
LEERGANG: MENSGERICHTE ZORG BINNEN EEN KLEINSCHALIG WOONVORM

Leergang: Mensgerichte zorg binnen een kleinschalige woonvorm      
Een prachttuin ontwikkelen waar bewoners, medewerkers en mantelzorg tot 
hun recht komen.

De overheid stimuleert de groei naar genormaliseerd en beschermd klein-
schalige woonvormen. De komende jaren moeten bijna 10.000 medewer-
kers de omslag maken naar integraal medewerker of woonbegeleider. 
Voor veel medewerkers vraagt zorg verlenen in een kleinschalige woon-
vorm een andere manier van denken, kijken, doen en van los te laten. 
Belangrijk in het kleinschalig wonen, is het creëren van een passend 
woonklimaat. Maar hoe realiseer je een klimaat waarin medewerkers het 
prettig vinden om te werken en waarin de bewoners worden gekend als 
mens? Welke beroepshouding en communicatieve vaardigheden vraagt 
het van uw medewerkers? Hoe borgt u de Normen Verantwoorde Zorg, het 
Zorgleefplan, Belevingsgerichte Zorg, Brein- en Omgevingsmethodiek, en 
familieparticipatie in de dagelijkse praktijk? 

Kleinschalig mensgerichte zorg definiëren wij in trefwoorden van vrien-
delijk, beleefd, respectvol, zorgzaam, mens- en contactgericht, gastvrij, 
oprecht en betrouwbaar. Begrijpen wat de bewoner bedoelt, signaleren 
van wensen en behoeften, 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 opge-
daan in trainingen gericht naar 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 be-
langrijk voor het welbevinden. Er vinden demografische, sociaal- economi-
sche veranderingen plaats waarbij de overheid zoekt naar het betaalbaar 
houden van zorg. Deze is ook terug te vinden in de veranderende visie op 
wonen voor ouderen. Kleinschalige woonvormen voor afhankelijke ou-
deren worden in toenemende mate in Nederland en België gerealiseerd. 
Veel van onze trainingen gaan over contact en communicatie met oudere 
(afhankelijke en kwetsbare) mensen. We komen gelukkig nog dagelijks 
enthousiaste jonge mensen tegen die zich met liefde, respect en plezier 
willen inzetten voor de oudere medemens.    

Deze incompany leergang verdiept op het gebied van kennis en vaardig-
heden en sluit aan op uw specifieke situatie en kennis van uw deelnemers. 
Mensbeeld werkt met deskundigen uit het werkveld.  

Mensbeeld heeft voor deze leergang de tuin als metafoor voor het leer-
traject gebruikt. De leergang is als het volgt opgebouwd:  

1. De Akker  visievormend, bestemd voor MT, projectteam,  
   Raad v Bestuur.

2. Kiemplaats  kick-off, bestemd voor alle betrokkenen.
3. Voedingsbodem basiskennis en vaardigheden, afhankelijk van   

   groepssamenstelling.
4. De Hoveniers managen en onderhouden van kennis en kunde,  

   leidinggevenden.
5. De Kruiwagens bestendigen van groei en ontwikkeling, bestemd  

   voor kartrekkers.
6. De Vlinders  attitudeversterking bestemd voor vrijwilligers. 
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7. De Bloementuin gericht op mantelzorg.
8. De Oogst  onderhoud, evaluatie, oogstfeest en plannen voor  

   verdere groei.

Uitwerking van de leergang per onderdeel 

1. De Akker 
Werkwoorden:
 Bodemonderzoek, de windrichtingen, kernwaarden, missie, kwaliteit. 

Met eigen handen in de klei: zelf ervaren van onderdelen uit de 
training.
Communicatieplan.
PR materialen, blog, twitter rondom training regelen.
Voorbereiden en bijdrage regelen van de Kiemplaats. 

2. Kiemplaats
Interactief theater “Je zult er maar wonen…” 
Op speelse wijze ontmoeten, ervaren, lachen, beleven, 
ontroeren = leren.
Uitleg visie, opbouw, organisatie en ontwikkelplan. 
Werkwijze, planning en eerste opdracht.

