
LEERGANG: WELZIJN = AANDACHT

Leergang: Welzijn is aandacht voor voor heel de mens     
Ondersteuning in het praktisch vertalen van welzijn naar individuele 
dagbesteding in de zorg .

Ten gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van financiering, wetge-
ving en het scheiden van wonen en zorg, staat het realiseren van welzijn 
vaak onder druk. 
De overheid heeft een decentralisatiebeweging ingezet door de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) en Welzijn Nieuwe Stijl. Deze kunnen 
worden gezien als een van de eerste decentralisatieoperaties in een lange 
reeks. Veranderingen die uiteindelijk moeten leiden tot een fundamentele 
verschuiving in posities, verantwoordelijkheden en middelen. Het aantal 
beschikbare uren voor welzijn is opgenomen binnen de Zorgzwaartepak-
ketten, echter het is aan de organisatie zelf om hier concrete invulling 
aan te geven. In iedere zorgvisie staat er wel iets geschreven over welzijn. 
Wanneer er wordt gesproken over welzijn in een organisatie, heeft men 
het meestal over activiteiten welke over het algemeen worden uitgevoerd 
door activiteitenbegeleiders of dagbestedingscoaches. In de Kwaliteitswet 
Zorginstellingen wordt het begrip breder omschreven. In deze wet staat 
het begrip welzijn omschreven als ‘iets dat in goede staat verkeert’. 

Het organiseren van welzijn is omvattender dan het organiseren van een 
activiteit. Een activiteit is in onze optiek slechts een middel. Een middel 
om aandacht te geven. Welzijn is soms ook juist het achterwege laten van 
contact, het respecteren van privacy, stilte of rust. Daarmee beperkt welzijn 
zich niet tot het organiseren van activiteiten. Welzijn is iets waar wij men-
sen, allemaal verantwoordelijkheid voor dragen, ongeacht functie, plaats 
of tijdstip. Welzijn = Aandacht!

Welzijn definiëren wij als; je nog nuttig kunnen voelen, worden aangespro-
ken als mens, zelf keuzes kunnen maken, het kunnen onderhouden van 
contacten met mens en natuur. Geluksmomenten ervaren en een omge-
ving waarin je kunt praten over zin en mogelijkheden. Het respecteren 
van- en ondersteuning bieden in aandacht voor individuele behoeften, los 
van beperkingen. Zorgzaam, contactgericht, gastvrij, oprecht en betrouw-
baar. Proberen te begrijpen wat de bewoner bedoelt en daarop participe-
ren.    
 
Onze ZORG voor de oudere mens. Mensbeeld heeft veel expertise opge-
daan in trainingen gericht op de begeleiding van kwetsbare mensen. Een 
groeiende én bijzonder boeiende doelgroep zijn de afhankelijke oude-
ren. 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) me-
demens. Het zijn de verhalen van deze professionals, over vaak kleine en 
waardevolle 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 medewerkers komen we in onze trai-
ningen 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.  
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LEERGANG: WELZIJN = AANDACHT

Opbouw : De leergang bestaat uit totaal 6 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. 

Overzicht items, verdeeld over 6 dagdelen:
- Focus op welzijnsattitude: verkenning op praktijk en functie.
- Zingeving: de vraag achter de vraag. 
- Zorgarrangementen, cliënten agenda, ZZP en wetgeving.
- Implementatiemodel: KIJK – WAT – HOE?  
- Integraal werken: praktisch aan de slag.
- Veranderkunde en samenwerking: zeg JA! 
- Niet vrijblijvend maar resultaatgericht.
- Praktisch en methodisch: van plan naar concrete acties. 
- Ombuigen van weerstanden, communicatie en contact. 
- Reflectie eigen ontwikkelingsproces en specifieke casuïstiek. 

Resultaat
Na afloop van deze leergang:
•	 heeft u zich verdiept in de begrippen welzijn, zzp, regelgeving en 

zingeving, 
•	 bent u samen gaan kijken naar wat mensen daadwerkelijk nodig heb-

ben om deel te nemen aan de context waarin ze leven,
•	 bent u in staat deze begrippen te vertalen naar de praktijk,
•	 bent u zich bewust van de samenhang in functies, rollen, taken en 

verantwoordelijkheden rondom welzijn,
•	 heeft u inzicht gekregen hoe u stuurt op resultaat in plaats van te stu-

ren op product.
•	 heeft u concreet gewerkt met het creatief vertalen van praktijk gerela-

teerde casuïstiek naar praktische uitvoering, 
•	 bent u in staat voorlichting te geven aan collega’s, vrijwilligers en man-

telzorg over welzijn, vertaald naar individuele aandacht en activiteiten.   
•	 heeft u uw eigen rol in het proces met- en rond welzijn versterkt,  
•	 heeft u uw eigen kracht als zingevend mens (her)ontdekt, aansluitend 

bij de belevingswereld en mogelijkheden van de kwetsbare en afhan-
kelijke mens. 

Voor wie?
De leergang is een modulair incompany traject en kan op uw specifieke 
situatie en professionals, op maat worden afgestemd.  

Algemene informatie
Kerntrainers Jessica Smit, trainer – teammanager Zorg, Wonen & Welzijn. 
  Arie Berkhof, trainer – eigenaar Mensbeeld. 

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.

Kosten  Uw investering in het modulaire incompany leertraject zal  
  op uw specifieke situatie op maat worden afgestemd.  
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