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WO ORD VO OR AF

Een voorwoord wordt achteraf geschreven. Dat is in dit geval maar goed ook. Anders was dit project wellicht een afrader geworden. Als u aarzelend staat tegenover het idee dat in dit kloeke
NIZW-product verpakt is: ook de projectadviesgroep heeft zich maar moeizaam gewonnen gegeven. Het is een riskant idee. Kun je van vrijwilligers verwachten dat ze op een kundige wijze ouderen door een precaire periode loodsen en vervolgens vriendelijk doch kordaat afscheid nemen?
Het kan, dat blijkt, maar het is zeker geen alledaags vrijwilligerswerk.
De samenstellers van dit praktijkboek hebben zich gerealiseerd dat ze gedegen te werk dienden te
gaan en vooral geen enthousiaste verkooppraatjes moesten opdienen. Dit is geen werk voor goedhartige lieden die iets aardigs willen doen voor oude mensen. Hier heb je uitgeslapen figuren voor
nodig die kundigheid aan hartelijkheid paren. Vandaar dat ze in dit praktijkboek buitengewoon
serieus worden genomen: zulke vrijwilligers verdienen dat er grondig in hen geïnvesteerd wordt.
In de proefprojecten is gebleken dat er geschikte mensen zijn die dit gidswerk om niet willen
doen. Gelukkig, want er is vraag naar hen. Steeds meer ouderen hebben steeds minder mensen
om zich heen. Voor een aantal van hen is dat een ramp; ze missen het sociale haarwortelstelsel dat
de toevoer van vitale sappen op gang houdt in tijden van droogte. In vaktaal: hun besluitvormingsplatform is afgebrokkeld. Zulke ouderen kunnen hopeloos in de versukkeling raken als er
niemand is die hen met kennis van zaken naar een begaanbaar pad gidst. Niet verwijst, maar even
op weg helpt. Die hun hulp geeft die helpt om het leven in eigen hand te houden.
Het onderscheid met professionele hulpverlening wordt hier flinterdun. Dat is op dit moment
overigens met veel vormen van vrijwilligerswerk het geval. Klaarblijkelijk hebben we het zicht verloren op de taken die in een humane samenleving hun geld waard zijn. Dat is één kant van de
zaak. De andere kant is dat er ook nu nog mensen zijn die het niet nodig hebben en het niet
nodig vinden om hun deskundige menslievendheid te verzilveren - waaronder veel jongere ouderen die hun eigen schaapjes al op het droge hebben en die de generatie boven hen een warm hart
toedragen.
Laten we wat die eerste kant betreft maar niet al te principieel doen. Oude mensen die even het
zicht kwijt zijn mogen we niet laten wachten op een rechtvaardiger samenleving in een toekomst
die niet meer van hen zal zijn.
Namens de projectadviesgroep wens ik u veel inspiratie bij het bestuderen van dit praktijkboek en
veel plezier bij het werken met de mensen die zich voor dit vrijwilligerswerk door u willen laten
instrueren.
Ben Droste, voorzitter projectadviesgroep
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WO ORD VAN DANK

'In het begin was het nogal zoeken: welke kant gaat het uit? Nu ben ik ervan overtuigd dat er bij
mevrouw Daalmeyer heel veel in beweging is gekomen en eigenlijk ook bij mezelf.'
Janneke, vrijwilligster activerend huisbezoek
Voor u ligt 't Heft in handen. Praktijkboek activerend huisbezoek bij ouderen. Met behulp van dit
praktijkboek kunt u vrijwilligers werven, toerusten en begeleiden zodat u in staat bent om samen
met hen een succesvol project Activerend huisbezoek bij ouderen tot stand te brengen.
Vrijwilligers geven doelgericht en tijdelijk steun aan ouderen, die door omstandigheden uit hun
evenwicht zijn geraakt en hebben aangegeven om samen met een vrijwilliger te willen werken aan
een nieuw perspectief.

't Heft in handen is ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen op vier proeflocaties:
- Roosendaal. We werkten samen met de projectgroep 'Ouderen en sociale netwerken' van het
Vierbondenoverleg Brabant; het project werd ondergebracht bij de Stichting Algemene
Hulpdienst Roosendaal. Projectleider was Wil van Helvoirt.
- Rotterdam. Het Steunpunt Vrijwillige Thuishulp Rotterdam bracht het project onder bij het al
bestaande VRINT-project, dat staat voor Vrijwillige Intensieve Thuishulp. Projectleider was
Renske Venstra.
- Amsterdam. De Stichting Flesseman Ouderenadviseurs te Amsterdam ontwikkelde het project
tot een volwaardige nieuwe loot aan de stam van de dienstverlening aan ouderen. Projectleiders
waren Liesbeth Klein Beernink en Toos van Aarsen.
- Groesbeek. De Stichting Welzijn Groesbeek nam het project op als onderdeel van de afdeling
ouderenwerk, met steun van de afdeling educatief werk. Projectleider was Margriet van Dijk.
Onmisbaar op deze proeflocaties was de bereidheid van de vrijwilligers om mee te doen met de
experimentele cursus, te werken met het proefmateriaal en hun ervaringen aan ons kenbaar te
maken.
Bij de ontwikkeling van de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen hebben wij intensief samengewerkt met Jumbo Klercq, stafmedewerker bij Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling. Odyssee
biedt tevens een aanvullende training voor cursusleiders en heeft een aanbod op maat voor
projectleiders die het project in hun eigen plaats met behulp van dit praktijkboek willen opzetten.
Deze vervolgactiviteiten vinden plaats in het kader van het Kenniscentrum Lokaal Ouderenbeleid,
waarin de actieve betrokkenheid van ouderen bij lokale gezondheidsbevordering centraal staat.
Met veel geduld, wijsheid en opbouwende kritiek heeft de projectadviesgroep, voorgezeten door
Ben Droste, ons bijgestaan bij het overdenken van de uitgangspunten en principes waarop dit
praktijkboek is gebaseerd. Behalve Ben Droste waren Dorris Mul (UnieKBO), Annemarie van
Bergen (RIAGG Arnhem), Bianca de Vries (Stichting Welzijn Ouderen Amstelveen) en Theo
Schuyt (Vrije Universiteit Amsterdam) lid van de projectadviesgroep.
Zonder de inzet, toewijding en deskundigheid van de hier genoemde personen was dit praktijkboek niet totstandgekomen. Wij danken allen hartelijk.
Gherie ter Steege
Kees Penninx
NIZW/9

INLEIDING

Voortdurend in ontwikkeling...
Activerend huisbezoek is te definiëren als bezoek aan huis bij ouderen door een vrijwillige huisbezoeker, gedurende een bepaalde periode, waarbij sociale ondersteuning en activering leiden tot
zelfredzaamheid en een gemakkelijker en plezieriger dagelijks leven dat nieuwe vooruitzichten
biedt. En de praktijk? Hier volgt een sfeerbeeld, een momentopname uit een van de proefprojecten die bij de ontwikkeling van dit praktijkboek waren betrokken.
Roosendaal, november 1994. In de nieuwsbrief van de Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal
lezen we het volgende bericht:
'Welzijnsmentoren. Sinds augustus van dit jaar is de hulpdienst verrijkt met een nieuwe werkgroep, de welzijnsmentoren. Deze werkgroep is totstandgekomen op initiatief van verschillende ouderenbonden. Het doel is eenzaamheid van ouderen doorbreken, door hen een nieuwe
activiteit te laten ontwikkelen of door hen te helpen een oude activiteit weer op te pakken...'

Omstreeks dezelfde tijd lezen we in de nieuwsbrief van de ANBO van het gewest Noord-Brabant:
'De welzijnsmentoren brengen huisbezoeken bij ouderen die te maken hebben met belangrijke veranderingen en gebeurtenissen die spanning oproepen. Zoals het wegvallen van een partner, een verhuizing of een verblijf in een ziekenhuis. Zij ondersteunen leeftijdgenoten door
middel van een persoonlijke vertrouwensrelatie. De bezoekers gaan niet in op tekorten, maar
op persoonlijke wensen, levenservaring, mogelijkheden en omstandigheden van de ouderen.
Zij helpen om aanwezige kwaliteiten te benutten en stimuleren tot sociale contacten in de
eigen omgeving. De bezoekers krijgen een intensieve basistraining en werken vanuit een
gecoördineerd team dat regelmatig bijeenkomt.'

Wat zegt het team zelf? Hier volgt een impressie van een van hun teambijeenkomsten. Het team
bestaat dan zo'n tien maanden, een periode die begon met het volgen van de experimentele cursus
Activerend huisbezoek bij ouderen. De namen zijn fictief, de gebeurtenissen niet.
De stand van zaken bij het bezoekwerk wordt doorgenomen.
Wilma bezoekt een mevrouw van 87 jaar, bijna blind en doof, maar zeer goed ter been.
Mevrouw wil graag weer naar de kerk kunnen. Verder heeft ze aangegeven graag te wandelen,
maar alleen durft ze niet. Wilma heeft verteld over vervoersmogelijkheden in de gemeente. Ze
hoopt dat mevrouw die mogelijkheid zal aangrijpen om weer naar de kerk te kunnen. Maar dat
wandelen? Wilma vraagt zich af wie zij daarvoor kan vragen. Mevrouw heeft weinig contacten
in de buurt. Ze krijgt gezinshulp, maar die mag alleen huishoudelijk werk doen. Na een korte
brainstorm besluit Wilma dat ze bij de Unie Van Vrijwilligers zal informeren of daar een metgezel voor het wandelen te vinden is.
Hanneke heeft zeer regelmatig contact met een mevrouw van 76 jaar, sinds een jaar weduwe,
geen kinderen. Ze zegt dat ze zich eenzaam voelt. Op kerstavond zal Hanneke met deze
mevrouw samen een kerstviering bijwonen. 'Dan komt ze weer eens ergens', zegt Hanneke.
Aanvankelijk vond het bezoek eenmaal per week plaats. Maar mevrouw wil meer: samen
boodschappen doen, samen de garderobe van haar overleden man opruimen, samen in de tuin
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werken. De bezoekfrequentie is nu al twee keer per week, soms zelfs drie keer. Discussie in het
team: geef je grenzen aan... Hanneke verbaast zich erover dat ze dat bij deze mevrouw zo lastig vindt; normaal heeft ze daar niet zo'n moeite mee. De discussie spitst zich toe op het eigenlijke doel van het contact. Het overlijden van de man is een telkens terugkerend element. Het
samen opruimen van de garderobe is misschien een invalshoek. Het ziet ernaar uit dat
Hanneke een richting in het bezoekwerk heeft gevonden en dat lucht haar op.
Carla is via Bureau Slachtofferhulp met een 71-jarige vrouw in contact gekomen. Deze
mevrouw is sinds drie maanden weduwe. Onlangs is ze op straat overvallen en beroofd.
Sindsdien durft ze het huis niet meer uit. Carla luistert in eerste instantie naar haar verhalen
en bekijkt of mevrouw na verloop van tijd samen met haar een boodschap wil gaan doen. Het
team vindt dat een goede eerste stap, maar is dat voldoende? Van haar angsten afkomen is
belangrijk voor deze mevrouw. En de ruimte die daaruit ontstaat zou je kunnen benutten om
weer dingen op te pakken waar ze van geniet. Het team besluit daarop de volgende keer terug
te komen.

Activerend huisbezoek in praktijk
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Dit bezoekersteam heeft aanvankelijk voor zichzelf de naam 'welzijnsmentoren' gekozen. Die
drukte naar hun gevoel goed uit waar ze aan willen werken, het welzijn van ouderen. Een grondige evaluatie, een jaar later, leidde echter tot twijfels. Is het woord 'mentor' wel voldoende herkenbaar en uitnodigend voor de doelgroep van het project? Zo blijft de groep constant bijschaven; het
project is voortdurend in ontwikkeling. Eén ding staat vast: de vrijwilligers doen dit werk met
grote toewijding en plezier. Ze hebben geleerd om tijdens het huisbezoek probleemervaringen te
verkennen en te werken aan haalbare acties die het leven van de ouderen gemakkelijker en plezieriger maken en hun nieuwe vooruitzichten bieden. Ze laten het stuur daarbij in handen van de
oudere zelf. Ze combineren inleving in de wereld van de ander met het bewaren van afstand. Na
een bepaalde periode, een halfjaar, een jaar, tot maximaal twee jaar, zit het erop. Dan moet de
oudere weer zelfstandig of met andere hulp verder kunnen.
Door het volgen van de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen is de groep een hecht team
geworden. Door de cursus zijn de teamleden vaardiger geworden, werken ze effectiever, zonder
hun gevoelsmatige betrokkenheid bij het welzijn van ouderen te verliezen. Ze hebben geleerd het
ouder worden niet alleen als probleem te zien, maar als iets waarvan je kunt leren, iets behorend
bij het leven. De aanknopingspunten worden gezocht en gevonden in de verhalen van de ouderen
zelf en in de persoonlijke geschiedenissen die daaraan ten grondslag liggen.
Ze waren gewaarschuwd. Hen zou geen werk te wachten staan waarbij een luisterend oor volstaat.
Er zouden ook kritische vragen gesteld moeten worden. Die onderbreken het verhaal van de
oudere en werpen er een nieuw licht op. Het werk zou een ongelooflijke hoeveelheid creativiteit
en tact vragen, en dingen die zij zelf soms voor onmogelijk zouden houden. Een enkeling trok na
de voorlichtingsbijeenkomst zijn conclusies en verliet het project. De meesten waagden de sprong.
Ze zouden elkaar hard nodig hebben en een hecht team vormen, waarin alle ideeën, maar ook alle
twijfels op tafel zouden komen.
Het Roosendaalse bezoekteam is ondergebracht bij de Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal / SAHR. Het geniet inmiddels bekendheid bij de meeste lokale instellingen voor hulp- en
dienstverlening. Via het meldpunt van de SAHR komen regelmatig nieuwe aanmeldingen binnen
van ouderen die de hulp van een van de teamleden op prijs stellen. De teamleden zelf ervaren dit
werk als een niet gemakkelijke, maar wel telkens weer boeiende opgave. Werk dat hen uitdaagt
om hun levenservaring in te zetten, om concrete doelen te bereiken, gesteund door teamgenoten
en door een projectleider waarop zij kunnen bouwen. Het werk kent zijn ups en downs en is bij
tijd en wijle flink vermoeiend. Maar daar staan volgens de teamleden voldoende winstpunten
tegenover:
- het doelgerichte werken aan concrete resultaten;
- het kunnen terugkijken op geslaagde contacten;
- het zelf leren en verder komen in je eigen leven;
- het plezier en de saamhorigheid tijdens teambijeenkomsten.
De uitgangssituatie in Roosendaal was bij aanvang niet erg gunstig. De ouderenbonden zochten
een manier om ouderen te helpen bij het versterken van hun sociale netwerken, maar hadden nog
nauwelijks nagedacht over de organisatiestructuur die nodig was om een levensvatbaar en continueerbaar project op te zetten. De voorbereidingstijd kostte algauw een jaar. Uiteindelijk bleek het
idee sterk genoeg om de aanvankelijke tegenwind te weerstaan. Inmiddels begint het
Roosendaalse project zich als een inktvlek over de provincie te verspreiden en zijn de eerste buitenlandse delegaties al op bezoek geweest.
Misschien is bij u de uitgangssituatie gunstiger; misschien zult u, net als in Roosendaal, eerst
moeten investeren in de voor dit project noodzakelijke infrastructuur, contacten, deskundigheid
en financiën. Om u en uw organisatie te helpen de nodige afwegingen te maken en het project
succesvol tot uitvoering te brengen is dit praktijkboek geschreven.
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Voor wie is dit praktijkboek geschreven?
Het praktijkboek is geschreven voor plaatselijke professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die een project Activerend huisbezoek bij ouderen willen opzetten. Het praktijkboek biedt
materiaal voor de werving, toerusting en begeleiding van vrijwilligers die zich op deze taak willen
toeleggen.
Voorwaarde voor het welslagen van het project is dat er een coördinerend projectleider is voor de
praktische organisatie, zoals de werving en begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast moet er een
cursusleider zijn (of worden aangetrokken) die de vrijwilligers door middel van de cursus
Activerend huisbezoek bij ouderen kan voorbereiden op hun taak.
Het praktijkboek biedt alle ingrediënten waarmee de projectleider en de cursusleider in samenspraak aan de slag kunnen.

Wat levert dit praktijkboek u op?
Met behulp van dit praktijkboek kunt u het project Activerend huisbezoek bij ouderen in ontwikkeling nemen en uiteindelijk een structurele plaats geven binnen uw organisatie. Daarmee
beschikt u in de eerste plaats over een aanbod waarmee u ouderen die door omstandigheden en
ingrijpende levensgebeurtenissen uit hun evenwicht zijn geraakt, tijdelijk sociaal-emotionele
steun geeft. Die is erop gericht anders naar de situatie te gaan kijken, de eigen mogelijkheden te
vergroten en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Ouderen houden 't heft in handen doordat zij,
geholpen door vrijwilligers, een agenda voor actie opstellen en uitvoeren. Het beoogde resultaat is
dat het leven wat gemakkelijker en plezieriger wordt en nieuwe vooruitzichten biedt.
In de tweede plaats beschikt u over een aanbod waarmee u vrijwilligers in het ouderenwerk een
nieuwe en zinvolle uitdaging, wellicht een tweede carrière, biedt. Vrijwilligers houden 't heft in
handen doordat zij leren hoe zij hun door het leven verworven capaciteiten in woord en daad én
met aantoonbaar resultaat kunnen inzetten voor het welzijn van de oudere. Zij doen dat samen
met collega-vrijwilligers, werkend vanuit een zelfstandig team. Het project biedt vrijwilligers kansen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen
en op termijn desgewenst kunnen doorstromen naar andere vormen van (vrijwilligers)werk.
In de derde plaats beschikt u over een aanbod waarmee u als organisatie sterker staat; ook de
organisatie houdt 't heft in handen. Door de functie activerend huisbezoek op te nemen in het
werk vernieuwt uw organisatie het aanbod. Ook brengt u tot uitdrukking wat gespecialiseerd vrijwilligerswerk voor de zelfredzaamheid van ouderen kan betekenen, naast mantelzorg en professionele dienstverlening. Daarmee speelt u slagvaardig in op de demografische en beleidsmatige
ontwikkelingen waarmee organisaties op het terrein van zorg en welzijn worden geconfronteerd.