3. Voedingsbodem  
Leergang:

Naast de basisinhoudelijke kennis brengen we een bewustwording  
op gang van persoonlijke normen, waarden, patronen en vaardig  
heden. We versterken vaardigheden op het gebied van inleven, aan-
sluiten, organisatietalent, loslaten van taakgerichtheid, stimuleren van 
mensgerichtheid, sensitief ervaren en authenticiteit. Kern is de eigen  
situatie en inbreng van de deelnemers: 
wat heb je al in huis?  
wat vraagt de nieuwe situatie van je? 
wat heb je daarvoor nodig? 
wat ga jij daarvoor ondernemen?  

De leergang bestaat uit vier modulen, totaal 8 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:
- Waarom kleinschalig en genormaliseerd wonen?
- Mens- en servicegerichtheid: wat betekend dit voor mijn functie in 
  de  praktijk?
- De mens centraal.
- Omgangskundige kennis en vaardigheden.
- Zaaien en wieden: vaardig in communicatie en samenwerking. 
- De vogelverschrikker: weerstanden, praktisch organiseren en 
  vasthouden. 

Materiaal:
 Werkmateriaal door Mensbeeld afgestemd op functie, niveau en 
 organisatie.  
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4. De Hoveniers
Procesbijeenkomsten voor leidinggevenden:
 Centraal staat het organiseren, managen, coachen en onderhouden van  
 kennis en kunde. Hoe zorgen we voor een gezond zaaibed en een kwali- 
 tatief en kwantitatief gezonde oogst? Centraal staan de persoonlijke steil  
 van leidinggeven, de competenties en de persoonlijke opvattingen als  
 vertaalslag naar de nieuwe ontstane situatie, missie en succes. Aandachts 
 punt is de focus op zaken in de tuin waar u als leiding gevende invloed op  
 hebt, over keuzes maken, anders kijken en beïnvloeden.  

 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! 

 De procesbijeenkomsten voor leidinggevende bestaat uit kennisover 
 dracht, vaardigheidstraining met behulp van acteur, reflectie op de werk 
 plek en intervisie bijeenkomsten. 

Kernbegrippen: 
- Vormgeven aan zingevende, mens en servicegerichte kleinschalige zorg. 
- De kunst van de Hovenier: over persoonlijk leiderschap. 
- Lieslaarzen en zonnestralen: over weerstanden, corrigeren, coachen 
  en verbinden.
- De gereedschapskist: modellen, methoden en talent ontwikkelende  
   tools. 

Materiaal: 
 Naast het werkmateriaal door Mensbeeld ontvangen deelnemers het  
 boek Spiritualiteit in Leiderschap.
    
Boek: Spiritualiteit in Leiderschap.
Auteur: J. Wessel Ganzevoort, hoogleraar organisatiedynamiek UV A’dam.
Inhoud: Een verkenning van de betekenis van spiritualiteit voor leider 
 schap in organisaties.
  
5. De Kruiwagens

Kruiwagens kunnen net even wat meer last dragen, zijn flexibel, kunnen 
voeding naar de juiste bestemming rijden en afval afvoeren. Kortom ze 
zijn onmisbaar voor het opbouwen van een gezonde tuin. Kruiwagens 
zijn de “kartrekkers” binnen kleinschalig wonen. Ze zijn niet direct aan 
een functie gekoppeld. Het kunnen contact verzorgenden zijn, maar ook 
enthousiaste verzorgenden, activiteitenbegeleiders of een psycholoog. 
Kruiwagens dienen communicatief vaardig te zijn, enthousiast en te be-
schikken over een verbindend vermogen.     

We verdiepen een proces in bewustwording op persoonlijk leiderschap, 
normen, waarden, patronen en vaardigheden. We versterken vaardighe-
den op het gebied van beïnvloeden, authenticiteit, zingeving, overdracht 
en tegenoverdracht, communicatie en mensgerichtheid. De eigen per-
soonlijke inbreng en verbindende factor van de deelnemers, gerelateerd 
aan de praktijk, staat centraal in deze leergang.  
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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 kleinschalig, mensgerichte en 
  zingevende zorg. 
- Natuur(lijk): persoonlijke visie, motivatie, houdingsvaardigheden, 
  drijfveren als kracht om  anderen te motiveren.
- Kennis en kunde over afhankelijkheid, invloed van ouderdom, 
  hersendegeneratie, brein en omgevingsmethodiek. 
- Welkom in onze tuin! Over informeren, enthousiasmeren en 
  communiceren.   
- De gereedschapskist: modellen, methoden en verbindende tools. 
- De tuinkalender: het welbevinden van de bewoner vertalen naar 
  concrete acties en interventies binnen en buiten de kleinschalige 
  woonvorm.

