 
en ontwikkelingen, zullen in samenspraak worden vertaald in maatwerk. We streven 
naar een effectief, optimaal geïmplementeerde leergang, afgestemd op de kansen 
en mogelijkheden van uw organisatie.      

De leergang is als het volgt opgebouwd:  

1. Contactteam   visievormend, bestemd voor MT, projectteam,   
 Raad v Bestuur.

2. De Ontmoeting kick-off, bestemd voor alle betrokkenen.
3. Basistraining basiskennis en vaardigheden, afhankelijk van   

 groepssamenstelling.
4. Managen van interactie managen en onderhouden van kennis en kunde,  

 leidinggevenden.
5. Contactspecialist  video intervisie, ontwikkeling, onderhouden,   

 voorlichten.  
6. Vrijwilligers attitudeversterking bestemd voor vrijwilligers. 

 
7. Mantelzorg gericht op mantelzorg.
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Uitwerking van de leergang per onderdeel 

1.  Contactteam  
 Werkwoorden:
 Kernwaarden, integratie van bestaande kennis en geschiedenis, missie en 
 kwaliteit. 
 Eigen beleving: zelf ervaren van onderdelen uit de trainingen.
 Het Contactteam – De Ander – De situatie – De Omgeving.
 Opstellen communicatieplan.
 PR materialen, blog, twitter rondom training regelen.
 Voorbereiden en bijdrage regelen voor de kick-off De Ontmoeting. 

2. De Ontmoeting
  Interactieve kick-off voor alle betrokkenen.  
 Ontmoeten, ervaren, lachen, beleven, ontroeren = leren.
  Interactie in contact en communicatie.
 Ik – De Ander – De Situatie – De Omgeving.    
 Uitleg visie, opbouw, organisatie en ontwikkelplan.
 Werkwijze, planning en eerste opdracht.

3. Basistraining  
 Naast de basisinhoudelijke kennis brengen we een bewustwording op gang van  
 persoonlijke opvattingen over echt contact en communicatie. We gebruiken  
 het interactiemodel, praten over dillema’s en mogelijkheden. We zoeken naar  
 kansen binnen de interactie tussen Ik – De Ander – De Situatie – De Omgeving.  
 We versterken persoonlijke vaardigheden. Vaardigheden zoals echt bevestigend  
 luisteren, authenticiteit en inleven. We besteden aandacht aan kennis over de  
 werking en degeneratie van de hersenen, ziekte inzicht, methodiek en  omge- 
 vingszorg. Kern is de eigen functiegerichte situatie en inbreng van casuïstiek van  
 de deelnemers. 
 
De basistraining bestaat uit totaal 10 dagdelen*. 
* Op maat kunnen verschillende talent ontwikkelende trainingen worden ingevoegd en/of specifieke 
thema’s die binnen uw organisatie spelen en/of gerelateerd zijn aan de functie, worden ontwikkeld en 
ingepast.  

Kernbegrippen:
 - Visie op Holistische zorg en echt menselijk contact.
 - Verkennen, herkennen en erkennen van behoeften. 
 - Mens- en servicegerichtheid: wat betekent dit voor mijn functie in de praktijk?
 - Ik – De Ander – De Situatie – De Omgeving.
 - Omgangskundige kennis en vaardigheden, in contact en communicatie.
 - De Kijkwijzer: methodiek van heel de mens in beeld.  

Materiaal:
Werkmateriaal van Mensbeeld afgestemd op functie, niveau en organisatie.  

4. Managen van interactie

Procesbijeenkomsten voor leidinggevenden:
 Hoe manage je ‘betekenisvolle aandacht voor de beleving van de bewoner  
 en diens omgeving?’ Centraal staat het organiseren, coachen, onderhouden  
 en faciliteren van een contact- en mensgerichte omgeving. Centraal staat de  
 persoonlijke manier van leidinggeven met de competenties en de persoonlijke  
 opvattingen.  

 - Analyse van persoonlijk leiderschap: wat heeft u al in huis?
 - Ontwikkeling in kennis en vaardigheden: wat vraagt het van mij?
 - Wat heeft u daarvoor nodig als leidinggevende en zingevend mens?
 - Wat en hoe gaat u ondernemen: persoonlijk meesterschap! 
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 De procesbijeenkomsten voor leidinggevenden bestaan uit kennisoverdracht,  
 vaardigheidstraining, reflectie op de werkplek en intervisie bijeenkomsten. 

Kernbegrippen: 
 - Vormgeven aan een contact- en mensgerichte zorg. 
 - De kunst van persoonlijk leiderschap. 
 - De Manager – De Ander – De Situatie – De Omgeving: over weerstanden, 
   corrigeren, coachen en verbinden.
 - De gereedschapskist: modellen, methoden en talent ontwikkelende tools. 

Materiaal: 
Naast het werkmateriaal van Mensbeeld ontvangen deelnemers het onderstaand 
materiaal.
    
 Waaier:  Toolbox beïnvloeden.
 Auteur:  Jan van Loon, bedrijfsadviseur.     
 Inhoud: Beïnvloedingsmodel.       
 