Hoe kunt u dit praktijkboek gebruiken?
Het praktijkboek bestaat uit drie delen.
In deel I vindt u de achtergronden en uitgangspunten van het activerend huisbezoek bij ouderen.
Aangegeven wordt op welke ouderen het project is gericht. Ook wordt in dit deel de werkwijze
van het activerend huisbezoek uiteengezet. Op basis van de ervaringen bij de proefinstellingen
worden de voorwaarden voor succes beschreven. Zo kunt u zelf bepalen of u direct met het project kunt starten of dat u eerst nog aan bepaalde randvoorwaarden moet werken. Als u dit deel
hebt gelezen weet u hoe u een project Activerend huisbezoek bij ouderen kunt opzetten en welke
begeleiding de vrijwillige huisbezoekers nodig hebben:
- u weet welke organisatorische stappen u moet zetten;
- u weet hoe u vrijwilligers kunt werven;
- u weet hoe u vrijwilligers kunt toerusten en ondersteunen;
- u weet hoe u het project kunt evalueren.
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Deel I wordt afgesloten met een aantal bijlagen, die u bij de organisatie van het project van pas
kunnen komen, zoals een begroting van personele en materiële kosten en aandachtspunten voor
de evaluatie van het project.
Deel II bevat de uitgangspunten en opvattingen met betrekking tot de inhoud, de opbouw en de
didactiek van de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen. Deze cursus wordt uitgevoerd door
een ervaren cursusleider, die hiermee de vrijwilligers voorbereidt op het werken volgens de
methode van het activerend huisbezoek. Dit deel bevat praktische aandachtspunten voor het
voorbereiden, plannen en uitvoeren van de cursus. Het deel wordt afgesloten met een beknopte
handleiding bij het in deel III gepresenteerde cursusmateriaal.
In deel III vindt u de methodiek voor de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen uitgewerkt volgens een modulair systeem. Het materiaal is geordend in zes modules die de hoofdthema’s van de
cursus vormen. Voorafgegaan door opzet en uitvoering van de voorlichtingsbijeenkomst. We
geven u hier een uitgebreid 'instrumentarium' in handen, met voor iedere module een aantal
mogelijke onderdelen en bruikbare werkvormen. Alle onderdelen worden gedetailleerd beschreven, voorzien van aanwijzingen voor de begeleider en van te kopiëren werkbladen voor de cursisten. De differentiatie van het materiaal stelt u in staat om flexibel te zijn en keuzen te maken bij
het opzetten, aanpassen en tussentijds bijstellen van een eigen cursusplan. Wanneer u deel II en
III hebt doorgenomen bent u in staat om samen met de cursusleider een keuze uit het materiaal te
maken en een cursusplan samen te stellen dat past bij uw vrijwilligers, uw organisatie en de stijl
van de begeleider.

Samenspel van projectleider en cursusleider
Zoals u uit het voorafgaande kunt opmaken spelen twee functies een onmisbare rol in het project
Activerend huisbezoek bij ouderen, namelijk die van de projectleiding en die van de cursusleiding.
Een enkele keer zullen die functies zijn verenigd in één persoon. Maar doorgaans zullen twee
mensen, ieder met een eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid, samenwerken om het project te doen slagen. De projectleider is verantwoordelijk voor de organisatie van het project en
voor de ondersteuning van vrijwilligers. Hij is een permanent aanspreekpunt voor alle betrokken
partijen. De cursusleider heeft een tijdelijke inbreng. Hij draagt zorg voor een didactisch verantwoorde aanpak van de voorlichtingsbijeenkomst en de cursus voor vrijwilligers. Het is van belang
dat beiden het gehele materiaal doornemen en bespreken. Daardoor bouwt u een gezamenlijk
referentiekader op waarin activering het centrale element is. U bespreekt vooraf de uitgangspunten van activeringswerk en gaat na of u beiden vanuit dit perspectief wilt en kunt werken.
Uiteraard is ook het maken van goede afspraken van wezenlijk belang. Projectleider en cursusleider moeten hun acties goed op elkaar afstemmen. Dat vereist een duidelijke regie, waarin zij zelf
moeten voorzien. Het praktijkboek biedt suggesties en materiaal, maar neemt niemand bij het
handje. Om te weten wie op welk moment en met welk doel handelt is regelmatig overleg en
afstemming nodig. Ook in dit opzicht is het raadzaam dat beide functionarissen het praktijkboek
eerst helemaal doornemen en het materiaal bekijken, om zich een beeld van het totale project te
vormen. Door zo samen te werken vergroot u het rendement van ieders inspanningen en zult u
het project tot een succesvolle onderneming maken.

Ondersteuning buiten dit praktijkboek
Indien u besluit om een project Activerend huisbezoek bij ouderen op te zetten, kunt u met behulp
van dit praktijkboek en het meegeleverde materiaal aan de slag. Het in praktijk brengen van een
project Activerend huisbezoek bij ouderen is maatwerk, dat veel creativiteit en soms aanpassing
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aan specifieke omstandigheden vraagt. Om de implementatie van het project in de praktijk te
bevorderen heeft Driekant Opleiding & Advies in samenspraak met het NIZW een scholingsaanbod ontwikkeld. Dit aanbod is gebaseerd op de ervaringen binnen de vier proeflocaties, waar
Driekant van meet af aan bij betrokken is geweest. Afhankelijk van uw specifieke vragen kunt u in
overleg met Driekant kiezen uit diverse mogelijkheden voor ondersteuning bij de implementatie.
1 U wilt zo snel mogelijk met dit project starten. Dan kunt u intekenen op een dagdeel individuele
coaching.
2 U wilt snel starten en ervaringen met andere projectleiders uitwisselen. Dan neemt u deel aan
een informatiedag voor projectleiders.
3 U hebt al een team van vrijwilligers en wilt hun de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen
aanbieden.
4 U hebt zelf iemand die de cursus aan vrijwilligers kan geven. Deze cursusleider kan deelnemen
aan een train-de-trainerseminar.
Uitgebreide informatie over deze en andere mogelijkheden kunt u opvragen bij Driekant
Opleiding & Advies. Het adres vindt u achter in dit praktijkboek.
Ook kunt u ondersteuning aanvragen bij provinciale instellingen met een steunfunctie ten behoeve van het ouderenwerk, het sociaal-cultureel werk en de volwasseneneducatie. In samenspraak
met vertegenwoordigers van deze instellingen kunt u nagaan of een cursusaanbod mogelijk is en
kunt u afspraken maken over de omvang, de inhoud en de voorwaarden daarbij. Afdelingen van
ouderenbonden kunnen voor ondersteuning terecht bij hun provinciale of landelijke organisatie.
Adressen vindt u eveneens achter in dit praktijkboek.

Verklaring van begrippen
Bepaalde begrippen zult u in dit praktijkboek regelmatig tegenkomen. De belangrijkste worden
hier kort omschreven, zoals ze in dit praktijkboek worden gehanteerd.
ACTIVERING

Mensen in beweging brengen, stimuleren en helpen om hun vragen te verhelderen en behoeften
te bepalen, sociale contacten te leggen, activiteiten op te pakken, gebruik te maken van regelingen
en voorzieningen of andere dingen te doen die het leven gemakkelijker en plezieriger maken en
die nieuwe vooruitzichten bieden.
WELZIJN/WELBEVINDEN

De subjectieve beleving van zinvolheid of plezier in het eigen leven.
GEZONDHEID

Een geestelijke, lichamelijke en sociale gesteldheid die mensen in staat stelt de regie over hun
leven te behouden en hun eigen welzijn (welbevinden) te bevorderen.
ACTIVEREND HUISBEZOEK

Bezoek aan huis bij ouderen door een vrijwillige huisbezoeker, gedurende een bepaalde periode,
waarbij sociale ondersteuning en activering leiden tot zelfredzaamheid en een gemakkelijker, plezieriger dagelijks leven dat nieuwe vooruitzichten biedt.
TE BEZOEKEN/BEZOCHTE OUDEREN

Personen in de tweede levenshelft die geconfronteerd worden met levensgebeurtenissen en veranderingen die een tijdelijke belemmering vormen voor hun zelfredzaamheid en hun welbevinden
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negatief beïnvloeden; zij willen daar met behulp van een huisbezoeker iets aan doen opdat zij de
regie over hun leven zo lang mogelijk in handen houden, hun leven wat gemakkelijker en plezieriger vinden en meer vooruitzichten zien.
HUISBEZOEKER

Een opgeleide gespecialiseerde vrijwilliger die werkt volgens de methode Activerend huisbezoek.
HET PROJECT

Het project Activerend huisbezoek bij ouderen; een doelgerichte, samenhangende en in tijd afgebakende hoeveelheid activiteiten gericht op het ontwikkelen en structureel inbedden van activerend
huisbezoek binnen een of meer lokaal werkende organisaties op het gebied van zorg en welzijn.
DE PROJECTLEIDER

Een beroepskracht die verantwoordelijk is voor de organisatie van het project, zorg draagt voor
continuïteit en die het team huisbezoekers begeleidt. Belangrijke taken zijn ook het bewaken van
het karakter van het project en kwaliteitszorg binnen het project.
DE CURSUSLEIDER

Een beroepskracht of gekwalificeerde vrijwilliger die vrijwilligers met behulp van de in dit praktijkboek beschreven cursus opleidt tot activerend huisbezoeker.
HET TEAM

Een groep samenwerkende huisbezoekers die na het volgen van de cursus huisbezoeken aflegt en
die regelmatig bijeenkomsten belegt voor het uitwisselen van ervaringen, voor deskundigheidsontwikkeling en voor organisatorische afspraken.
DE KLANKBORDGROEP

Een groep van vijf à zeven externe functionarissen uit het veld van ouderenzorg en welzijn, die in
samenspraak met de projectleider de doelstelling en de voortgang van het project bewaken, adviseren over werving en doorstroming van zowel te bezoeken ouderen als huisbezoekers en zorg
dragen voor afstemming van het project met het overige aanbod van zorg- en dienstverlening aan
ouderen in de gemeente of de regio.

NB Vrijwel overal waar 'hij', de 'bezoeker', de 'cursusleider' enzovoort staat, had met evenveel
recht 'zij', de 'bezoekster', de 'cursusleidster' kunnen staan. Ten behoeve van de leesbaarheid is
echter consequent gekozen voor de algemene (mannelijke) vorm.
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DEEL I

HANDLEIDING BIJ DE ORGANISATIE VAN
HET PROJECT ACTIVEREND HUISBEZOEK
BIJ OUDEREN

Inhoud
1

Achtergronden 21

2

Stappenplan 27
Bijlagen 53
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1 ACHTERGRONDEN

In dit hoofdstuk worden de achtergronden van het activerend huisbezoek bij ouderen uiteengezet.
Deze zijn gebaseerd op de ervaringen binnen de proeflocaties. Achtereenvolgens worden de volgende vragen besproken:
- Op welke ouderen is het project gericht?
- Waarom huisbezoek?
- Waarom vrijwilligers?
- Wanneer andere vrijwilligers of beroepskrachten?
- Wat is de kern van de methode Activerend huisbezoek?
- Wat zijn de voorwaarden voor succes?

Op welke ouderen is het project gericht?
Een moeilijke periode
De titel van dit praktijkboek zegt het eigenlijk al: het gaat om zelfstandig wonende mensen in de
tweede levenshelft voor wie 't heft in handen houden geen vanzelfsprekende zaak meer is. Door
de (dubbele) vergrijzing en het op zelfstandig wonen gerichte beleid neemt hun aantal in rap
tempo toe. In de deelnota Preventie en veroudering (TK 1990-1991) worden de volgende risicofactoren bij ouderen genoemd:
- ouder dan 80 jaar;
- recent uit het ziekenhuis ontslagen;
- alleenstaand/gescheiden;
- kinderloos;
- sociaal isolement;
- recent partner verloren;
- laagste sociaal-economische status.
Tip: Bij de gemeente of het welzijnswerk ouderen zijn doorgaans gegevens beschikbaar waaruit u
kunt afleiden of er in uw werkgebied veel ouderen wonen die in deze omstandigheden verkeren.

Steeds meer ouderen blijven tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig wonen. Meestal uit vrije wil,
maar soms ook omdat de indicatiecriteria voor verzorgings- en verpleeghuizen flink zijn aangescherpt. Langer zelfstandig betekent ook: langer op jezelf aangewezen. Voor de meeste ouderen is
dat geen probleem. Zij kunnen zichzelf uitstekend redden, eventueel aangevuld met hulp van
mantelzorgers of professionele hulpverleners. Veelal is de aanleiding voor een bedreigde zelfredzaamheid een opeenstapeling van verlieservaring(en): verlies van inkomen, van nuttige maatschappelijke rollen, van dierbare vrienden, van lichamelijke en geestelijke spankracht. Een al lang
sluimerende ziekte wint terrein of juist geheel onverwacht raakt men aan het 'dokteren'. Veelal is
sprake van een afbrokkelend sociaal netwerk, dat onder meer dient als vangnet bij problemen.
Ook de omstandigheden kunnen een rol spelen: de zorg van een te grote of slecht onderhouden
woning, een incident in de buurt dat gevoelens van onveiligheid en vervreemding ten opzichte
van de buurt teweegbrengt.
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Dergelijke omstandigheden kunnen, vooral wanneer zij gecombineerd of snel achter elkaar optreden, een aantasting vormen voor het zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen van oudere
mensen. Steeds meer situaties worden als risicovol ingeschat, totdat men zich op het laatst nauwelijks meer op straat vertoont. Wanneer oude, vertrouwde hulpbronnen wegvallen heeft men steeds
vaker professionele hulp- en zorgvoorzieningen nodig. Het aangewezen zijn op hulp versterkt
nogal eens sluimerende gevoelens van afhankelijkheid en onmacht. Men moet het doen met een
kleiner wordend wereldje, waarin soms onvoldoende informatie voorhanden is over alternatieven,
over beschikbare mogelijkheden die het leven kunnen veraangenamen. Soms wordt dan van eenzaamheid gesproken of van sociaal isolement. Ben Droste spreekt in het woord vooraf over 'het
afgebrokkeld besluitvormingsplatform'. Activerend huisbezoek richt zich op ouderen die worstelen met deze problemen, maar het nog niet opgegeven hebben. Zij willen de verantwoordelijkheid
en de regie over het eigen leven nog niet overdragen aan anderen, zoals kinderen en hulpverleners. Hun autonomie is hen te dierbaar. Met een tijdelijke, gerichte en deskundige ondersteuning
willen zij het heft zo lang mogelijk in handen houden.

De aanleiding
Vaak worden problemen in vage bewoordingen benoemd. Ik zit in de put. Wie is er nog in mij
geïnteresseerd? Hoe kom ik door die lange weekenden heen? Had ik maar iemand met wie ik af
en toe eens iets kon doen. Verschillende concrete gebeurtenissen kunnen een aanleiding vormen
om hulp of steun te vragen. Veelal betreft het ingrijpende levensgebeurtenissen, life events, die
mensen tijdelijk uit hun evenwicht brengen en waarop zij een antwoord moeten vinden. Enkele
voorbeelden:
- het verlies van een dierbare;
- op de wachtlijst staan voor een verzorgingshuis;
- leren leven met een ziekte of handicap;
- opname in of ontslag uit een ziekenhuis;
- zorgen voor een zieke of dementerende partner.
De aanleiding kan ook een praktisch probleem zijn. Op een van de proeflocaties wilde een hoogbejaarde, gehandicapte vrouw nog eenmaal een bezoek brengen aan haar zoon in München. Zij
had hem in jaren niet meer gezien en voelde een enorme drang erheen te gaan. Maar ja, in een
rolstoel... dat leek haar een onmogelijke onderneming. Haar bezoekster stelde de simpele vraag:
wat is onmogelijk? Er werd informatie opgevraagd, er werd gebeld, er werden formulieren ingevuld. Bovenal werd er gefantaseerd over hoe het zou zijn, zo'n reis. Dat gaf moed. Een halfjaar
later kon een langgekoesterde wens alsnog in vervulling gaan.

De doelgroep
Samenvattend wordt de doelgroep van het project gevormd door personen in de tweede levenshelft die geconfronteerd worden met levensgebeurtenissen en veranderingen die een tijdelijke
belemmering vormen voor hun zelfredzaamheid en hun welbevinden negatief beïnvloeden. Zij
willen daar met de hulp van een huisbezoeker iets aan doen opdat zij de regie over hun leven zo
lang mogelijk in handen houden, hun leven wat gemakkelijker en plezieriger vinden en meer
vooruitzichten zien.

Waarom zijn huisbezoekers nodig?
Het project richt zich op ouderen die worden geconfronteerd met levensgebeurtenissen en veranderingen die hun zelfvertrouwen aantasten en die hun zelfredzaamheid op de proef stellen. Ook
gevoelens van onveiligheid kunnen een rol spelen, waardoor mensen in hun schulp kruipen, soms
letterlijk. Doorgaans is in deze situatie tijdelijke sociaal-emotionele steun, gerichte aandacht en
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wat praktische hulp voldoende om er weer bovenop te komen en een nieuw perspectief te ontwikkelen. Eerstelijnshulpverleners hebben echter te weinig tijd om deze intensieve persoonlijke
ondersteuning te bieden. Ook zijn er doorgaans geen indicaties voor gespecialiseerde professionele hulp of therapie. In deze situaties blijft de professionele zorg op afstand en wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de mantelzorg. Maar wanneer ook die ontbreekt, of niet in staat is
de steun te bieden die helpt, loopt de oudere het risico in een neerwaartse spiraal terecht te
komen, waar hij op eigen kracht niet meer uitkomt. In die gevallen zijn huisbezoekers nodig die
weten hoe ze met behulp van een gerichte aanpak de oudere een zetje in de goede richting kunnen geven.
Verder is een individuele benadering, huisbezoek dus, nodig waar een groepsbenadering niet
wordt gewenst of niet werkt. Vanuit zijn benarde positie is de oudere vaak niet te benaderen voor
ondersteuningsgroepen, gespreksgroepen of andere op sociaal-emotionele ondersteuning gerichte
groepsactiviteiten. Voorlichtingsbijeenkomsten rond ziekten of problemen waar ouderen mee te
maken kunnen krijgen, veronderstellen vaak al een zekere acceptatie die niet altijd aanwezig is.
Ook het vertrouwen in het nut daarvan is niet altijd groot. Ervaringen binnen de proeflocaties
wijzen uit dat speciaal op het individu toegesneden huisbezoek in die gevallen vaak wel een effectieve manier is om behoeften te verhelderen en een nieuw perspectief te ontwikkelen.

Waarom vrijwilligers?
In de sector zorg en welzijn worden zeer uiteenlopende argumenten aangevoerd voor het werken
met vrijwilligers. In grote lijnen zijn die terug te voeren op wat je zou kunnen noemen een misery-perspectief en een bronperspectief.
Vanuit het misery-perspectief worden vrijwilligers ingezet bij gebrek aan beter. Bijvoorbeeld
omdat er al vele jaren is bezuinigd op beroepskrachten. Voor een geslaagd project Activerend
huisbezoek bij ouderen vormt het bronperspectief een betere voedingsbodem. Wij bedoelen daarmee dat zowel vrijwilligers als ouderen worden aangesproken op hun levenservaring en talenten;
hun gecombineerde levenskunst vormt een bron van welzijn voor beide. Ook al gaat het primair
om de activering van ouderen, de ervaring leert dat vrijwilligers zelf ook leren van het contact
met de bezochte ouderen. Bovendien biedt deze werkwijze vrijwilligers mogelijkheden om zelf
ook nieuwe perspectieven te verkennen, zich te specialiseren en een weg te zoeken in een eigen
(vrijwilligers)carrière.
'Ik leer van de ouderen die ik bezoek. Het interesseert me hoe zij omgaan met veranderingen,
hoe zij het hoofd boven water proberen te houden. Daar heb ik voor mezelf ook wat aan.'
Suze, huisbezoekster

Het bronperspectief werpt ook licht op de positie van de huisbezoeker ten opzichte van mantelzorgers en beroepskrachten. Vrijwilligers die de cursus van het project Activerend huisbezoek bij
ouderen hebben gevolgd, hebben geleerd om behalve invoelend te zijn ook, indien nodig, afstand
te nemen en kritische vragen te stellen. Door deze vaardigheden in te zetten onderscheiden zij
zich van veel mantelzorgers. Bovendien maken zij geen deel uit van de sociale omgeving (familie,
vrienden, buren) van de oudere. Daardoor zijn zij beter in staat de situatie vanuit een nieuw en
verfrissend perspectief te benaderen.