Materiaal: 
 Naast het werkmateriaal door Mensbeeld ontvangen deelnemers het  
 Toolkit Vormingsspel.

Toolkit:  Vormingsspel.  
Auteur: Arie Berkhof, Bureau Mensbeeld.  
Inhoud: 100 kaarten met reflectievragen over kleinschalig wonen, 
 ouderenzorg en samenwerking.  

6. De vlinders  
Met vlinders richten we ons op de vrijwilligers. Vlinders dwarrelen in de 
tuin en bezoeken de bloemen, zelfs planten als brandnetels. Het maakt 
voor een vlinder niet uit, ze zorgen voor speelsheid en vrolijkheid in de 
tuin.  
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in een kleinschalige woonomgeving. Tijdens 
de  bijeenkomsten staan we stil bij de kunst van het verstaan van behoef-
ten, overnemen versus eigen regie, samenwerken en contact.   

Opbouw:
De opzet bestaat uit 3 actieve bijeenkomsten.

Materiaal:
 Naast het werkmateriaal door Mensbeeld ontvangen deelnemers het  
 boek De vlinder tilt de kat.

Boek:  De vlinder tilt de kat.
Auteurs: Annelies de Goeij en Anja Leunissen. 
Inhoud: Belevingsgerichte zorg en praktische communicatie.  
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7. De Bloementuin 
Mantelzorg, partners, (klein) kinderen, familie komen op bezoek. Op 
bezoek bij de bewoner in zijn of haar huis. Wat zou het mooi als familie 
zich welkom voelt. Gastvrij, dienstbaar en betrokken is en misschien de 
bloemen zelf in het water zet.  Natuurlijk zijn er allerlei omstandigheden 
waardoor dit niet kan of lukt. Soms vanuit onmacht, onkunde, onwetend-
heid, verdriet, boosheid of geschiedenis. In de bijeenkomsten van De 
Bloementuin staan we stil bij deze thema’s, praten we over de verande-
rende rol, onderzoeken we naar wat er wel mogelijk is en wat de bijdrage 
van familie binnen kleinschalig wonen betekent. We staan stil bij het nut 
van levensloop en het maken van een levensboek met of voor de bewo-
ner. Informeren over de interactieve mogelijkheden en laten voorbeel-
den zien over Skype, digitale fotoboek en  betekenisvolle  dagbesteding.  

   
Opbouw:
 De Bloementuin bijeenkomsten bestaat uit een 3 bijeenkomsten. 

Materiaal:
Naast het werkmateriaal door Mensbeeld ontvangen deelnemers het  
boek Om nooit meer te vergeten.

   
Boek:  Om nooit meer te vergeten.
Auteur:  Hilleken Luccassen.
Inhoud:  Het belang van levensboeken en herinneringen.

8.  De oogst
Na een periode van hard werken, is het volgen van een natuurlijk pro-
ces belangrijk: wat is de oogst van onze inspanning en hoe gaan we dit 
vieren? Een plant kan niet voortdurend bloeien, een mens moet ook de 
tijd krijgen om te genieten en te bestendigen wat er is bereikt. Te vaak 
zien we dat scholingen onvoldoende worden geborgd.  Het ene plan is 
nog niet klaar of er volgt direct iets anders. Dit veroorzaakt soms onrust 
en onzekerheid bij medewerkers en heeft invloed op de omgeving (be-
woners). De oogst is een bijeenkomst waarin we samen stilstaan bij dit 
thema, de successen vieren en nadenken over het volgende tuinseizoen.   

Algemene informatie
Kerntrainers Arie Berkhof, directeur Mensbeeld/ docent omgangskunde.
  Freek Gillissen, gespecialiseerd verpleegkundige, werkzaam  
  aan de VU A’dam.
  Conny Groeneveld, docent en gecertificeerd coach geweld- 
  loze communicatie.
  Joke van Diest, docent en trainersactrice.    

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 en de tussen 
  tijdse opdrachten succesvol hebben afgerond.

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