5.  Contactspecialist      
 Contactspecialisten zijn medewerkers die de basistraining hebben gedaan en  
 zich verder willen verdiepen in het onderhouden en verder ontwikkelen van een  
 Belevingsgerichte woonomgeving, Contact- en Mensgerichte zorg. De contact 
 specialist dient communicatief vaardig te zijn, enthousiast en te beschikken over  
 een verbindend vermogen. Ze zijn essentieel voor het implementatieproces, het  
 borgen van kennis en vaardigheden en het in kunnen spelen op de   
 actuele praktijksituatie vanuit een contact- en mensgerichte visie.      

 We verdiepen een proces in bewustwording op persoonlijk leiderschap, normen,  
 waarden, patronen en vaardigheden. We versterken vaardigheden op het gebied  
 van beïnvloeden, authenticiteit, zingeving, overdracht en tegenoverdracht,  
 communicatie en mensgerichtheid. We maken gebruik van video interactie:  
 deelnemers gaan korte fragmenten leren analyseren, waardoor er een bewuster  
 beeld ontstaat op het eigen gedrag en dat van anderen. Video interactie kan  
 worden toegepast in het contact met- en met toestemming van de bewoner. 

 Ook in het trainingsblok van Contactspecialist vormt de persoonlijke inbreng en  
 eigen casuïstiek een belangrijke factor.    

Opbouw:  
 De leergang bestaat uit 5 modulen, totaal 10 dagdelen. Op maat kunnen   
 verschillende talent ontwikkelende trainingen* worden ingevoegd en/of   
 specifieke thema’s die binnen uw organisatie spelen en/of gerelateerd zijn aan  
 de functie, worden ontwikkeld en ingepast. 

Kernbegrippen:
 - De levenscyclus: taal geven aan mensgerichte en zingevende zorg. 
 - Persoonlijke visie, motivatie, houdingsvaardigheden, drijfveren als kracht om  
     anderen te motiveren.
 - Kennis en kunde over afhankelijkheid, invloed van ouderdom, hersende 
   generatie, brein en omgevingsmethodiek. 
 - De Contactspecialist – De Ander - De Situatie – De Omgeving: over informeren,  
   het ombuigen van weerstanden, enthousiastmeren en communiceren.  
 - Zicht op betekenis.  
 - De gereedschapskist: modellen, methoden en verbindende tools. 
 - Methodiek: cyclus van het onderhouden van het welbevinden van de bewoner,  
    vertalen naar concrete acties en interventies.  
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Materiaal: 
Naast het werkmateriaal van Mensbeeld, ontvangen deelnemers de kaart Zicht op 
Betekenis©, een praktisch overzicht met betekenisvelden waar mensen zin aan kun-
nen ontlenen.
     
6.  Vrijwilligers  
 Vrijwilligers zijn onmisbaar in het creëren van een zinvolle dagbesteding,   
 het kunnen inspelen op persoonlijke voorkeuren of het maken van een praatje.  
 Mensen die vrijwilligerswerk verrichten doen dit op hun beurt ook vanuit een  
 betekenisveld.  Ook onder deze groep mensen bestaat er behoefte aan kennis en  
 vaardigheden om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de vraag en het  
 gedrag van de bewoner.  Tijdens de bijeenkomsten staan we stil bij de kunst van  
 het verstaan van behoeften, overnemen versus eigen regie, samenwerken en  
 contact.   

Opbouw:
 Bestaat uit een 3 bijeenkomsten/ workshops.

Materiaal:
Naast het werkmateriaal van Mensbeeld ontvangen deelnemers het onderstaande 
boek

Boek:  De vlinder tilt de kat.
Auteurs: Annelies de Goeij en Anja Leunissen. 
Inhoud: Belevingsgerichte zorg en praktische communicatie. 

7.  Mantelzorg 
 Mantelzorg, partners, (klein) kinderen, familie komen op bezoek. Op bezoek bij  
 de bewoner in zijn of haar huis. In de praktijk komen tijdens de training vaak  
 de nodige verhalen en emoties los over mantelzorg. Inzicht in “moeilijke” familie,  
 het is een onderwerp wat ook in deze leergang niet ontbreekt. 
 Wat zou het mooi zijn als familie zich welkom voelt. Betrokken in het contact  
 naar hun familielid en naar anderen. Natuurlijk zijn er allerlei omstandigheden  
 waardoor dit niet kan of lukt. Soms vanuit onmacht, onkunde, onwetendheid,  
 verdriet, boosheid of geschiedenis. In de bijeenkomsten voor Mantelzorg staan  
 we stil bij deze thema’s, informeren medewerkers over de leergang die ze volgen  
 en wisselen we ervaringen uit met mantelzorg. We praten over de veranderende  
 rol, onderzoeken wat er wel mogelijk is en we de bijdrage van familie in het con 
 tact- en mensgerichte zorg betekent.  

Materiaal:
Naast het werkmateriaal van Mensbeeld, ontvangen deelnemers het onderstaande 
boek.
   
Boek:  Wat doe je daar eigenlijk?   
Auteur: Sonja ’t Hart-Hartog, Geestelijk verzorger.
Inhoud:  Verhalen over het contact met bewoner en met mantelzorg.

Algemene informatie

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.

Certificaat
De deelnemers aan het traject ontvangen een certificaat van Bureau Mensbeeld, 
indien zij alle van toepassing zijnde modules van het programma hebben gevolgd 
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en de tussentijdse opdrachten succesvol hebben afgerond.

Kosten
Uw investering in deze modulaire incompany leergang zal op uw specifieke situ-
atie op maat worden afgestemd.