Wanneer andere vrijwilligers of beroepskrachten?
Activerend huisbezoek is een vorm van gespecialiseerd vrijwilligerswerk. Afhankelijk van de
behoefte van de oudere kan worden nagegaan of deze vorm van vrijwilligerswerk de meest
geschikte is. Er zijn vele andere vormen voorhanden. Hoewel die ook het welzijn van ouderen op
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het oog hebben, hebben zij andere uitgangspunten en sluiten zij aan bij andere behoeften. Andere
vrijwilligers verdienen de voorkeur als het gaat om:
- het bieden van gezelschap (voorlezen, wandelen, afleiding geven); in deze gevallen wordt
gesproken over vriendschappelijk huisbezoek (zie schema);
- lichte huishoudelijke activiteiten (boodschappen, klusjes, tuinonderhoud, hond uitlaten);
- taakverlichting van de mantelzorg (oppas, assistentie in de huishouding, vakantieopvang, terminale zorg);
- groepsgewijze activiteiten (recreatie, vakantiehulp, creatieve activiteiten, sport en spel);
- gezondheidsvoorlichting (niet roken, gezonde voeding, veiligheid in de woning, omgaan met
artrose enzovoort).
Activerend huisbezoek bouwt enerzijds voort op de traditie van het vriendschappelijk huisbezoek
en ziekenbezoek, dat al veel langer wordt uitgevoerd door organisaties als de Unie van
Vrijwilligers, de Zonnebloem, het Welfare Rode Kruis en de ouderenbonden. Anderzijds breekt
het met die traditie door de systematische aandacht voor activering. Daarin is vriendschap tussen
de oudere en de huisbezoeker geen doel, maar een middel. In het volgende schema worden de
verschillende kenmerken van vriendschappelijk en activerend huisbezoek op een rij gezet.
Vriendschappelijk huisbezoek

Activerend huisbezoek

Doel: oudere voelt zich minder eenzaam, kan
zijn verhaal kwijt

Doel: oudere onderneemt actie om zijn situatie
te verbeteren

Probleemdefinitie: eenzaamheid, gebrek aan
vriendschap

Probleemdefinitie: wordt vastgesteld in samenspraak

Gezelschap en soms praktische hulp bieden

Stimuleren, aanmoedigen, dingen mee uitproberen

Gerichtheid op relatie

Gerichtheid op taak

Langdurig contact, gericht op zorg en hulp

Contact voor afgebakende periode, gericht op
leren en activeren

Relatie: emotioneel nabij zijn, vriendschap

Relatie: vriendelijk zijn, maar ook reflecteren en
confronteren

Kenmerken van vriendschappelijk huisbezoek en activerend huisbezoek

In veel gevallen zal de hulp van beroepskrachten de voorkeur verdienen boven die van vrijwilligers. Dat geldt in elk geval:
- als er een specifieke, beroepsmatige deskundigheid vereist is, denk aan verpleegkundige, verzorgende of huishoudelijke hulp, sociaal-raadsliedenwerk, maatschappelijk werk en pastorale zorg;
- als de klant er de voorkeur aan geeft om van een beroepskracht hulp of steun te ontvangen.
Veel ouderen die door een huisbezoeker worden bezocht, zullen al contact hebben met andere
hulpverleners. Idealiter zijn zij 'partners in de zorg' en vullen zij elkaar aan. Belangrijk is dat er
afstemming plaatsvindt over de inhoud van de hulp en het tijdstip ervan.
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Wat is de kern van activerend huisbezoek?
In deel III van dit praktijkboek, de cursus, wordt de methode van het activerend huisbezoek uitvoerig beschreven. Hier wordt volstaan met een beknopte introductie.
Activerend huisbezoek is bezoek bij ouderen door een vrijwillige huisbezoeker, gedurende een
afgebakende periode, waarbij sociaal-emotionele ondersteuning leidt tot activering. Activeren is
mensen in beweging brengen, stimuleren en helpen om hun vragen te verhelderen en behoeften te
bepalen, sociale contacten te leggen, activiteiten op te pakken, gebruik te maken van regelingen
en voorzieningen of andere stappen te zetten die het leven gemakkelijker en plezieriger maken en
die nieuwe vooruitzichten bieden. Daarvoor is nodig dat mensen een andere kijk op zichzelf en
hun omgeving ontwikkelen, dat zij anders omgaan met gevoelens en dat zij ervaringen trachten te
verwerken. Het gaat erom dat de oudere die door omstandigheden tijdelijk 'uit het lood' is geslagen, weer greep krijgt op zijn leven. Dat betekent dat de oudere zelf het meeste werk doet. De
bezoeker stuurt het activeringsproces, waarbinnen de oudere aan het werk gaat. De bezoeker
stuurt zo, dat de oudere weer vertrouwen krijgt in de eigen kracht en mogelijkheden. Samen werken zij aan een opgestelde agenda, een actieprogramma dat de beoogde veranderingen en vooruitzichten dichterbij brengt. De bezoekfrequentie is meestal eenmaal per week; soms eenmaal per
twee weken.
De huisbezoeker gaat te werk volgens een doelgerichte methode. Die bestaat uit drie stappen, die
leiden tot anders kijken, anders denken en anders doen:
1 Situatieverheldering
Het opbouwen van een vertrouwensband, het verkennen en analyseren van de situatie. In deze
fase vervult de huisbezoeker primair de rol van vertrouwensfiguur.
2 Perspectiefontwikkeling
Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, het motiveren tot verandering en het stellen van
doelen. Hier is de huisbezoeker in de eerste plaats onderzoeker.
3 Actieondersteuning
Het ontwerpen en ten uitvoer brengen van actieprogramma's en het afbouwen van de relatie
zodat de oudere zelf verder kan. Nu is de huisbezoeker vooral begeleider.
In de praktijk verloopt de huisbezoekperiode niet altijd zo keurig stapsgewijs. Soms moet de
bezoeker een stap terugdoen, soms duurt het vele bezoeken voor hij de volgende stap kan zetten.
Belangrijk bij deze methode is het opstellen van een doelgericht actieprogramma, samen met de
oudere, gericht op het ondernemen van activiteiten die de eigen welzijnsbeleving ten goede
komen. Welke activiteiten worden ondernomen hangt af van de persoonlijke behoeften van de
oudere en de omstandigheden waarin hij verkeert. Het in beweging komen is belangrijker dan de
beweging zelf. Zowel letterlijk als figuurlijk. Het maken van een wandelingetje rond het huis kan
in iemands leven een aardverschuiving zijn, waar maanden van gespreksvoering en voorbereiding
aan vooraf zijn gegaan. Het kan ook gaan om het verwerken van verdriet of het tegen een dementerende partner leren zeggen dat men één middag in de week voor zichzelf wil hebben. De handeling is op zichzelf minder belangrijk dan het feit dat men handelt; de huisbezoeker is zich daarvan
bewust en gebruikt dit gegeven om de oudere te sterken in zijn zelfvertrouwen. Belangrijk is het
besef dat men iets kan doen om zijn situatie te verbeteren, dat men stappen kan zetten, hoe klein
ook. In alle fasen geeft de huisbezoeker positieve feed-back, maar hij schuwt ook het stellen van
kritische vragen niet.
Activerend huisbezoek heeft een doelgericht en tijdelijk karakter. De huisbezoeker maakt dit van
meet af aan duidelijk aan de oudere. Die heeft daar soms moeite mee, het is immers fijn om
zoveel aandacht, hulp en steun te krijgen. De ervaring in de proefprojecten leert dat ook sommige
huisbezoekers hier in het begin moeite mee hebben. Het is de taak van de projectleider en van de
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cursusleider om het doel van het project en het specifieke karakter van de werkwijze zo veel
mogelijk te blijven benoemen.

Wat zijn de voorwaarden voor succes?
U hebt het praktijkboek 't Heft in handen aangeschaft en wilt zo snel mogelijk met het project
Activerend huisbezoek bij ouderen beginnen. De voordelen, genoemd in de inleiding, spreken u
aan. Hoe weet u of uw organisatie er klaar voor is? Met behulp van de nu volgende succesfactoren, die gebaseerd zijn op de ervaringen binnen de proeflocaties, kunt u uw uitgangssituatie taxeren:
- er is een intern draagvlak voor het project;
- er is een reële kosten-batenanalyse gemaakt;
- de projectleider en de cursusleider werken intensief samen;
- u kunt de principes van activering in de praktijk hanteren;
- u beschikt over een goed extern netwerk en draagvlak;
- er is een veelheid van aantrekkelijke taken voor vrijwilligers;
- er wordt systematisch en grondig geëvalueerd.
Wanneer u met behulp van het volgende hoofdstuk de haalbaarheid van het project gaat beoordelen, komen we nog uitvoerig terug op deze succesvoorwaarden.
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2 STAPPENPL AN

Inleiding
Dit hoofdstuk biedt de informatie die u nodig hebt om uw taak als projectleider Activerend huisbezoek bij ouderen zo goed mogelijk uit te voeren. U doet dat aan de hand van een aantal stappen
die hier worden beschreven. Neem het hoofdstuk eerst in z'n geheel door en bepaal zelf of u de
hier gepresenteerde volgorde wilt overnemen. Bij elke nieuwe stap gaat u na of u tevreden bent
over de voorafgaande stappen en eventueel brengt u daarin nog verbeteringen aan alvorens u verdergaat. Sommige werkzaamheden zullen elkaar in tijd overlappen. Soms hebt u meer tijd nodig
voor een bepaalde stap dan u had gedacht. Daarom is het handig om in een vroeg stadium met
behulp van deze handleiding een op uw eigen situatie toegesneden werkplan en bijbehorende
tijdsplanning te maken.
Bij sommige onderdelen zijn een of meer bijlagen gevoegd, zoals voorbeeldformulieren voor aanmeldingen van huisbezoekers en te bezoeken ouderen, een begrotingsvoorbeeld enzovoort. U
vindt deze bijlagen aan het eind van dit hoofdstuk. U kunt dit materiaal desgewenst aanpassen
aan uw eigen omstandigheden. Voordat we dit takenpakket presenteren nog het volgende.

Uzelf kennen
Twee beweringen, ontleend aan de praktijk:
- Het project draait op de inzet van vrijwilligers.
- De projectleider is de spil van het project.
Dit hoofdstuk gaat over de boeiende, maar lang niet altijd gemakkelijke functie van de projectleider. Uit het voorafgaande hebt u op hoofdlijnen kunnen besluiten of dit project in uw werksituatie
zinvol is of niet. Nu dienen zich nieuwe vragen aan: is dit werk dat bij mij past? Kan ik het aan?
Soms moet u lastige knopen doorhakken, dan weer is tactvol overleg en geduld het devies. Niet
alleen bent u kartrekker, organisator en leider, bovenal bent u inspirator en bemoediger. U fungeert als model voor huisbezoekers. Is uw houding die van de deskundige die alles weet, dan zullen zij op hun beurt wellicht ouderen beleren. Stelt u hun kritische, opbouwende vragen, dan zullen zij het op hun beurt gemakkelijker vinden om ouderen kritische, opbouwende vragen te stellen. Geeft u hun de ruimte om te ontdekken waar ze aan willen werken, dan zal dat hen helpen
om ook ouderen die ruimte te geven.
Buiten dat alles bent u een organisatorische duizendpoot. Dat blijkt uit onderstaande checklist,
een opsomming van taken van de projectleider. Het stappenplan dat uiteengezet wordt in dit
hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van dit takenpakket.
Op grond van de informatie in dit hoofdstuk kunt u besluiten of u met het project kunt starten of
nog de nodige voorbereidingen moet treffen. U kunt ook besluiten samenwerking te zoeken met
een collega binnen uw organisatie of met een functionaris van een andere organisatie. U verdeelt
daarmee de taken, hetgeen tijd bespaart. Of u gebruikt deze collega als praatpaal, van wie u feedback ontvangt bij de vele momenten waarop u geacht wordt keuzen te maken en beslissingen te
nemen. In dat geval zijn de vuistregels voor het samenspel tussen projectleider en cursusleider
uiteraard van toepassing op dit trio.
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Taken projectleider
- haalbaarheid van het project beoordelen;
- bestuurlijk en organisatorisch onderdak voor het project zoeken;
- steun verwerven;
- een werkplan opstellen;
- een klankbordgroep samenstellen;
- een projectnaam kiezen en een publiciteitsplan maken;
- vrijwilligers werven en selecteren;
- een cursusleider aantrekken;
- de voorlichtingsbijeenkomst organiseren;
- de cursus organiseren en mede uitvoeren;
- werkafspraken met vrijwilligers maken en contracten afsluiten;
- werving, aanmelding en intake van te bezoeken ouderen regelen;
- het team als leer- en werkplaats begeleiden;
- het karakter van het project bewaken;
- interne en externe communicatie bevorderen;
- klachten van ouderen afhandelen;
- periodieke evaluaties houden;
- aan de beleidsontwikkeling van de organisatie bijdragen.
Wanneer we deze lange lijst van taken van de projectleider overzien, kunnen we een profiel schetsen van de functie van de projectleider. Deze profielschets vindt u in bijlage 1. Het profiel is gebaseerd op de ervaringen binnen de proeflocaties en op gesprekken van de samenstellers van dit
praktijkboek met externe deskundigen. U kunt dit profiel gebruiken om te beslissen of u uw eigen
kennis en vaardigheden op bepaalde onderdelen eerst nog wilt vergroten. De profielschets is ook
te gebruiken bij een in- of externe wervingsprocedure voor een projectleider Activerend huisbezoek bij ouderen.

Haalbaarheid van het project beoordelen
Eerder in deze handleiding werden de belangrijkste voorwaarden voor succes bij de organisatie
van een project Activerend huisbezoek bij ouderen genoemd:
- er is een intern draagvlak voor het project;
- er is een reële kosten-batenanalyse gemaakt;
- de projectleider en de cursusleider werken intensief samen;
- u kunt de principes van activering in de praktijk hanteren;
- u beschikt over een goed extern netwerk en draagvlak;
- er zijn voldoende aantrekkelijke taken voor vrijwilligers;
- er wordt systematisch en grondig geëvalueerd.
Een van uw eerste taken is deze voorwaarden uitvoerig te verkennen. Met behulp van de volgende
tekst kunt u eventuele niet vervulde voorwaarden opsporen en besluiten hiervoor oplossingen te
zoeken, het project elders onder te brengen dan wel te stoppen met de verdere voorbereidingen.

Intern draagvlak
De leiding van de organisatie (directie, bestuur) stemt in met het project en neemt de eindverantwoordelijkheid. De projectvorm is gekozen omdat het een vernieuwing betreft die na enkele jaren
een structurele plaats krijgt binnen de organisatie. Ga na of het projectdoel aansluit bij de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. De looptijd van het project is twee jaar; daarna is de
keuze: ermee stoppen of er regulier werk van maken.
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Tip: Laat invloedrijke personen met u meedenken.
Personen die over het al dan niet starten van het project moeten besluiten, zoals directie en
bestuursleden, worden niet graag geconfronteerd met voldongen feiten. Laat hun in een
vroeg stadium al meedenken over het project; vraag hun advies. Leg hen de voordelen,
genoemd in de inleiding van het praktijkboek, voor en vraag of zij die herkennen.

Een reële kosten-batenanalyse
Uit het vorige punt vloeit voort dat vooraf een reële kosten-batenanalyse wordt gemaakt. Het eerste jaar zal tijd en geld moeten worden geïnvesteerd, zonder dat daar al 'opbrengsten' tegenover
staan. Het project sluit goed aan bij de doelstellingen van het gemeentelijk ouderen-, emancipatieen vrijwilligersbeleid en bij het beleid rond maatschappelijke participatie en burgerschap.
Mogelijk is ook de zorgverzekeraar in uw regio geïnteresseerd. Verken daarom de mogelijkheden
van (gedeeltelijke) externe financiering, maar houd er rekening mee dat dit doorgaans een tijdelijke zaak is. Uitgebreide informatie over het verwerven van inkomsten vindt u in bijlage 3.
Bij een goede kosten-batenanalyse hoort een nauwkeurige schatting van de benodigde hoeveelheid tijd en geld.
TIJD

Gebleken is dat de benodigde tijdsinvestering aanvankelijk gemakkelijk wordt onderschat. U
neemt dit project er niet 'even bij'. Omdat het project door heel verschillende organisaties kan
worden opgezet, is een sluitende begroting van het aantal benodigde uren niet te geven. Een ervaren vrijwilligerscoördinator heeft minder tijd nodig om het project op te zetten dan iemand die
alle contacten nog moet leggen. In bijlage 2 vindt u zes begrotingsvarianten die een globale indicatie bieden van de benodigde hoeveelheid tijd. Als u voor de eerste keer werkt met een beginnend team en nog niet deelneemt aan een wijkoverleg van eerstelijnshulp- en -dienstverleners
(waarover straks meer), dan moet u rekenen op een totale tijdsinvestering van 1052 uur over twee
jaar, dat is gemiddeld 12 uur per week. Wanneer u werkt met een ervaren team en toch al deelnam aan het wijkoverleg, dan kost het project u aanzienlijk minder tijd, namelijk 500 uur in twee
jaar, dat is circa 6 uur per week. Op basis van de tabel in bijlage 2 kunt u zelf het benodigde aantal
uren voor projectleiding berekenen.
GELD

Ook een eensluidende financiële begroting is moeilijk te geven, gezien de verschillende situaties
waarin het project in uitvoering kan worden genomen. Wie bijvoorbeeld een cursusleider van
buiten moet aantrekken is aanzienlijk meer geld kwijt dan wie beschikt over interne medewerkers
met didactische kwaliteiten. Sommige projectleiders kunnen gratis gebruikmaken van vergaderruimte, kopieerapparaat en telefoon van derden, terwijl andere hiervoor geld moeten begroten.
In bijlage 3 vindt u een rekenvoorbeeld van materiële kosten, met inbegrip van kosten voor de
cursus. Let wel, uw eigen salariskosten zijn daarin niet opgenomen; die berekent u aan de hand
van de tabel in bijlage 2. Met behulp van deze indicaties kunt u een op uw eigen situatie toegesneden begroting opstellen. De materiële kosten voor een tweejarig project Activerend huisbezoek bij
ouderen bedragen in het rekenvoorbeeld van bijlage 3 f 32.000,-. Uitgangspunt daarbij is dat u
vergaderfaciliteiten moet betalen, een externe cursusleider inhuurt, reiskosten vergoedt aan huisbezoekers en voor hen een aparte vrijwilligersverzekering afsluit. Deze kosten worden vaak al
betaald uit het reguliere budget van de instelling, waardoor de projectbegroting aanmerkelijk
lager kan uitvallen. Nadat u deze mogelijkheden heeft verkend kunt u een eigen begroting opstellen.
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Samenspel van projectleider en cursusleider
Zoals gezegd staat of valt het project met een goed samenspel tussen projectleider en cursusleider.
Zij dienen te werken vanuit een gezamenlijk, op activering gebaseerd referentiekader en goede
afspraken te maken. Voorkom dat de cursus als een geïsoleerde activiteit plaatsvindt. Op een van
de proeflocaties werd gedeeltelijk aan deze voorwaarden voorbijgegaan doordat de projectleider
vanwege 'tijdgebrek' niet aanwezig was bij de cursus. De huisbezoekers voelden zich daardoor te
weinig gesteund door de organisatie. Op een andere proeflocatie organiseerde de projectleider in
overleg met de cursusleider stages. Dankzij dit samenspel konden de cursisten al tijdens de cursus
praktijkervaring opdoen. U leest meer over deze mogelijkheid in deel II en III.

De principes van activering hanteren
De ouderen waar het project zich op richt bevinden zich doorgaans in moeilijke omstandigheden;
zij zijn kwetsbaar. Het is nog lang niet overal gemeengoed om hierop te reageren met een op activering gericht aanbod. Voor veel instellingen en vrijwilligersorganisaties op het terrein van de
hulp- en dienstverlening betekent het een behoorlijke cultuuromslag wanneer werken vanuit een
verzorgingsconcept plaatsmaakt voor werken vanuit een ontwikkelingsconcept. Vooral de medewerkers van al langer bestaande huisbezoekprojecten dienen zich hiervan bewust zijn. De projectleider zal een afweging moeten maken of de al aanwezige vrijwilligers hun bestaande werk hiermee willen en kunnen vernieuwen, of dat wellicht een nieuwe groep vrijwilligers geworven moet
worden. In de proefprojecten bleek dat nieuwe vrijwilligers zich de activerende werkwijze gemakkelijker eigen maakten dan vrijwilligers die zich al jaren als vriendschappelijk huisbezoekers
inzetten. Die hadden soms de neiging zich te verdedigen: 'Het gaat al jaren goed en nu zouden wij
opeens...'

Een goed extern netwerk en draagvlak
Een van de proefprojecten heeft een zeer lange aanloopperiode gehad omdat een goed netwerk
van doorverwijzende instanties rondom het project ontbrak. Daardoor bleef het lange tijd 'droogzwemmen': plannen genoeg maar geen feitelijke start. Uiteindelijk is het project ondergebracht bij
een andere organisatie, die wel over zo'n netwerk (en een gezamenlijk meldpunt) beschikte.
Daardoor kreeg het project al snel bekendheid en draagvlak bij doorverwijzende instanties en
kwamen de aanmeldingen van bezoekadressen binnen. Een goede manier om dit netwerk op te
bouwen is het formeren van een klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van organisaties uit
de ouderenzorg en het vrijwilligerswerk zitting nemen. U leest hierover meer verderop in dit
hoofdstuk.

Aantrekkelijke taken voor vrijwilligers
Na de werving, selectie en opleiding van de vrijwilligers zijn de continuïteit en de ontwikkeling
van het team de belangrijkste aandachtspunten. Bij de tijdsplanning dient de projectleider daar
rekening mee te houden. Vrijwilligers ervaren de cursus als een opkikker, maar daarna volgt een
dikwijls weerbarstige praktijk.
'Achteraf vraag ik me wel eens af of die cursus niet te veel uitging van de theorie; ik zit daar
echt niet bij die oudere van "Zullen we nu eens even een actieprogramma opstellen?" Het heeft
me meer geholpen me bewust te worden van waarom ik dingen doe.'
Ineke, huisbezoekster

Van belang is het werk aantrekkelijk te houden, beloningen in velerlei vormen in te bouwen, de
vrijwilligers individueel en in het team te steunen en veel energie te steken in teamvorming en
deskundigheidsbevordering. Dat houdt de motivatie gaande, bindt de vrijwilligers aan het project
en biedt hun perspectief.
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Systematische en grondige evaluatie
Al bij de start van het project moet - in overleg met alle betrokkenen, inclusief de eventuele financiers - worden nagedacht over de manier waarop het project wordt geëvalueerd. De organisatie
moet een visie hebben op de vraag wanneer het doel wordt bereikt en hoeveel inspanningen men
daarvoor over heeft.

Bestuurlijk en organisatorisch onderdak voor het project zoeken
Bij de uitvoering of ondersteuning van het project Activerend huisbezoek bij ouderen kunnen een
of meer van de volgende organisaties zijn betrokken:
- gemeente;
- welzijnswerk ouderen;
- sociaal-cultureel werk;
- algemeen maatschappelijk werk;
- thuiszorg;
- verzorgingshuizen;
- indicatiecommissie;
- meldpunt (vrijwillige) thuiszorg;
- zorgcoördinator/zorgbemiddelaar/ouderenadviseur;
- ouderenbonden;
- patiënten-/consumentenplatform;
- vrijwillige hulpdiensten;
- kerken;
- eerstelijnsgezondheidszorg;
- ziekenhuis;
- GGD;
- RIAGG;
- educatief werk/vormingswerk;
- lokale pers.
Al in een vroeg stadium moet ergens de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project worden neergelegd. Ergens moet ook een organisatorische basis worden gevonden. Dat kan uw organisatie zijn, maar ook een bestuurlijk en organisatorisch samenwerkingsverband behoort tot de
mogelijkheden. In de praktijk zijn er zes varianten denkbaar voor het bestuurlijk en organisatorisch onderdak van het project (Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen 1989; Van
Bergen en Schippers 1991):
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1 een geheel zelfstandige projectorganisatie;

2 een apart project van een vrijwilligersorganisatie;

3 een vrijwilligersproject van een professionele organisatie;

4 een samenwerkingsproject van vrijwilligersorganisaties;

5 een samenwerkingsproject van professionele organisaties;

6 een samenwerkingsproject van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.
Bij de varianten 1, 2 en 3 draagt het bestuur van de organisatie de eindverantwoordelijkheid. Bij
de varianten 4, 5 en 6 berust de eindverantwoordelijkheid bij het overleg van aangesloten besturen.
In bijlage 4 worden deze bestuurlijke varianten uitvoerig besproken. Welke variant u kiest - voorzover u kiezen kunt - hangt af van de visie die de initiatiefnemers hebben op vrijwilligerswerk en
van de plaatselijke omstandigheden. Overwegingen die hierbij een rol kunnen spelen zijn:
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- herkenbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen;
- eigen identiteit van het project Activerend huisbezoek bij ouderen;
- afstemming met andere professionele en vrijwillige voorzieningen op het gebied van zorg en
welzijn;
- formele positie van vrijwilligers en mogelijkheden voor ondersteuning en onkostenvergoeding;
- kosten van overhead en beheer.
Bij elke overweging kunt u nagaan welke bestuurlijke variant in uw situatie het meest geschikt is.
Ook dient u rekening te houden met een aantal belangrijke criteria voor de keuze van de organisatie bij wie het project organisatorisch wordt ondergebracht. Zoals:
- deskundigheid in huis hebben in het omgaan met de doelgroep ouderen;
- aan vrijwilligers een positief, uitdagend en ondersteunend werkklimaat kunnen bieden;
- bereid zijn een projectleider te benoemen voor minimaal twee jaar;
- beschikken over een cursusleider of deze kunnen aantrekken;
- kunnen voorzien in de nodige financiële en materiële middelen;
- een centrale positie innemen in het lokale en regionale netwerk van voorzieningen op het gebied
van ouderenzorg, welzijn en educatie.
Voldoet uw eigen organisatie aan al deze criteria? Dan verkeert u in een uitstekende uitgangspositie voor de varianten 1, 2 of 3. Is dat niet het geval, dan ligt een samenwerkingsverband als bij
varianten 4, 5 en 6 voor de hand.

Steun verwerven
Zowel binnen de organisatie als daarbuiten moet u beschikken over voldoende steun. Het project
Activerend huisbezoek bij ouderen heeft geen gemakkelijke doelstelling en vereist een flinke dosis
medewerking, zowel binnen uw eigen organisatie als daarbuiten. Het gaat natuurlijk in de eerste
plaats om steun van de leiding van uw eigen organisatie. Onmisbaar is ook een netwerk van functionarissen, werkzaam bij diverse lokale instellingen en (vrijwilligers)organisaties op het gebied
van ouderenzorg en welzijn. Zij kunnen ouderen wijzen op de mogelijkheden van uw project.
Afstemming op hun aanbod is dan wel een vereiste. Wat biedt u wat anderen niet bieden? Waarin
vult u elkaar aan? Hoe kunt u 'partners in de zorg' worden die gezamenlijk zorg op maat bieden?
Tip: Expliciteer en detailleer.
Nadat u het idee in grote lijnen hebt gepresenteerd aan personen met beslissingsbevoegdheid
en aan eventuele samenwerkingspartners binnen en buiten uw organisatie, werkt u alle plannen zo expliciet en gedetailleerd mogelijk uit. Ga er niet van uit dat belangrijke personen
vanzelf wel snappen waar het allemaal om draait. Omschrijf de te verwachten resultaten,
maar ook de investeringen zo nauwkeurig mogelijk. Een opsomming van alle kansen op succes is niet voldoende; ook de eventuele voetangels en klemmen kunnen maar het beste in een
vroeg stadium boven tafel komen.

Uit het voorafgaande is gebleken dat u te maken zult krijgen met een groot aantal actoren, waarmee incidenteel of regulier overleg zinvol is. Bepaal uw positie en strategie ten aanzien van deze
actoren. Welk belang hebben zij bij het project? Welke bezwaren zouden zij kunnen hebben?
Maak gebruik van al bestaande samenwerkingsverbanden en overleggen. Sluit waar mogelijk
coalities en zoek naar aanknopingspunten voor afstemming en samenwerking. Maak duidelijk dat
het project geen enkele bestaande vorm van hulp- of dienstverlening aan ouderen vervangt. In
hoofdstuk 1 is het activerend huisbezoek bij ouderen door vrijwilligers afgebakend ten opzichte
van andere vormen van vrijwilligerswerk en ten opzichte van professionele hulp- en dienstverle-
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ning. Door deze informatie te betrekken bij uw plaatsbepaling kunt u besluiten wie interessante
samenwerkingspartners zijn en bij wie u extra moet investeren om de benodigde steun te krijgen.

Een werkplan opstellen
Zoals gezegd, u kunt dit hoofdstuk gebruiken voor het maken van uw eigen werkplan. Nogmaals:
wees expliciet en gedetailleerd in de beschrijving van uw plannen. Formuleer liever bescheiden,
maar haalbare doelen, dan hoogdravende en overspannen verwachtingen. Formuleer doelen niet
abstract, maar concreet, zo veel mogelijk in termen van handelingen en waar mogelijk kwantitatief. Dus niet 'ouderen voelen zich beter' maar 'na één jaar hebben minimaal twaalf ouderen een
persoonlijk actieprogramma uitgevoerd'.
Wanneer het project na twee jaar wordt opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de organisatie, behoort ook het schrijven van een jaarlijks werkprogramma en een jaarverslag over ontwikkelingen binnen het project tot de taken van de projectleider.

Een klankbordgroep samenstellen
Deze taak heeft veel te maken met het verwerven van steun. Die kunt u het beste een duidelijke
vorm geven door vertegenwoordigers uit diverse instellingen en organisaties zitting te laten
nemen in een klankbordgroep. Dat is een groep externe deskundigen die vertrouwen hebben in u
en in het project en van wie u steun verwacht. In samenspraak met u kunnen zij:
- helpen de doelstelling en de voortgang van het project te bewaken;
- adviseren over werving en doorstroming van zowel te bezoeken ouderen als huisbezoekers;
- zorg dragen voor afstemming van het project met het overige aanbod van zorg- en dienstverlening aan ouderen in de gemeente of de regio.
Neemt u de lijst van instellingen en organisaties er nog eens bij (zie bestuurlijk en organisatorisch
onderdak). U maakt een selectie van personen uit deze organisaties. Kies liever voor kwaliteit en
betrouwbaarheid dan voor kwantiteit. U benadert kandidaten in een persoonlijk gesprek, waarin
u het belang van het project uiteenzet en aangeeft wat u daarbij van deze personen verwacht.
De klankbordgroep fungeert als een denktank en steunpilaar voor de projectleider en het team.
De leden van deze groep kunnen huisbezoekers informeren over hun eigen organisatie en meehelpen bij andere vormen van deskundigheidsbevordering van huisbezoekers, zoals teambijeenkomsten rond speciale onderwerpen. Zij helpen het activerend karakter van het werk bewaken.
Verder heeft de klankbordgroep een ondersteunde taak bij het werven van ouderen en van nieuwe
huisbezoekers, wat in beide gevallen vooral een kwestie van verwijzing is. De leden van deze
groep komen veelvuldig met ouderen in aanraking. Zij kunnen hen wijzen op de mogelijkheden
van het activerend huisbezoek. Ook kunnen zij signalen van huisbezoekers helpen interpreteren
en zonodig aankaarten in hun eigen instelling of in het wijkoverleg van hulpverlenende instellingen. Als projectleider Activerend huisbezoek kunt u in dat wijkoverleg aanwezig zijn. Daardoor
kan ter plekke bekeken worden of de daar binnenkomende vragen passen bij het aanbod van uw
project, bij andere voorzieningen of bij een combinatie van beide.
Tot slot kan de klankbordgroep adviezen geven aan het bestuur, in casu het overleg van aangesloten besturen. Deze adviestaak is met name van belang bij de start en bij de evaluatie van het project en wanneer zich problemen voordoen. Bij de start van het project komt de klankbordgroep
iedere twee weken bijeen. Nadat de cursus is afgerond en het reguliere werk begint, kan de frequentie afnemen. De klankbordgroep heeft dan vooral een voortgangsbewakende rol.
Welbeschouwd zijn de leden van de klankbordgroep de ambassadeurs van het project. Zij vergroten het draagvlak voor het project bij hun eigen organisatie en bij het netwerk van instellingen
voor zorg en welzijn. Het hangt in grote mate af van de inzet van deze groep of het project een
duidelijke plaats krijgt in het lokale aanbod van voorzieningen.
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Een projectnaam kiezen en een publiciteitsplan maken
Het praktijkboek laat u vrij in het kiezen van een naam voor het project. In de naam brengt u tot
uitdrukking wat u met het project wilt bereiken en hoe u dat doet. De samenstellers van dit praktijkboek kozen voor een naam plus achternaam:
't Heft in handen
Project Activerend huisbezoek bij ouderen.

Maar zij geven die graag voor een betere. Een bruikbare naam is een naam die naar uw mening
goed past bij de cultuur van uw organisatie en bij de plaatselijke omstandigheden. De projectteams binnen de vier proeflocaties hebben, zonder onze tussenkomst, voor zichzelf de volgende
namen uitgekozen:
Roosendaal:
Project Welzijnsmentoren
Amsterdam:
Project Ouderenassistenten
Groesbeek:
Project Weg Wijzer
Rotterdam:
Project VRINT (Vrijwilliger Intensieve Thuishulp).
De naamgeving is onderdeel van uw publiciteitsplan. Daarin maakt u duidelijk op welke momenten u naar buiten treedt, hoe u dat doet, wie u daarbij wilt bereiken met welke boodschap. Bij
persberichten, posters, folders of andere mediavormen let u op de vijf bekende w's:
- wat: wat gebeurt er;
- wie: wie doet het;
- waar: waar gebeurt het;
- wanneer: op welk tijdstip;
- waarom: waarom is het belangrijk, wat is het doel.
Ga na wie u voor uw publicitaire karretje kunt spannen. Bruikbare media zijn de lokale kranten,
huis-aan-huisbladen en de kabelomroep. Gebruik zo veel mogelijk verschillende relevante media
en gebruik die niet eenmalig, maar bij herhaling. Zijn er wellicht deskundigen op het gebied van
PR die u bij het project kunt inschakelen? Ga ook na of er binnen uw organisatie draagvlak is
voor een herkenbaar projectlogo, eventueel in combinatie met het logo van de organisatie.

Vrijwilligers werven en selecteren
De projectleider werft vrijwilligers, daarbij geholpen door de klankbordgroep. Is eenmaal een
team van huisbezoekers operationeel, dan kunnen ook zij een bijdrage leveren aan het werven van
nieuwe collega's. De meeste vrijwilligers in de proefprojecten waren vrouwen tussen 45 en 70 jaar.
Werving van mannelijke vrijwilligers is bij huisbezoekprojecten niet gemakkelijk. Soms helpt het
wanneer u duidelijk maakt dat het hier doelgerichte, tijdelijke werkzaamheden betreft waarbij
gewerkt wordt aan concrete resultaten. Ook is het denkbaar dat u mannelijke vrijwilligers van de
klussendienst, van de maaltijdbezorging of van administratieve ombudsteams interesseert voor
het project. Hun werk heeft impliciet al een sociale component, doordat zij 'tussen de bedrijven
door' al veel sociaal-emotionele steun aan ouderen geven. Het is niet uitgesloten dat zij zich verder willen ontwikkelen in deze richting.
Het proces van werving en selectie is gebaseerd op een dialoog tussen de projectleider en de vrijwilliger. Het is een getrapt proces, dat op gezette tijden een aantal beslismomenten kent.
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Stap

Actie/beslissing

1

Werving via folder, persbericht, kabelkrant en/of mond-tot-mondreclame; vrijwilliger
meldt zich aan als belangstellende.
Voorlichtingsbijeenkomst; vrijwilliger besluit of hij daadwerkelijk wil meedoen met het
project, te beginnen met de cursus.
Individueel entreegesprek tussen projectleider en vrijwilliger; projectleider adviseert vrijwilliger over deelname aan de cursus die voorbereidt op het bezoekwerk.
De cursus; projectleider besluit na afloop of vrijwilliger daadwerkelijk begint aan activerend huisbezoek. Hulpmiddel hierbij is een profielschets die de vrijwilliger aan het eind
van de cursus van zichzelf maakt aan de hand van een vragenlijst. Bespreking profielschets.
Optioneel: een vooraf vastgestelde proefperiode bezoekwerk. Vrijwilliger en projectleider
overleggen hierna over definitieve aanmelding voor minimaal één jaar en bepalen de
inzet van de vrijwilliger.

2
3
4

5

Uit het overzicht blijkt dat zowel de keuze van de vrijwilliger (zelfselectie) als de keuze van de
projectleider (selectie) een rol speelt. Er wordt niets geforceerd; de voorlichtingsbijeenkomst, het
entreegesprek, de cursus, het persoonlijk profiel en de proefperiode fungeren nadrukkelijk als instrument voor (zelf)selectie. De projectleider beslist over de deelname van de vrijwilliger aan het
project. In geval van twijfel legt u uw mening nog eens voor aan de cursusleider of aan een lid van
de klankbordgroep. Beslist u negatief, en de vrijwilliger handhaaft zijn aanmelding, dan gaat u
met de vrijwilliger een 'slecht-nieuwsgesprek' aan. Daarin maakt u direct duidelijk dat u hebt
besloten een andere kant dan het activerend huisbezoek op te willen gaan met deze persoon. U
licht uw argumenten toe, noemt ook positieve kanten van de betreffende persoon en vraagt of
deze begrijpt wat u bedoelt. U probeert niet te overreden, maar te overtuigen op basis van zakelijke argumenten. U hoeft het niet eens te worden met elkaar. Wel probeert u de ander zo veel
mogelijk vanuit een positieve grondhouding te benaderen. Van daaruit adviseert u hem over alternatieve werkzaamheden binnen of buiten de organisatie. Sommige vrijwilligers komen beter tot
hun recht bij bestuurlijke en organisatorische werkzaamheden, bij het klassieke vriendschappelijk
huisbezoek (zie hoofdstuk 1) of bij het bieden van praktische thuishulp (boodschappen doen,
huishoudelijk werk, autovervoer, wandelen, klussendienst enzovoort). Sommige vrijwilligers functioneren beter in een groep, in plaats van in één-op-éénsituaties. Zij zijn bijvoorbeeld heel
geschikt als gastvrouw in een dienstencentrum of in een bestuurscommissie. In ieder geval moet u
trachten te voorkomen dat gegadigden zich door een afwijzing voor dit project afgewezen voelen
voor vrijwilligerswerk in het algemeen.

Indicaties
Er zijn geen objectieve criteria voor selectie en de cursus eindigt niet met een rapport. Wel zijn er
indicaties die kunnen duiden op onvoldoende geschiktheid. Er is reden om bedenkingen te hebben als de vrijwilliger:
- blijk geeft van psychische en/of lichamelijke instabiliteit;
- 'zendelingengedrag' vertoont (sterk normatief);
- 'zielige oudjes' wil helpen (geen oog voor individuele en positieve aspecten);
- verward of dominant gedrag vertoont;
- geen enkel 'eigenbelang' kan of wil noemen;
- geen reëel zelfbeeld heeft ten aanzien van de taak;
- te weinig blijk geeft van draagkracht, flexibiliteit of sociale vaardigheid;
- midden in een rouwperiode verkeert;
- de cursus niet kan (kon) volgen.
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In de praktijk blijkt twaalf tot veertien personen een werkbaar aantal voor het volgen van de cursus. Een model aanmeldingsformulier voor vrijwilligers treft u aan in bijlage 5.
Meestal vallen er nog enkele personen af op grond van een van de genoemde indicaties. Hier
volgt een checklist van positieve indicaties voor deelname. U kunt die gebruiken bij werving en
selectie, maar ook bij eventuele functioneringsgesprekken die u op gezette tijden houdt met individuele teamleden. Ook hier is geen sprake van objectieve criteria en soms valt er beslist nog wel
het een en ander 'bij te schaven' door middel van de cursus en persoonlijke gesprekken.

Deelnamecriteria vrijwilligers
Motivatie:
- het doelgericht en tijdelijk karakter van het huisbezoek willen onderschrijven en gemotiveerd
zijn dit uit te voeren;
- bereid zijn tot het volgen van de cursus en aanvullende vormen van deskundigheidsontwikkeling;
- bereid zijn tot deelname aan het team voor minimaal één jaar.
Kennis:
- kennis hebben of willen nemen van de buurt, de aanwezige voorzieningen en de mogelijkheden
voor ouderen.
Attitude:
- affiniteit met de doelgroep ouderen; in hen geïnteresseerd zijn;
- een positieve basishouding, ingesteld zijn op mogelijkheden tot verandering;
- 'op de handen kunnen zitten' (dat wil zeggen: oplossingen en adviezen niet opleggen);
- confrontatie met ziekte, afhankelijkheid, eindigheid en onmacht aandurven;
- bereid zijn tot zelfreflectie;
- stressbestendig en flexibel zijn;
- zich houden aan afspraken.
Vaardigheden:
- vertrouwen kunnen stellen in eigen kracht en eigenheid van anderen;
- creatief zijn in het bedenken van praktische oplossingen;
- goed kunnen luisteren;
- kunnen omgaan met kritiek;
- de privacy van ouderen kunnen waarborgen;
- levenservaring kunnen ontdekken en inzetten;
- eigen problemen kunnen relativeren en niet overspannen of chaotisch zijn;
- eigen mogelijkheden en beperkingen kunnen benoemen;
- beschikken over goede mondelinge en enige schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Een cursusleider aantrekken
Aan de projectleider is de keuze:
- zelf de cursus geven aan vrijwilligers;
- de cursus uitbesteden aan een educatief werker.
Wanneer u de cursus zelf geeft bespaart u kosten voor het inhuren van een cursusleider. Daar
staat tegenover dat het combineren van twee rollen, namelijk die van organisator en die van deskundigheidsontwikkelaar, in de praktijk op grote bezwaren kan stuiten. Het opleiden van vrijwilligers is een vak apart. Een ervaren educatief werker of trainer kan op grond van zijn specifieke
deskundigheid vrijwilligers helpen hun leervragen te formuleren, op basis daarvan het beschikbare aantal bijeenkomsten programmeren en het materiaal van de cursus (deel II van dit praktijkboek) zodanig inzetten dat deelnemende vrijwilligers daadwerkelijk voldoende toegerust zijn om
het werk te gaan doen.
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De projectleider is bij alle bijeenkomsten aanwezig en vervult daarbij een aantal specifieke rollen:
- als 'gastvrouw', die praktische zaken regelt en namens de organisatie aanspreekpunt is voor de
cursisten;
- als kenner van de praktijk, kenner van de organisatie waar het project deel van uitmaakt en kenner van het lokale circuit van ouderenzorg- en -dienstverlening;
- als verschaffer van passende bezoekadressen, indien na module III begonnen wordt met bezoekwerk;
- als observator, wiens inbreng en feed-back belangrijk zijn bij de tussentijdse evaluatie en bij de
eindevaluatie van de cursus;
- als intermediair tussen cursusleider, cursisten en de begeleidings- of klankbordgroep.
In dit praktijkboek wordt uitgegaan van een aparte cursusleider, omdat dit in de praktijk de meest
werkbare formule blijkt te zijn.

Vindplaatsen
Soms is een cursusleider voorhanden binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld bij een grote lokale welzijnsinstelling. Meestal zal buiten de organisatie gezocht moeten worden. In dat geval is de
cursusleider een freelancer die op contractbasis wordt aangesteld, of een medewerker van een
plaatselijk of regionaal scholingsinstituut. Instellingen voor volwasseneducatie, volksuniversiteiten, volkshogescholen en instellingen voor hoger beroepsonderwijs kennen meestal een afdeling
voor contractactiviteiten, die cursusleiders - tegen betaling - uitleent. Wanneer de cursus wordt
uitbesteed, worden in een contract de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide partijen geformuleerd.

Overleg
Goed overleg tussen de projectleider en de cursusleider is van cruciaal belang voor het welslagen
van het project. De projectleider formuleert duidelijk welke rol de cursusleider vervult binnen het
geheel en wat hij van de cursusleider verwacht. Deze moet zich op de hoogte stellen van de lokale
omstandigheden, de cultuur van de organisatie, het doel van het project en de beginsituatie van
de vrijwilligers. De cursusleider doet een voorstel voor de globale opzet van de cursus, met inbegrip van het aantal bijeenkomsten. Het vaststellen van dit aantal kan het karakter hebben van een
onderhandeling, omdat zowel didactische als financiële argumenten in het geding zijn. De ervaring leert dat twaalf bijeenkomsten een redelijk uitgangspunt is. Het begrotingsvoorbeeld in bijlage 3 is hierop gebaseerd. Slechts zeer ervaren en hoog opgeleide groepen vrijwilligers zullen met
minder toekunnen. U kunt een definitief besluit over het aantal bijeenkomsten nog even uitstellen
tot na de voorlichtingsbijeenkomst. U heeft de groep dan een keer meegemaakt en kunt dan beter
inschatten hoeveel bijeenkomsten u nodig hebt.
Op basis van dit overleg met de projectleider werkt de cursusleider het voorstel verder uit. U mag
van de cursusleider verwachten dat hij de onderdelen van de zes modules van de cursus (deel II
van dit praktijkboek) in een samenhangend leerproces weet te plaatsen en dat hij daarbij een duidelijk tijdpad aangeeft. Gezamenlijk legt u dit voorstel vervolgens voor aan de klankbordgroep.
Op basis daarvan vindt eventueel een laatste bijstelling plaats. De definitieve opzet wordt tot slot
als bijlage bij een freelance overeenkomst, opdrachtverlening of samenwerkingscontract gevoegd.
Leg in de overeenkomst ook alle afspraken - wie doet wat - zo gedetailleerd mogelijk vast.
Hieronder volgt een profiel van de functie van de cursusleider, zoals dat binnen het project
Activerend huisbezoek bij ouderen is vereist.

Profiel functie cursusleider Activerend huisbezoek bij ouderen
De cursusleider:
- heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau;
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- heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- heeft ruime ervaring met educatief groepswerk, gericht op deskundigheidsontwikkeling en training van vrijwilligers;
- kan werken volgens de methode Ervaringsleren;
- kan cursisten instrueren én inspireren;
- is bekend met de basisprincipes van activeringswerk;
- kent de doelgroep ouderen;
- is bereid en in staat te werken met het materiaal van de modulaire cursus Activerend huisbezoek
bij ouderen;
- is bereid zich te verdiepen in de achtergronden van het project en in het lokale netwerk van
instellingen voor zorg, welzijn en educatie.

De voorlichtingsbijeenkomst organiseren
Naast persoonlijke gesprekken is ook een voorlichtingsbijeenkomst een belangrijk onderdeel van
de wervings- en selectieprocedure voor vrijwilligers. De projectleider en de cursusleider organiseren gezamenlijk de voorlichtingsbijeenkomst. Vermijd lange inleidingen en andere vormen van
eenrichtingsverkeer. Laat mensen zo veel mogelijk aan het woord. Laat ze hun vragen stellen, hun
twijfels uiten. Het is heel stimulerend wanneer de cursusleider bij wijze van introductie een korte
oefening uit de cursus doet. Hij vindt daarvoor het materiaal aan het begin van deel III van dit
praktijkboek. Zo vangt u twee vliegen in één klap: de vrijwilligers leren de cursusleider kennen en
ervaren dat de cursus niet alleen maar schools 'leren' biedt. De voorlichtingsbijeenkomst biedt u
dan tevens de mogelijkheid om de beginsituatie van de deelnemers te taxeren. Dat is ook belangrijk voor de cursusleider, die er zijn verdere aanpak op baseert.

De cursus organiseren en mede uitvoeren
Hiervoor werden de rollen besproken die de projectleider vervult tijdens de uitvoering van de
cursus (zie: een cursusleider aantrekken). Tegen het eind van de cursus neemt u steeds meer begeleidende taken op u, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat tussen de cursus en de praktijk.
Als onderdeel van de laatste module (zie werkblad VI A 4) vullen de huisbezoekers een persoonlijk profiel in. Dat is een formulier waarop de huisbezoeker een aantal gegevens over zichzelf
invult, zoals:
- personalia;
- genoten onderwijs en werkervaring;
- (vrije)tijdsbesteding;
- persoonlijke kenmerken;
- wensen met betrekking tot het bezoekwerk;
- wensen met betrekking tot andere taken;
- aantal beschikbare dagdelen voor bezoekwerk.
Dit profiel gebruikt u in het vervolg voor het 'koppelen' van huisbezoekers en te bezoeken ouderen en voor de begeleiding van de huisbezoekers.

Werkafspraken met vrijwilligers maken en contracten afsluiten
Vrijwilligers ervaren contracten soms als een aantasting van het vrijwillig karakter van hun werk.
Daar staat tegenover dat het gaat om verantwoordelijk werk dat niet zonder goede afspraken kan
worden verricht. Ook bij vrijwilligerswerk past een zakelijke overeenkomst. Afspraken over
onkostenvergoeding, verzekering, werkfaciliteiten en deskundigheidsontwikkeling voor vrijwilligers maken deel uit van het contract. Het contract is een middel om noodzakelijke afspraken

N I Z W / 39

wederzijds serieus te nemen. Wanneer u het doel van het contract duidelijk uiteenzet, hebben
maar weinig vrijwilligers er moeite mee. Meestal ervaren zij het als positief dat alle afspraken nog
eens duidelijk worden vastgelegd. U laat daardoor merken dat u hun inzet uiterst serieus neemt
en dat er ook van uw kant verplichtingen zijn.
In bijlage 6 vindt u een model vrijwilligerscontract en een daarbij behorende lijst van werkafspraken.

Werving, aanmelding en intake van te bezoeken ouderen regelen

Werving
Om de opgebouwde motivatie, teamgeest en zelfvertrouwen niet te laten verslappen, moet aansluitend op de cursus direct begonnen worden met het bezoekwerk. Om dat mogelijk te maken
hebt u al heel wat voorbereidingen getroffen. Als projectleider draagt u zorg voor de 'klandizie'
voor de huisbezoekers. Individuele professionele hulpverleners, meldpunten en samenwerkingsverbanden van eerstelijnshulpverleners zijn op de hoogte van het project. In de meeste situaties
komen daar immers de aanmeldingen vandaan. De klankbordgroep is geïnstalleerd en vervult een
belangrijke rol bij het doorverwijzen van ouderen.

Wervingsfolder project Wegwijzer
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Het komt ook voor dat kinderen en andere familieleden of ouderen zelf contact met het project
zoeken. In dienstencentra, verzorgingshuizen, woonzorgcentra en seniorenflats kunt u strooifolders neerleggen en ook de woningbouwvereniging, het buurthuis en de kerk zijn goede plaatsen
voor het verspreiden van informatie. Denk ook aan verspreiding via de huis-aan-huisbladen en de
kabelkrant; beide zijn veelvuldig door ouderen gebruikte media. Soms kan een behoeftenonderzoek in de wijk namen opleveren van ouderen die mogelijk in aanmerking komen. Het welzijnswerk ouderen en het sociaal-cultureel werk zijn bekend met deze werkwijze.

Aanmelding
Bijlage 7 bevat een voorbeeld van een aanmeldingsformulier voor ouderen. Dit formulier wordt
ingevuld door de projectleider of een huisbezoeker, na een (telefonisch) gesprek met de oudere,
een familielid of een doorverwijzende instantie. Doorgaans blijkt uit dit formulier al of de
betreffende persoon in aanmerking komt voor activerend huisbezoek. In geval van twijfel is een
kennismakingsbezoek nodig.

Intake
In hoofdstuk 1 is de doelgroep van het project omschreven als personen in de tweede levenshelft
die geconfronteerd worden met levensgebeurtenissen en veranderingen die een tijdelijke belemmering vormen voor hun zelfredzaamheid en hun welbevinden negatief beïnvloeden. Zij willen daar
met de hulp van een huisbezoeker iets aan doen opdat zij de regie over hun leven zo lang mogelijk
in handen houden, hun leven wat gemakkelijker en plezieriger vinden en meer vooruitzichten zien.
Het is belangrijk om bij de intake van ouderen voor ogen te houden dat de oudere:
- zelf aangeeft dat hij bezoek op prijs stelt;
- gemotiveerd is tot verandering;
- intensief met een vrijwilliger wil samenwerken;
- onderschrijft dat de ondersteuning tijdelijk is.
Houd deze voorwaarden bij ieder intake-gesprek steeds weer voor ogen. Daardoor voorkomt u
dat de teamleden voor onaangename - want niet op hun deskundigheid toegesneden - verrassingen komen te staan. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat zij aan het werk gaan met zeer
depressieve of (beginnend) dementerende ouderen.
Tip: Een handige brochure over het herkennen van depressies bij ouderen is te verkrijgen bij het
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW. De brochure heet Niet met zoveel woorden. Depressie bij ouderen.
Bij de Alzheimerstichting kunt u een informatieve brochure, Dementie getiteld, opvragen.
Ook deze brochure is een hulpmiddel bij het herkennen van de eerste verschijnselen. In de
literatuurlijst achter in dit praktijkboek vindt u meer gegevens over deze handzame brochures.

Bent u niet zeker van uw zaak, dan kunt u de aanmelding voorleggen aan het team of aan de
klankbordgroep. Vervolgens neemt u een besluit.
Naar keuze kunt u zelf kennismakingsgesprekken met ouderen voeren dan wel dit overlaten aan
geoefende huisbezoekers. Bij het kennismakingsgesprek worden alle afspraken en voorwaarden
toegelicht. Belangrijk is dat u direct duidelijk maakt dat het huisbezoek van tijdelijke aard is.

Valkuil
In de kanalen van de gezondheidszorg en hulpverlening zwerven nogal wat patiënten en cliënten
al jarenlang rond zonder veel resultaat. Meestal is sprake van een onduidelijke mengeling van
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lichamelijke, psychische en sociale klachten. Gevoelens van eenzaamheid en onmacht kunnen leiden tot veelvuldig bezoek aan artsen en hulpverleners, waarachter een grote behoefte aan persoonlijke aandacht schuilgaat. Hulpverleners staan zelf ook vaak machteloos in deze situaties, ze
weten er niet goed raad mee. Zouden de nieuwe vrijwilligers van het project Activerend huisbezoek bij ouderen soelaas kunnen bieden? Zij hebben immers veel tijd en geven persoonlijke aandacht, dus wie weet... Hier ligt een mogelijke valkuil. De keuze voor activerend huisbezoek is geen
kwestie van 'laten we dat ook maar eens proberen'. Het project is geen vergaarbak van 'lastige
klanten'. Ga in zulke situaties niet overhaast te werk. Vraag aanvullende informatie van de verwijzers op en bezoek de oudere thuis. Overtuig u ervan dat er een redelijke slaagkans is voor het
werken aan een op resultaat gericht actieprogramma door een van de huisbezoekers.
Bij het intake-gesprek kunt u gebruikmaken van het formulier 'klantprofiel' in bijlage 8. Daarin
noteert u de gegevens die nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de situatie van de oudere.
Ook kunt u hierin uw eerste indruk van de benodigde ondersteuning noteren. U bespreekt het
klantprofiel met het team en legt het naast de verschillende vrijwilligersprofielen waarover het
team beschikt. Vervolgens kan een koppeling tot stand worden gebracht tussen de oudere en een
huisbezoeker. De huisbezoeker gebruikt dit klantprofiel voor een beknopte registratie van de
voortgang van het bezoekwerk.

Het team als leer- en werkplaats begeleiden
Activerend huisbezoek is werken binnen een één-op-éénrelatie. Ook al krijgt de huisbezoeker
soms te maken met andere hulpverleners en met familieleden, de werkwijze blijft een individuele.
Onmisbaar is daarom het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en werkwijzen, het
bespreken van problemen, het stoom afblazen, en niet in de laatste plaats het samen lachen in het
team. Dit is bij uitstek de plaats waar werken en leren samenkomen in een plezierige, mensgerichte omgeving.
'Zonder die teambijeenkomsten zou ik het niet lang volhouden. Daar voel je dat je samen
ergens mee bezig bent. Je hebt zo'n groep nodig bij dit werk, je haalt er steeds weer iets nieuws
uit.'
Liesbeth, huisbezoekster

Teamvorming is een wezenlijk onderdeel van het hele project. Tijdens de cursus worden daarvoor
op gezette tijden oefeningen gedaan en materialen uitgereikt. Wanneer de laatste module wordt
behandeld gaat de projectleider langzaam maar zeker het roer overnemen van de cursusleider. Dat
betekent dat u bepaalde onderdelen uit deze module voor uw rekening neemt. Na afloop van de
cursus komt het team maandelijkse bijeen onder uw leiding. Ook daarvoor biedt het materiaal
van module VI de nodige ideeën en werkwijzen.
De algemene doelen van de teambijeenkomsten zijn:
- geven van werkbegeleiding en ondersteuning;
- versterking van het vermogen tot zelfstandig functioneren;
- voortgaande ontwikkeling van deskundigheid;
- organisatie en planning van het bezoekwerk;
- bewaken van doel en grenzen van het activerend huisbezoek.
In het team worden onder meer ervaringen uitgewisseld, thema's uitgediept en organisatorische
zaken besproken. Zorg voor een evenwichtige verdeling van deze aspecten. U ziet erop toe dat
taken zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarnaast is het bevorderen van de teamgeest van belang;
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plezier en ontspanning horen bij elke gezonde werkomgeving. Het team is de plaats waar de huisbezoeker zelf aan bod komt. Belangrijk is het bieden van een veilig klimaat. Dat bereikt u door
groepsleden te prijzen om wat ze bereiken en door kritische, maar altijd opbouwende feed-back te
geven. Ook wanneer dingen niet gaan zoals ze waren gedacht. Belangrijk is ook het vieren van
verjaardagen, samen op excursie gaan en af en toe een etentje met de hele groep.

Ervaringen uitwisselen
Hoe verliep het eerste contact? Welke problemen kom je tegen? Hoe ga je om met irritaties?
Wanneer beschouw je het huisbezoek als afgerond? Deze en vele andere vragen kan de huisbezoeker bespreken in het team. Het uitwisselen van ervaringen heeft als doel: leren van elkaar, scherp
blijven en oefenen in zelf problemen oplossen. Ook biedt ervaringsuitwisseling een goede mogelijkheid voor kwaliteitsbewaking, waaronder het bewaken van de werkprincipes van activerend
huisbezoek. Bij het uitwisselen van ervaringen maken huisbezoekers gebruik van een persoonlijk
logboek. Zij leren daarmee werken tijdens de cursus. In hun logboek beschrijven zij aan de hand
van vaste aandachtspunten het verloop van het bezoek. Gedurende de periode tussen twee teambijeenkomsten noteren de huisbezoekers zowel hun vragen aan de overige teamleden als zaken die
zij hun collega's willen 'meegeven'.

Thema's uitdiepen
Tijdens de teambijeenkomsten kunnen nieuwe vragen over het werk naar voren komen. Niet altijd
zullen die meteen kunnen worden opgelost omdat de benodigde kennis of informatie ontbreekt.
Dan is een speciale themabijeenkomst wellicht op z'n plaats. Een thema is geschikt als het bij de
huisbezoekers leeft en als ze er in hun werk veel mee te maken krijgen. Meestal gaat het om
onderwerpen waar ouderen mee te maken krijgen of om vaardigheden die teamleden verder willen ontwikkelen. Als begeleider zorgt u ervoor dat informatie direct aansluit op de praktijk van de
teamleden. De verdiepingsstof van de leergang is geschikt voor themabijeenkomsten van het team.
Daarnaast kunt u uiteraard ook uw eigen documentatie raadplegen, een werkbezoek organiseren
of een externe deskundige uitnodigen. Huisbezoekers binnen de proeflocaties noemden onder
meer de volgende thema's, waarin zij zich nog verder wilden verdiepen:
- ziekteverschijnselen bij ouderen, voorzover deze het contact beïnvloeden;
- levensbeschouwelijke vragen;
- activiteiten voor ouderen;
- financiële regelingen en voorzieningen;
- relatie huisbezoeker en kinderen van de oudere;
- omgaan met ouderen die er heel andere maatschappelijke of politieke opvattingen op na houden
dan de vrijwilliger zelf;
- aanvullende gespreksvaardigheden.

Organisatie: bezoekadressen verdelen
En dan is er nog een groot aantal organisatorische taken te bespreken. In de eerste plaats de verdeling van bezoekadressen. Dat vraagt in het begin veel tijd en zorgvuldig overleg. De hiervoor
besproken klant- en vrijwilligersprofielen vormen daarbij een hulpmiddel. Al tijdens de leergang
wordt daarmee geoefend. Voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en talenten van de teamleden. Belangrijk is dat huisbezoekers kunnen aangeven wie ze willen bezoeken en wie niet. Wie heeft bezwaar tegen een verstokte roker? Wie wil per se niet naar een man? Wie juist wel? De eigen levenservaring, persoonlijke vaardigheden en soms moeilijk te beredeneren voorkeuren zijn alle geldig. Het kan zelfs
voorkomen dat geen enkele huisbezoeker naar een bepaalde persoon toe wil. Om te voorkomen
dat huisbezoekers zich dan toch aanmelden ('Zal ik het dan maar doen?') is in module VI onder
meer een oefening 'nee zeggen' opgenomen. Een groepsgesprek hierover kan een belangrijk leer-
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moment zijn, zolang dit niet de functie heeft van een overredingstactiek. Help bewaken dat huisbezoekers niet te veel ouderen tegelijk ondersteunen. Laat hen beginnen met één bezoekadres;
later kan dit toenemen tot maximaal drie te bezoeken ouderen per week. Een ander onderdeel van
module VI biedt huisbezoekers een houvast om hun persoonlijke inzet te bepalen en te begrenzen.
Op zijn beurt kan ook de oudere na een eerste kennismaking aangeven dat hij ook nog met
iemand anders uit het team wil kennismaken, alvorens te besluiten met welke huisbezoeker hij
verder wil. Op het formulier 'klantprofiel' is ruimte vrijgelaten voor het invullen van een reservenaam. Zorg ervoor dat een huisbezoeker zich niet afgewezen voelt, wanneer een oudere de voorkeur aan iemand anders geeft.
Wanneer het huisbezoek eenmaal is begonnen, kunnen voorkeuren en specialismen zich verder
ontwikkelen, hetgeen ten goede komt aan het werkplezier en de resultaten. Samen met de huisbezoekers kunt u deze ontwikkeling aantekenen op hun vrijwilligersprofiel. U gebruikt dat formulier
bij individuele voortgangsgesprekken waarin ook een eventuele doorstroming van de vrijwilliger
naar ander werk aan de orde kan komen.

Organisatie: bespreking huisbezoeken
Als projectleider treedt u op verschillende momenten in contact met de te bezoeken ouderen: aan
het begin, tussentijds en bij de afsluiting van het bezoekwerk. Aan het begin vindt een entree- of
intake-gesprek plaats. Dit gesprek kan zowel door een ervaren huisbezoeker als door de projectleider worden gevoerd. Tussentijds hebt u een gesprek met de oudere, waarbij de voortgang van het
huisbezoek en het contact met de huisbezoeker centraal staan. Zowel de oudere als de vrijwilliger
stelt u vooraf op de hoogte van de gang van zaken. De informatie die u hierdoor verwerft
bespreekt u vertrouwelijk met de individuele huisbezoeker. U geeft daarbij aan dat het gesprek
bedoeld is om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Stel de huisbezoeker op zijn gemak;
het gaat om de kwaliteit van het project en het betreft een normale procedure. Bij de afsluiting
van het bezoekwerk voert u een afrondend gesprek, wanneer de huisbezoeker en de oudere dit op
prijs stellen.
Ook in het team kan worden gesproken over het moment waarop huisbezoeken worden beëindigd. Er zijn verschillende mogelijkheden:
- het doel is bereikt;
- de oudere heeft op dit moment meer aan andere hulp;
- er is een onoplosbaar conflict.
Afhankelijk van de situatie wordt in het team besproken wat er moet gebeuren. De oudere wordt
bijvoorbeeld doorverwezen naar een andere instantie, een andere vrijwilliger neemt het over of
het bezoekwerk wordt gestopt. Afgesproken wordt wie de afronding van het contact op zich
neemt.
Het besluit wordt met een korte toelichting vermeld op het formulier 'klantprofiel' dat daarmee
wordt afgesloten en opgenomen in het archief.

Organisatie: materialenbank
Al werkende bouwt het team een eigen materialenbank op. Deze bevat onder meer gerubriceerde
informatiekaarten waarmee de huisbezoekers tijdens de leergang hebben leren werken. Op deze
informatiekaarten noteren zij gespreksonderwerpen, adressen, tips en leesstof rond een bepaald
thema dat voor ouderen van belang is. Voorbeelden van thema's zijn: huishoudelijke hulp, rouw,
recreatie, contacten, verkeer en vervoer, subsidies en bijstand, veiligheid. Zo maken de vrijwilligers hun eigen sociale kaart, passend bij hun werk. U leest er meer over in module V van de cursus. U kunt de materialenbank verder uitbreiden met gespreks- en fotomateriaal, een herinneringendoos, video's, folders, spelmateriaal en informatiegidsjes, alle bruikbaar bij het bezoekwerk.
Het beheer van dit materiaal kan een leuke klus zijn voor een van de vrijwilligers. Het gebruik
ervan kan het huisbezoek extra diepgang en plezier brengen.
44 / N I Z W

Organisatie: verzelfstandiging van het team
Op termijn kan de inbreng van de projectleider worden teruggebracht; we noemen dit verzelfstandiging van het team. De projectleider krijgt daardoor meer tijd om bijvoorbeeld externe contacten
te verstevigen of te beginnen met een tweede team. Vrijwilligers van een al langer bestaand team
kunnen taken overnemen en zich op die manier verder ontwikkelen in het vrijwilligerswerk.
Voorbeelden van taken die na verloop van tijd door teamleden kunnen worden overgenomen zijn:
- maken van publiciteitsfolders en persberichten;
- bijhouden van plaatselijke bladen;
- beheren van de materialenbank;
- organiseren van vieringen;
- inwerken van nieuwe teamleden;
- opvangen van aanmeldingen;
- afleggen van kennismakingsbezoek met aangemelde ouderen;
- beheren van een activiteitenpotje;
- verzorgen van publiciteit;
- redactie voeren van een nieuwsbrief over het project;
- schrijven van (delen van) het jaarverslag.
Het zelfstandig maken van het team hoort bij een activerende benadering. Niettemin blijft de
begeleiding van een betaalde projectleider van belang. Zorg dragen voor continuïteit kan niet aan
vrijwilligers worden overgelaten. Niet omdat die dat niet zouden kunnen, maar eenvoudig omdat
een beroepskracht bij vertrek gemakkelijker vervangen kan worden.

Organisatie: vraagbaak voor vrijwilligers zijn
Huisbezoekers moeten zo veel mogelijk met hun vragen bij de projectleider terecht kunnen. Een
goede bereikbaarheid is een vereiste. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een crisissituatie. Of er
dient zich een probleem aan dat niet kan wachten tot de eerstvolgende teambijeenkomst. Door
goede afspraken over de bereikbaarheid van de projectleider laat deze weten daadwerkelijk achter
de vrijwilligers te staan. Sommige projectleiders houden regelmatig een spreekuur. Anderen
maken een afspraak en weer anderen geven te kennen dat ze 24 uur per dag, ook thuis, bereikbaar
zijn.
'Wanneer er eens iets is, kun je altijd bij Ria terecht. Dat is zo belangrijk.'
Manja, huisbezoekster

Organisatie: bewaken van de positie van het team binnen de organisatie
Wanneer het team van huisbezoekers deel uitmaakt van een grotere organisatie, dan ziet de projectleider erop toe dat het team een volwaardige positie heeft. Activerend huisbezoek door vrijwilligers is een eigen functie met specifieke taken. De projectleider betrekt de vrijwilligers bovendien
bij besluitvormingsprocessen binnen de organisatie door onder meer zo veel mogelijk informatie
van en naar het team door te spelen en door het team zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen van andere geledingen binnen de organisatie. Zo mogelijk nemen afgevaardigden van het
team zitting in beleidsvoorbereidende en bestuurlijke organen.

Organisatie: administratie bijhouden
De projectleider is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van in- en uitgaande
informatiestromen en geldstromen, zoals:
- in- en uitgaande stukken;
- beheer van notulen;
- bijhouden vrijwilligersbestand;
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- bijhouden bestand bezoekouderen;
- registratie van aanmeldingen, verloop van huisbezoeken en afgesloten bezoeken;
- wachtlijstbeheer;
- materialenbank;
- financiële administratie.
Ook hier liggen uiteraard mogelijkheden om taken te delegeren aan vrijwilligers, mits het werk
past bij hun competenties en ontplooiingswensen en zij desgewenst op uw begeleiding kunnen
rekenen.

Organisatie: het team aanvullen
Er komt een moment dat het team aangevuld moet worden met nieuwe vrijwillige huisbezoekers.
Er zijn dan twee mogelijkheden.
De eerste is dat u op kleine schaal werft via de klankbordgroep en het team. Nieuwe vrijwilligers
werkt u al doende in, waarbij u gebruikmaakt van onderdelen uit het cursusmateriaal dat u ter
beschikking staat. Ook kunt u de expertise van ervaren vrijwilligers benutten. Bijvoorbeeld door
aan nieuwe teamleden tijdelijk een meer ervaren vrijwilliger, een mentor te koppelen. Zo vormt
zich een open groep, waarin de 'oudgedienden' het niet vervelend vinden om af en toe te moeten
wennen aan nieuwe gezichten. In zo'n groep is het normaal dat teamleden van elkaar leren, maar
ook dat de samenstelling van de groep nu en dan verandert.
De tweede mogelijkheid is dat u een nieuwe wervingscampagne start en de cursus aanbiedt aan
een nieuwe groep vrijwilligers. De bestaande groep betrekt u bij de voorlichtingsbijeenkomst. Dat
werkt doeltreffend en bovendien kunnen zittende en nieuwe teamleden op die manier met elkaar
kennismaken. Aan de nieuwkomers maakt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst duidelijk dat
enkele personen ingezet zullen worden in de bestaande groep. De anderen vormen een nieuw
team. U probeert zo veel mogelijk rekening te houden met hun voorkeuren, maar u behoudt zich
het recht voor daarin na afloop van de cursus een eigen besluit te nemen. De keuze voor een
tweede team heeft uiteraard ook financiële gevolgen en gevolgen voor uw eigen inzet. Met behulp
van bijlagen 2 en 3 kunt u in kaart brengen hoeveel extra tijd en geld een tweede groep u gaat
kosten.

Het karakter van het project bewaken
Deze taak lijkt vanzelfsprekend. Toch staan we er hier bij stil. Want de ervaring in de proefprojecten leert dat het onderscheid tussen de functie activerend huisbezoek en andere functies, zoals
vriendschappelijk huisbezoek en professionele hulpverlening, soms dreigt te vervagen.
'In een van onze teambijeenkomsten heeft de projectleider de volgende stelling op het bord
geschreven: "Vriendschap tussen de huisbezoeker en de oudere is geen doel van dit project."
Daar was ik het eerst helemaal niet mee eens. Wat is er mooier en belangrijker dan vriendschap? Maar door de discussie werd duidelijk dat die stelling toch wel klopte.'
Yvonne, huisbezoekster

Ook het verschil met professionele hulpverlening blijkt op gezette tijden aan de orde te komen.
Activerend huisbezoek is vrijwilligerswerk. De huisbezoekers nemen geen taken van de professionele hulpverlening over, maar vormen daarop een aanvulling. Het werk wordt verricht door mensen die sterk gemotiveerd zijn om iets te doen voor ouderen en die hun eigen levenservaring en
hun door het leven verworven competenties - ook wel levenskunst genoemd - daarvoor willen
inzetten. De cursus is niet gericht op professionalisering (leren voor een beroep), maar op profilering van het vrijwilligerswerk. Profilering wil zeggen dat de cursus en het team als leer- en werk-
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plaats voortbouwen op al aanwezige motivatie, kwaliteiten en competenties (Schuyt 1993). In deel
II komen we hier nog uitvoerig op terug. Het is de taak van de projectleider om het eigen karakter
van activerend huisbezoek scherp te houden. Dat kan op vele manieren. Zoals het waar nodig
geven van individuele werkbegeleiding, het groepsgewijs bespreken van casus, het inviteren van
een beroepskracht uit de klankbordgroep (wat doet hij/wat doen wij) en het periodiek evalueren
van het project.

Interne en externe communicatie bevorderen
De spilfunctie van de projectleider komt vooral tot uitdrukking doordat deze de communicatie
bevordert tussen diverse betrokkenen binnen en buiten de organisatie. De projectleider is intermediair tussen het bezoekersteam en onder meer:
Intern:
- cursusleider;
- werkoverleg van collega's;
- directie en bestuur.
Extern:
- klankbordgroep;
- gastsprekers;
- ouderenorganisaties;
- patiënten-/consumentenplatform;
- plaatselijke vrijwilligersorganisaties;
- instellingen voor ouderenzorg en welzijn;
- instellingen voor educatie, recreatie, sociaal-cultureel werk;
- indicatiecommissie;
- meldpunt (vrijwillige) thuiszorg;
- zorgcoördinator/zorgbemiddelaar/ouderenadviseur;
- lokale media;
- financiers.
Interne communicatie is van belang voor een goede organisatorische en materiële inbedding van
het project. In het voorafgaande is daar al uitvoerig bij stilgestaan. Ook het belang van externe
communicatie is al aan de orde geweest. Op deze plaats worden er nog twee aspecten uitgelicht:
- in- en uitstroming van bezoekouderen;
- in-, door- en uitstroming van vrijwilligers.

In- en uitstroming van bezoekouderen
De instroming of toeleiding van te bezoeken ouderen is sterk afhankelijk van de positie die het
project heeft binnen het lokale netwerk van instellingen die hulp en diensten verlenen aan ouderen. Die positie verwerft het project in de eerste plaats dankzij het eigen karakter van activerend
huisbezoek en vanwege het feit dat gespecialiseerde vrijwilligers dit werk gemotiveerd, deskundig
en met resultaat uitvoeren. Willen de verrichtingen van het team ook door de 'buitenwacht' zichtbaar en gewaardeerd worden, dan is het leggen en onderhouden van contacten onontbeerlijk. Stap
voor stap moet het project zijn inbedding in het lokale netwerk van ouderenzorg en welzijn veroveren. Soms zullen weerstanden overwonnen moeten worden. We hebben gezien dat de leden
van de klankbordgroep een belangrijke rol spelen als ambassadeurs van het project. Daarnaast is
het zaak aansluiting te zoeken bij de vele ontwikkelingen op het gebied van het gemeentelijk
ouderenbeleid. Zo wordt in veel gemeenten gewerkt aan de totstandkoming van één loket, waar
ouderen terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Nodig een
vertegenwoordiger van dit loket eens uit in het team en maak aan de hand van voorbeelden dui-
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delijk wat het team doet. In veel gemeenten is ook de functie van de zorgcoördinator, zorgbemiddelaar of ouderenadviseur in opmars. Informeer hen over de mogelijkheden van het project en
geef ook de grenzen aan. Ook de indicatiecommissie voor de verzorgingshuizen dient op de hoogte te zijn van uw initiatief. Het project kan immers bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van
ouderen. Tot slot ontstaan in veel plaatsen woonzorgcentra en andere voorzieningen op het snijvlak van zelfstandig en intramuraal wonen. U kunt de kans op succes aanzienlijk vergroten door
aan te sluiten bij dergelijke lokale ontwikkelingen in het veld van zorg en dienstverlening aan
ouderen.
Tot zover de instroming. Hoe zit het met de uitstroming? Het bezoekwerk is immers een tijdelijke
zaak. Een van de doelen van het project is om het contact tussen ouderen en de lokale gemeenschap te herstellen of te versterken. Daarom is onder meer de communicatie met instellingen voor
educatie, recreatie, sociaal-cultureel werk, ouderenwerk, ouderenorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties van belang. Als het huisbezoek goed is gedaan, zijn er nieuwe, soms onvermoede
vermogens en mogelijkheden binnen bereik gekomen. Zoals oude vrienden en bekenden die men
weer ontmoet, of nieuwe die men leert kennen bij nieuwe activiteiten. De huisbezoekers moeten
zicht hebben op de diverse clubs en organisaties in de wijk en in de gemeente waar mensen
terecht kunnen. Voorbeelden zijn een dienstencentrum, een clubhuis, een dagopvang, een cursus,
een vereniging, een ouderenbond of een bewonersgroep. Voor een deel beschikken de huisbezoekers al over dat inzicht omdat ze mensen kennen die deelnemen aan dergelijke activiteiten, omdat
ze er zelf aan deelnemen of omdat ze er vrijwilligerswerk doen. Voor een ander deel moeten deze
uitstroommogelijkheden geïnventariseerd worden. Daarvoor dienen de informatiekaarten waarmee de huisbezoekers tijdens de cursus leren werken en die zij verder ontwikkelen en gebruiken
tijdens hun werkzaamheden.

In-, door- en uitstroming van vrijwilligers
Een goede externe communicatie is ook van belang voor de in- en uitstroming van vrijwilligers.
De werving van vrijwilligers (instroming) is al uitvoerig aan de orde geweest. Hier staan we stil bij
de door- en uitstroming. Mensen doen niet alleen uit ideële of altruïstische motieven vrijwilligerswerk. Vrijwilligers willen zich ook persoonlijk ontplooien en nieuwe contacten leggen (netwerken). Sommigen willen zich kwalificeren voor betaalde arbeid. Of hun kwalificaties op peil houden in een periode waarin zij tijdelijk geen betaalde arbeid verrichten. De projectleider bevordert
de carrièremogelijkheden van vrijwilligers die daar belangstelling voor hebben. Taakroulatie en
taakvernieuwing zijn belangrijke aspecten van motiverend vrijwilligersbeleid. De projectleider
inventariseert op gezette tijden wie mogelijke (deel)taken in het project wil leren uitvoeren en
begeleidt vrijwilligers daarbij. Behalve deze werkzaamheden ten behoeve van het team kunnen na
verloop van tijd ook werkzaamheden binnen andere geledingen van de organisatie of bij andere
(vrijwilligers)organisaties in het vizier komen. Door de vrijwilliger in zijn persoonlijke ontwikkeling en behoeften te volgen en door desgewenst ontplooiingskansen aan te reiken zult u in hem
een gemotiveerde en trouwe bondgenoot vinden. Totdat de tijd rijp is voor een nieuwe stap. Met
een feestelijk afscheid worden de zegeningen geteld en een belangrijke periode in het leven van de
vrijwilliger afgesloten.
Tip: Ageing Well
In Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende projecten ontwikkeld waarin oudere vrijwilligers zich als voorlichters, adviseurs of ondersteuners inzetten voor leeftijdgenoten. Deze
projecten zijn gebundeld in het Kenniscentrum Lokaal Ouderenbeleid.
Activerend huisbezoek bij ouderen is een van de aangesloten projecten. Andere zijn:
- Goed oud worden: een combinatie van een cursus over gezondheid en bewegingsoefeningen;
- Gezondheidstelefoon: een landelijke vraagbaak met een verwijsfunctie op de gebieden
wonen, zorg en welzijn;
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- Seniorenvoorlichting: groepsvoorlichting rond uiteenlopende thema's voor ouderen;
- Wijzer wonen: groepsvoorlichting over veiligheid in en om de woning;
- Spel en beweging: recreatie en beweging voor en door ouderen;
- 50+-Vrouwen: de zorg in eigen hand: een cursus voor vrouwen die zelfstandig willen
blijven en gezond ouder willen worden.
Alle projecten kenmerken zich door de actieve inzet van ouderen, hetzij als vrijwilligers,
hetzij als betaalde krachten. Het gemeenschappelijk doel is het bevorderen van een gezonde,
actieve en betrokken leefstijl bij ouderen. Wilt u weten of er in uw omgeving ook zulke
projecten bestaan? Het Kenniscentrum Lokaal Ouderenbeleid vindt u bij Odyssee
Maatschappelijke ontwikkeling. Het adres vindt u achter in dit praktijkboek.

Klachten van ouderen afhandelen
Ouderen die vragen hebben over het project moeten weten dat zij daarvoor niet alleen de huisbezoeker, maar ook de projectleider kunnen aanspreken. Bij eventuele klachten moeten ouderen
weten dat zij daarvoor bij u terecht kunnen. De huisbezoeker informeert de oudere bij aanvang
van het bezoekwerk hierover en laat het telefoonnummer van de projectleider achter. Sommige
vrijwilligers vinden het plezierig wanneer de projectleider periodiek navraag doet bij de oudere of
deze het contact nog altijd waardeert. Andere vrijwilligers ervaren dit als een ongewenste vorm
van controle. In ieder geval legt u duidelijk vast dat de oudere en de huisbezoeker bij onvrede over
het verloop van het bezoekwerk eerst proberen dit samen op te lossen. Lukt dat niet, dan is er de
projectleider om te bemiddelen en om in samenspraak te zoeken naar oplossingen.

Periodieke evaluaties houden
Belangrijk voor de voortgang en de kwaliteit van het project zijn periodieke evaluaties. De
projectleider kan deze in eigen beheer uitvoeren of opdracht verstrekken aan derden om tot een
onafhankelijke evaluatie te komen. Evaluatie door derden biedt meer waarborgen voor een
zakelijke, objectieve benadering, maar brengt meestal kosten met zich mee. Wanneer u over
weinig middelen beschikt, kunnen medewerkers van een wetenschapswinkel of stagiaires van
universitaire en HBO-opleidingen mogelijk een rol spelen.
Tip: Zelfevaluatie
Bijlagen 10 en 11 bevatten respectievelijk een set vragenlijsten voor de projectleider en voor
de vrijwilligers. Daarmee kunt u van tijd tot tijd het project op gestructureerde wijze evalueren.

Wanneer en wat gaat u evalueren?
Het is niet verstandig om een projectevaluatie uit te stellen tot het moment waarop spanningen en
conflicten uit de hand dreigen te lopen. Een belangrijk doel van evaluatie is om het zover niet te
laten komen. Daarom stelt u vooraf vast wanneer, wat en met welk doel wordt geëvalueerd. U
beperkt het aantal onderwerpen waarover u gaat evalueren door vooraf vast te stellen waarover u
informatie wilt hebben of een beslissing wilt nemen. Het project kent drie hoofdmomenten voor
een systematische terugblik en analyse.

Eerste moment: tussentijdse evaluatie van het project
Ongeveer een jaar nadat het team met het bezoekwerk is gestart evalueert u het proces en de
resultaten van het project. Dit gebeurt binnen het team. Twee hoofdvragen zijn daarbij aan de
orde:
1 Doen we de goede dingen?
2 Doen we de dingen goed?
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Bij het beantwoorden van de vraag 'Doen we de goede dingen?' kijkt het team naar de doelstelling
van het project. Is daar nog steeds behoefte aan bij ouderen? Werken we nog aan het oorspronkelijke doel? Of zijn we wellicht te veel opgeschoven in de richting van andere doelen, zoals die van
het vriendschappelijk huisbezoek, huishoudelijke hulp of verzorging? Moeten we onze doelstelling
in een bepaalde wijk nader definiëren of moeten we ons wellicht verder specialiseren in de richting van specifieke doelgroepen, werkgebieden of ervaren problemen?
Dan de vraag 'Doen we de dingen goed?' Die heeft betrekking op de kwaliteit van het project en
op het werkproces. Vragen over de kwaliteit zijn bijvoorbeeld: hebben we de juiste aanpak gevonden? Zijn klanten tevreden? Kan het beter, effectiever, sneller wellicht? Hoeveel huisbezoeken
hebben we naar tevredenheid van de oudere afgesloten? Zijn we tevreden over dat aantal? En over
de bereikte resultaten? Op welke gebieden hebben we eventueel nog meer informatie nodig?
Welke bijscholing hebben we nodig? Werken we plezierig met elkaar samen? Voelt ieder zich op
zijn gemak? Krijgen we voldoende steun van de projectleider? Geven we elkaar wel eens een complimentje? Durven we elkaar ook kritiek te geven? Krijgen we voldoende terug voor wat we doen:
een zinvolle bezigheid, eigen ontwikkeling, contact met mensen, gezelligheid? De resultaten van
de tussentijdse evaluatie bieden aanknopingspunten om dingen bij te stellen. Besluitvorming
daarover vindt zo veel mogelijk plaats op basis van consensus.

Tweede moment: eindevaluatie van het project
Twee jaar na de start van het project worden het proces en de resultaten opnieuw geëvalueerd.
Hierbij worden niet alleen de teamleden, maar ook de leiding en het bestuur van de organisatie
betrokken, evenals de klankbordgroep, het (eventuele) overleg van aangesloten besturen en de
financiers. Het project is geslaagd als het de doelstelling dichterbij heeft gebracht op een manier
die door alle betrokkenen als bevredigend wordt ervaren. Formuleer opnieuw wat u wilde bereiken en hoeveel ouderen u in die twee jaar wilde bereiken. Op basis daarvan heeft de leiding of het
bestuur van de organisatie destijds zijn 'jawoord' gegeven en daarop rekent u nu af. De hamvraag
is: wordt het project een regulier onderdeel van het aanbod van de organisatie of wordt het project stopgezet?
Tip: Informeel polsen
Pols regelmatig en informeel de visie van degenen die besluiten nemen over het project. Wat
vinden zij belangrijk? Met welke ogen kijken zij één jaar, twee jaar na aanvang naar het project? Zijn er organisatorische veranderingen op komst (nieuwe directeur, fusie, bezuiniging,
nieuw beleidsplan, komst van banenpoolers enzovoort)? Hebben deze veranderingen invloed
op de voortgang van het project? Kan het project er toe bijdragen dat de organisatie op
bepaalde beleidsmatige ontwikkelingen kan inspelen (bijvoorbeeld zelfstandig wonen, ouderenadvieswerk, vrijwilligersbeleid)?

Derde moment: evaluatie van de implementatie van het project
Wanneer besloten is het activerend huisbezoek regulier aan te bieden wordt na twee jaar bekeken
in hoeverre dit inderdaad is gelukt. Is activerend huisbezoek een volwaardig onderdeel van de
organisatie geworden, of hangt het er een beetje bij? Wat zijn de oorzaken? Hoe kan dit worden
bijgesteld?
Bijlage 9 bevat een lijst van aandachtspunten die bij alle momenten van evaluatie kan worden
gebruikt. Dit formulier kunt u uitreiken aan iedereen die u bij de evaluatie wilt betrekken. Het
doel is steeds om ervan te leren en er beter van te worden. Wees creatief en veelzijdig in uw aanpak en maak gebruik van onderstaande suggesties.
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Tip: Evaluatievormen
Functioneringsgesprek: projectleider en huisbezoeker gaan periodiek na of het werk nog
bevredigend is en of de wederzijdse verwachtingen nog op elkaar aansluiten. Beide gesprekspartners kunnen eventuele suggesties voor verbetering doen; een beoordeling is niet het
doel. Wordt soms ook 'individueel voortgangsgesprek' genoemd.
Logboek review: vraag huisbezoekers hun eigen logboek over het afgelopen jaar nog eens
door te kijken en laat hen noteren welke verschillen ze kunnen ontdekken tussen 'vroeger' en
'nu' wat betreft hun werkwijze, hun informatiebehoeften, hun resultaten en de voldoening
gevende momenten. Wat is er veranderd? Wat vinden zij daarvan?
Stellingenspel: u noteert op losse kaartjes een aantal stellingen over het functioneren van het
team, uw eigen functioneren, de bereikte resultaten en mogelijke keuzen voor de toekomst.
Bijvoorbeeld:
+ In het team worden alle kwaliteiten van teamleden optimaal gebruikt.
+ Ouderen zijn met activerend huisbezoek echt geholpen.
- Het aantal succesvol afgesloten bezoeken blijft onder de maat.
- De projectleider zou wat meer taken kunnen overlaten aan teamleden.
Zorg voor een gelijke verdeling tussen 'goed-nieuwskaarten' en 'slecht-nieuwskaarten'. U verdeelt de kaarten onder de teamleden, die om beurten een stelling voorlezen en daar hun
mening over geven. Delen de anderen die mening? Welke nuanceringen kunnen worden
aangebracht? Wat betekent dit voor het toekomstig handelen? Vermijd stellingen over individuele personen (behalve uzelf).
Klantonderzoek: door middel van een vragenlijst met meerkeuzevragen en enkele open vragen wint u informatie in over de tevredenheid van ouderen tijdens en na afloop van het
huisbezoek; u kunt de bezochte ouderen ook een dagboek geven en hun vragen direct na
ieder bezoek spontaan de eigen gevoelens en ervaringen te noteren. Geef aan dat de huisbezoekers instemmen met deze werkwijze en speel de gegevens geanonimiseerd en op hoofdlijnen aan hen terug.
Een andere bril: nodig de voorzitter van het bestuur, een wethouder, een directeur van een
verzorgingshuis, of een sleutelfiguur uit de wijk uit bij een teambijeenkomst. Laat hem een
deel van de vergadering bijwonen of houd een presentatie. Wees realistisch in uw weergave:
noem wapenfeiten, maar ook moeilijkheden waarmee het team wordt geconfronteerd. Praat
niet over geld. Laat de betreffende persoon vanuit zijn perspectief de hoofdvragen beantwoorden: doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Nodig hem uit suggesties
voor verbetering te geven.

In deel III worden praktische suggesties gegeven voor de tussentijdse evaluatie en eindevaluatie
van de cursus. Bijvoorbeeld het werken met beoordelingsschalen en afmaakzinnen. Met enige
bewerking kunt u die technieken ook gebruiken voor het evalueren van (onderdelen van) het project.

Aan de beleidsontwikkeling van de organisatie bijdragen
We hebben er al eerder op gewezen dat projectmatig werken in veel organisaties een manier is om
een vernieuwing tot stand te brengen. Door middel van projecten creëert de organisatie ruimte
voor het uitproberen van deze vernieuwing. Gaandeweg ontstaat een spanningsveld tussen het
'oude' en het 'nieuwe'. Het nieuwe project ontwikkelt zich binnen een zekere vrije ruimte. Het
heeft die ruimte nodig. Maar voorkomen moet worden dat het project zich te veel op een eiland
afspeelt en een eigen projectcultuur ontwikkelt die voor de organisatie niet meer herkenbaar is.
Andersom moet worden voorkomen dat de organisatie het project ziet als een aardigheidje, een
stukje franje in de marge. Voor de projectleider betekent dit dat hij de ervaringen met het project
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zo veel mogelijk doorgeeft aan andere geledingen binnen de organisatie. Een regelmatige presentatie van de werkzaamheden door huisbezoekers is een goed middel om mee te sturen in de
beleidsontwikkeling van de organisatie. Het project kan zo van invloed zijn op de beleidskeuzen
van de organisatie als geheel. Een interessante vraag is daarbij of de functie activering een taak
moet zijn van een gespecialiseerd team vrijwilligers. Zou een activerende werkwijze ook kunnen
passen bij andere functies? En is het dan of-of, of en-en?
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BIJL AGEN
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Bijlage 1
Profiel van de functie projectleider Activerend huisbezoek bij ouderen
De projectleider:
- heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau;
- heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- heeft ruime ervaring met projectmatig werken;
- heeft ervaring met begeleiding van taakgerichte groepen;
- is bekend met de basisprincipes van activeringswerk;
- kan het proces van normaal ouder worden onderscheiden van pathologische aandoeningen als
depressie en dementie;
- kent het aanbod van lokale instellingen voor zorg, welzijn en educatie, alsmede het plaatselijk
aanbod van vrijwilligerswerk;
- kan vrijwilligers motiveren, inspireren en verzelfstandigen;
- weet personen en instellingen aan het project te binden;
- kan externe contacten onderhouden.
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Bijlage 2
Zes begrotingsvarianten van het aantal uren projectleider Activerend huisbezoek bij ouderen over
de eerste twee jaar

Uitgangspunten:
- het project wordt voor de eerste keer uitgevoerd, waarbij alle contacten nog moeten worden
gelegd en alle voorbereidingen nog moeten worden getroffen;
- alle organisatorische activiteiten worden uitgevoerd door de projectleider, inclusief kennismakingsgesprekken met ouderen;
- de totale projectduur bedraagt twee jaar; dit is de periode vanaf de algemene voorbereiding tot
en met het moment waarop het project is geëvalueerd;
- er wordt tijd vrijgemaakt voor het verwerven van subsidie;
- er worden in deze periode 48 ouderen bezocht door 12 opgeleide vrijwilligers; uitgedrukt in vrijwillige bezoektijd komt dat neer op 3840 bezoekuren (gebaseerd op gemiddeld 40 bezoeken per
oudere à 2 uur).
TAKEN

UREN

Algemene voorbereiding
Praktijkboek bestuderen 16
Haalbaarheid beoordelen
- plannen intern bespreken 24
- projectplan en begroting maken 24
- geld organiseren 32
Project bestuurlijk onderbrengen 16
Klankbordgroep samenstellen 20
Algemene publiciteit en voorlichting 40

172

Overleg met klankbordgroep (10 bijeenkomsten)
Voorbereiding 10
Deelname 20
Verslag 10
Individuele consultaties 10

50

Werving en selectie vrijwilligers
Persbericht en folder maken en verspreiden 32
Sleutelfiguren inpraten 32
Bijeenkomsten vrijwilligersgroepen bezoeken 12
Voorlichtingsbijeenkomst 16
Gesprekken met vrijwilligers 18
Vrijwilligerscontract met werkafspraken opstellen 8
Onkostenvergoeding en verzekering regelen 4

122

Cursus Activerend huisbezoek bij ouderen
(12 bijeenkomsten)
Aantrekken cursusleider 16
Voorbereiding en overleg met cursusleider 16
Opstellen samenwerkingsovereenkomst 4
Regelen zaal, hulpmiddelen e.d. 4
Aanwezig zijn en assisteren cursus (12 x 2,5 uur) 30
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Aanmelding ouderen
Persbericht en folder maken en verspreiden 32
Kennismakingsbezoek bij 60 ouderen 90

122

Team als leer- en werkplaats (20 bijeenkomsten)
Teambijeenkomsten voorbereiden 20
Zorgen voor zaal, logboeken en materiaal 8
Leiding teambijeenkomsten 40
Systeembeheer materialenbank 40
Gastsprekers aantrekken 8
Werkoverleg met dienstverleners in de wijk 120
Gesprekken met individuele vrijwilligers 24
Inwerken nieuwe vrijwilligers 12
(Afrondende) gesprekken met ouderen 72
Overige externe contacten 60
Administratie, registratie en wachtlijstbeheer 40
Financiën 20
Evaluatie 12

476

Nazorg project
Jaarverslag 8
Integratie in reguliere organisatie 32

TOTAAL

40

1052

Uitgaande van een projectperiode van in totaal 88 werkweken (twee jaar) betekent dit voor de
projectleider een tijdsinvestering van gemiddeld 12 uur per week.

Tijdwinst
- In het urenoverzicht is 120 uur opgenomen voor werkoverleg met dienstverleners in de wijk. In
veel gevallen woont de projectleider dit overleg al bij in het kader van reeds bestaande activiteiten. Deze uren hoeven dan niet meer begroot te worden. We komen dan op 932 uur zuivere projecttijd.
- Bij een tweede of volgende tweejaarlijkse periode - het project is dan inmiddels regulier werk
geworden - kan het benodigde aantal uren voor de projectleider met een kwart worden teruggebracht tot ongeveer 790 (c.q. 700 uur). Daarbij wordt uitgegaan van een nieuw, beginnend team.
Tijdwinst zit vooral in de algemene voorbereiding en publiciteit.
- Een verdere reductie kan worden bereikt door het overdragen van taken aan ervaren teamleden.
De projectleider heeft dan minder uitvoeringstaken en de cursus vervalt in zijn urenbegroting.
Daar staat tegenover dat er meer tijd gestoken moet worden in teambegeleiding. Per saldo kan
bij een tweede of volgende uitvoering door een zelfstandig werkend team gerekend worden op
een verdere reductie met zo'n 200 uur tot een totaal van circa 590 (c.q. 500) uur. Zo komen we
tot zes varianten voor de tijdsinvestering van de projectleider. In schema:
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Zes varianten investering zuivere projecturen projectleider (bij tweejarig project):
Condities

Eerste keer/nieuw
team

Tweede keer/nieuw
team

Tweede keer/
ervaren team

Inclusief tijd voor wijkoverleg

1052 uur

790 uur

590 uur

932 uur

700 uur

500 uur

Exclusief tijd voor
wijkoverleg

Tot slot kan de projectleider van meet af aan tijdwinst boeken door taken over te dragen aan de
begeleidingsgroep. Deze krijgt daarmee het karakter van een werkgroep. Ook kunnen collega's
worden ingeschakeld. Deze ideale omstandigheden zijn niet verwerkt in bovenstaande tabel.
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Bijlage 3
Begroting van de materiële kosten van een tweejarig project Activerend huisbezoek bij ouderen
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op ervaringen binnen de proeflocaties en op algemene
richtlijnen voor gespecialiseerde vrijwilligersprojecten.
Startkosten
Aanschaf literatuur en 2x praktijkboek
Werving vrijwilligers
- schriftelijke informatie voor instellingen
die bij de werving ingeschakeld worden f 50,- folder voor vrijwilligers 500
- voorlichtingsbijeenkomst belangstellenden f 250,* uitnodigingen
* zaalhuur
* consumpties
- onkosten i.v.m. persoonlijke gesprekken f 150,Cursus Activerend huisbezoek bij ouderen
(12 bijeenkomsten)
- zaalhuur 600
- consumpties 430
- kosten cursusleider 5700 (1)
- viering cursusafsluiting
en kleine attenties 100
Werving ouderen
- informatiefolder f 2.000,- advertentie f 1.000,- onkosten i.v.m. persoonlijke gesprekken f 500,Uitgaven voor het projectteam
Vrijwilligersverzekeringen
Reiskosten huisbezoekers (2)
Teambijeenkomsten (20 keer)
- zaalhuur 800
- consumpties 720
- viering projectafsluiting
en kleine attenties 100
Deskundigheidsontwikkeling
- aanschaf literatuur 200
- excursies/werkbezoeken 600
- tegemoetkoming deelname aan
aanvullende cursussen 600 (3)
Uitgaven voor de klankbordgroep
Vergaderkosten 900 (4)
Reiskosten 420 (5)

f. 300,f 950,-

f 6.830,-

f 3.500,-

f 600,f 9.600,f 1.620,-

f 1.400,-

f 1.320,-
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Algemene organisatiekosten
Telefoon- en portokosten f 1.000,Kantoorbenodigdheden en fotokopieën f 3.000,Persoonlijke onkosten f 500,-

f 4.500,-

Onvoorzien

f 1.380,-

TOTAAL

f 32.000,-

Toelichting bij enkele posten
(1) Richtlijn freelancers f 60,- à f 75,- per uur excl. voorbereiding en excl. overhead. Per bijeenkomst rekent u 2 uur voorbereidingstijd en 2,5 uur uitvoeringstijd voor de cursusleider.
Richtlijn cursusleider uit contractactiviteiten van scholingsinstituten f 125,- à f 150,- per uur
incl. voorbereiding en overhead.
Wie werkt met een beginnende groep en ook verdiepingsstof wil aanreiken moet rekenen op
12 à 15 bijeenkomsten.
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van 30 uur (12 bijeenkomsten) à f 150,- voor een cursusleider (van een scholingsinstituut), vermeerderd met f 100,- reiskosten per bijeenkomst.
Totale kosten zijn dan f 5.700,(2) Uitgangspunt is dat huisbezoekers reiskosten vergoed krijgen. In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van 48 ouderen bij wie elk 40 huisbezoeken plaatsvinden en gemiddeld per bezoek f 5,reiskosten openbaar vervoer wordt vergoed.
(3) Aan huisbezoekers die aanvullende cursussen volgen welke mede ten goede komen aan de
kwaliteit van het bezoekwerk wordt eenmalig een tegemoetkoming in de kosten geboden van
f 50,-. In het rekenvoorbeeld maken alle huisbezoekers hiervan één keer gebruik.
(4) De klankbordgroep komt zes keer per jaar bijeen. Bij de voorbereiding en de evaluatie van het
project ligt de frequentie tijdelijk hoger. Viermaal voor de voorbereiding, eenmaal voor de tussentijdse evaluatie en tweemaal voor de eindevaluatie is een goede richtlijn.
(5) Reiskosten voor twaalf bijeenkomsten van zeven leden van de klankbordgroep à gemiddeld f
5,- (idem huisbezoekers). Worden niet gedeclareerd indien bijeenkomsten plaatsvinden onder
werktijd.
Inkomsten
Tegenover deze uitgaven staan mogelijk inkomsten. Te denken valt aan subsidie van de gemeente,
particuliere subsidie, donaties en opbrengsten uit financiële acties.
Afgaande op de inhoud van het project komt vooral de gemeente in beeld als mogelijke subsidiegever. Het project draagt bij aan zelfstandigheid en activering van ouderen, wat centrale doelstellingen zijn binnen vrijwel ieder gemeentelijk welzijnsbeleid. Ook sociale vernieuwing en het stimuleren van vrijwilligerswerk zijn belangrijke pijlers onder het gemeentelijk welzijnsbeleid. Het
project draagt bij aan sociale vernieuwing omdat de zelfstandigheid van burgers wordt bevorderd
en omdat samenwerkingsverbanden op wijkniveau erdoor worden gestimuleerd. De meeste
gemeenten kennen tot slot een regeling voor vrijwilligerswerk.
Gemeenten hebben verschillende soorten subsidies: startsubsidies, eenmalige subsidies voor activiteiten of projecten en structurele subsidies. De subsidievoorwaarden verschillen per gemeente.
De plaatselijke subsidieverordening kan op het gemeentehuis worden opgevraagd. Meestal moet
veel lobbywerk worden verricht, onder meer bij ambtenaren en wethouders, de Commissie
Welzijn of Gezondheidszorg en bij de plaatselijke afdelingsbesturen van politieke partijen. Hier
ligt een taak voor de projectleider, voor het bestuur en voor leden van de klankbordgroep.
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Ook landelijk zijn er financieringsmogelijkheden voor vernieuwende vrijwilligersinitiatieven.
Bijvoorbeeld de Regeling Coördinatie Vrijwilligerswerk. Deze regeling is bedoeld voor de coördinatie van vrijwilligershulp aan ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, zieken en ouderen. Kosten die uit deze subsidie kunnen worden betaald zijn:
- salariskosten voor de coördinatiefunctie;
- premies voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers;
- reiskosten;
- kosten voor werving en training;
- algemene kantoorkosten ten behoeve van de coördinatie.
De contactkantoren gezinsverzorging (zorgverzekeraars) zijn de beheerder van deze regeling. De
coördinatiefunctie (projectleider) hoeft echter niet per se te zijn ondergebracht bij de thuiszorg.
Ook vrijwilligersorganisaties en welzijnswerk ouderen kunnen in aanmerking komen.
Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kent een stimuleringsregeling vrijwilligerswerk. Deze wordt beheerd door een aantal landelijk samenwerkende vrijwilligersorganisaties.
Informatie over subsidiemogelijkheden voor vrijwilligerswerk kunt u inwinnen bij de Nederlandse
Organisatie van Vrijwilligers / NOV te Utrecht. Het adres vindt u achter in dit praktijkboek.

NIZW

(pag. 1)

Bijlage 4
Zes varianten van bestuurlijke en organisatorische inbedding van het project Activerend
huisbezoek bij ouderen
1 Een geheel zelfstandige projectorganisatie
Speciaal voor dit project wordt een stichting of vereniging in het leven geroepen met als doel
het welslagen van het project Activerend huisbezoek bij ouderen. De formele verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van deze stichting of vereniging. Als het bestuur kiest voor een betaalde
projectleider, neemt het de verantwoordelijkheid als werkgever van de projectleider. Een andere
mogelijkheid is detachering van de projectleider vanuit een professionele organisatie. In dat
geval wordt een detacheringsovereenkomst afgesloten. De projectleider is verantwoordelijk voor
de uitvoering van het project. In het bestuur zitten deskundigen die het lokale netwerk van vrijwillige en professionele voorzieningen in zorg en welzijn goed kennen of daarin werkzaam zijn.
Voor de gewenste ondersteuning kan de projectleider afspraken maken met een andere organisatie of met personen. Ook kan men aansluiting vragen bij een bestaande organisatie in zorg en
welzijn en afspraken maken over het gebruik van vergaderruimtes, telefoon, fotokopieerapparaat
enzovoort.
2 Een apart project van een vrijwilligersorganisatie
Het bestuur van die organisatie heeft de eindverantwoordelijkheid en verschaft de projectleider
en het team de middelen om het project goed uit te kunnen voeren. Voorbeelden van vrijwilligersorganisaties die de verantwoordelijkheid van het project op zich kunnen nemen zijn een
algemene hulpdienst, een thuishulpcentrale, een plaatselijke afdeling van Humanitas, de
Zonnebloem, het Welfare Rode Kruis, de Unie van Vrijwilligers en een ouderenbond. De projectleider wordt benoemd door het bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
project. Als het bestuur kiest voor een betaalde projectleider, neemt het tevens de verantwoordelijkheid als werkgever. Sommige taken van de projectleider kunnen worden gedelegeerd naar
teamleden. Tussen bestuur en team wordt afgesproken over welke zaken het team zelf kan
beslissen. Het team maakt gebruik van ruimtes en faciliteiten die de vrijwilligersorganisatie ter
beschikking stelt.
3 Een vrijwilligersproject van een professionele organisatie
Ook hier ligt de formele verantwoordelijkheid bij het bestuur van de organisatie en zijn er
afspraken nodig over de ruimte die het vrijwilligersteam krijgt om zelf besluiten te nemen.
Voorbeelden van professionele organisaties die het project kunnen uitvoeren zijn een Stichting
Welzijn Ouderen, een instelling voor sociaal-cultureel werk, een instelling voor maatschappelijk
werk, een brede welzijnsinstelling, een RIAGG, een GGD, een instelling voor thuiszorg, een verzorgingshuis en een kerkelijke parochie of gemeente. De projectleider is in dienst van de professionele organisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Soms is hij al
werkzaam als vrijwilligerscoördinator die ook andere vrijwilligersgroepen begeleidt. Het team
maakt gebruik van ruimtes en faciliteiten van de professionele organisatie.
4 Een samenwerkingsproject van vrijwilligersorganisaties
De eindverantwoordelijkheid wordt in dit geval gedeeld door de besturen van die vrijwilligersorganisaties. Afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met het oog op
effectieve samenwerking kunnen bepaalde taken worden gedelegeerd naar een bestuurlijke overleggroep, waarin elke organisatie vertegenwoordigd is. Indien de gezamenlijke besturen besluiten tot het aanstellen van een betaalde projectleider, neemt een van de aangesloten besturen de
werkgeversverantwoordelijkheid ten aanzien van de projectleider op zich. Ook hier is de pro-
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jectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ook hier moet worden afgesproken
welke beslissingen het team zelf kan nemen in relatie tot de bevoegdheden van de bestuurlijke
overleggroep.
5 Een samenwerkingsproject van professionele organisaties
De eindverantwoordelijkheid wordt gedeeld door de besturen van de aangesloten professionele
organisaties. Ook hier worden afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Eveneens kunnen bepaalde bestuurlijke taken worden gedelegeerd naar een bestuurlijke overleggroep met vertegenwoordigers van deelnemende besturen. Een van de aangesloten besturen
neemt de werkgeversverantwoordelijkheid op zich. De projectleider is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het project. Afgesproken wordt welke beslissingen het team zelf kan nemen in
relatie tot de bevoegdheden van de bestuurlijke overleggroep.
6 Een samenwerkingsproject van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties
Dit is een combinatie van de vierde en de vijfde mogelijkheid, waarbij dezelfde voorwaarden
gelden.
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Model aanmeldingsformulier vrijwilliger
Naam + voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Man/vrouw
Geboortejaar
Opleiding na lagere school
Werkervaring (betaald/onbetaald)

Ik wil als vrijwilliger deelnemen aan het project Activerend huisbezoek bij ouderen en ben bereid
de daarvoor bestemde cursus en maandelijkse teambijeenkomsten te volgen.
Activerend huisbezoek bij ouderen spreekt mij aan omdat

Door dit werk te doen wil ik bereiken dat de ouderen

Voor mezelf wil ik bereiken dat

Ja/nee Voorkeur voor het bezoeken van oudere in een andere buurt
Ja/nee Voorkeur voor het bezoeken van ouderen in eigen buurt
Ja/nee Bereid om buiten woonplaats te werken?
Aan wie mogen wij referenties vragen?
Telefoonnummer
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Bijlage 6
Model vrijwilligerscontract en werkafspraken
MODEL VRIJWILLIGERSCONTRACT ACTIVEREND HUISBEZOEK
De organisatie
vertegenwoordigd door
hierna te noemen 'de organisatie'

functie

en de vrijwilliger
hierna te noemen 'de vrijwilliger'
verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

voor de functie

1 De vrijwilliger zal als medewerker van het project Activerend huisbezoek bij ouderen werken ten
behoeve van (naam verantwoordelijke organisatie)

2 De vrijwilliger is bereid minimaal ... uur per week de afgesproken werkzaamheden te verrichten
gedurende minimaal één jaar. Het tijdstip wordt in overleg vastgesteld. Bij de werkzaamheden
behoort het bijwonen van de bijeenkomsten van het team Activerend huisbezoek.
3 De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen.
4 De organisatie zal de vrijwilliger begeleiden door middel van groepsbijeenkomsten van het
team, individuele gesprekken rond werkzaamheden en bijscholing.
5 Het is de vrijwilliger niet toegestaan beloning in geld of natura van de oudere aan te nemen.
Ook het verrichten van geldhandelingen voor ouderen, anders dan noodzakelijk voor het doen
van kleine dagelijkse boodschappen, is niet toegestaan. Het is de vrijwilliger evenmin toegestaan
om sleutels van het huis van een oudere te accepteren zonder overleg met de organisatie.
6 In geval van verhindering en vakantie laat de vrijwilliger de organisatie dat weten.
7 De organisatie heeft ten behoeve van de vrijwilliger(s) een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de vrijwilliger(s) is tevens een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
8 Eventuele schade bij derden moedwillig veroorzaakt door de vrijwilliger waarvoor de organisatie aansprakelijk wordt gesteld, zal door de organisatie worden verhaald op de vrijwilliger.
9 Partijen geven twee maanden van tevoren aan dat zij de werkzaamheden wensen te beëindigen.
De organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor de taakoverdracht bij vertrek van een vrijwilliger.
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10 Door ondertekening van het contract verklaren beide partijen kennis te hebben genomen van
de werkafspraken, die hiervan een onafscheidelijk onderdeel vormen, en deze te zullen naleven.

Plaats

Datum

Namens de organisatie

De vrijwilliger

(Handtekening)

(Handtekening)
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WERKAFSPRAKEN
Als bijlage bij het contract worden de volgende werkafspraken gevoegd. Door ondertekening van
het contract laten beide partijen elkaar weten deze werkafspraken te hebben gelezen en te zullen
naleven.
1 Klachten en geschillen
De huisbezoeker en de oudere zijn er samen verantwoordelijk voor dat het contact goed verloopt. Onvrede of klachten bespreken zij met elkaar. Wanneer dat geen bevredigend resultaat
oplevert, kan zowel de huisbezoeker als de oudere zich wenden tot de projectleider. Deze wacht
af tot hij iets van de vrijwilliger of oudere hoort; het devies is 'geen bericht, goed bericht'. Bij
klachten neemt de projectleider contact op met de betreffende huisbezoeker. Samen of in overleg met de oudere zoeken zij naar een bevredigende oplossing. Als de projectleider, na ruggespraak met diens leidinggevende en/of de klankbordgroep, het niet eens is met de aanpak van
de huisbezoeker (en deze de aanpak niet wil of kan veranderen), kan de projectleider de huisbezoeker schriftelijk laten weten dat de organisatie niet langer de verantwoordelijkheid wil dragen voor het bezoekwerk van de huisbezoeker.
2 Grenzen
De huisbezoeker biedt de oudere alleen ondersteuning als hij die ondersteuning ook wil en kan
verlenen. Bij twijfel overlegt de huisbezoeker met de projectleider of met het team. De huisbezoeker laat het de oudere zo spoedig mogelijk weten, als hij de ondersteuning niet kan bieden.
Als de oudere daardoor in moeilijkheden komt, informeert de huisbezoeker de coördinator
hierover, zodat die kan meedenken over een andere oplossing.
3 Aanpak
De huisbezoeker stelt vragen aan teamleden of projectleider als hij wil weten of hij op de goede
weg is met de ondersteuning of onzeker is over de juiste handelwijze.
4 'Kosten en baten'
De huisbezoeker gaat zelf periodiek na wat het werk hem oplevert en wat het hem kost. Als de
verhouding tussen 'kosten en baten' voor de huisbezoeker niet in balans is, stelt hij dit aan de
orde in het team of bij de projectleider.
5 Deskundigheidsontwikkeling
De projectleider is verantwoordelijk voor deskundigheidsontwikkeling wanneer teamleden daar
om vragen en de kwaliteit van het werk erdoor wordt verbeterd. De projectleider kan het organiseren van bijeenkomsten, waarbij specifieke onderwerpen worden uitgediept, ook delegeren
aan teamleden die het plezierig vinden om deze extra taak op zich te nemen.
6 Privacy
De huisbezoeker verplicht zich tot geheimhouding van alles wat hij van de oudere en zijn
gezins- en familieleden hoort, ziet en van hen weet, ook na afloop van het bezoekwerk. Deze
geheimhouding geldt niet tegenover de teamleden, de projectleider, diens leidinggevende en de
klankbordgroep, indien het bespreken van feiten, indrukken en waarnemingen nodig is voor
het zo goed mogelijk laten verlopen van het huisbezoek of voor de behandeling van een klacht.
De genoemde personen zijn op hun beurt verplicht de privacy van de oudere en zijn gezins- en
familieleden te waarborgen.
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7 Overleg externe deskundigen
Alleen als de oudere daar toestemming voor geeft kan de huisbezoeker rechtstreeks met andere
hulpverleners of familieleden overleggen over de te bieden ondersteuning. De huisbezoeker
informeert na afloop de oudere over de resultaten van dat overleg.
8 Ontevredenheid over de projectleider
Ontevredenheid over het werk en de aanpak van de projectleider bespreken huisbezoekers
rechtstreeks met de projectleider. Als die bespreking voor een huisbezoeker onvoldoende resultaat oplevert, kan deze daarover de leidinggevende van de projectleider of het bestuur, maar
niet de klankbordgroep, aanspreken en zonodig een klacht indienen.
9 Onkostenvergoeding
De huisbezoeker declareert de onkosten van het vrijwilligerswerk maandelijks bij de organisatie, op de manier zoals dat met de projectleider is afgesproken, gebruikmakend van een daarvoor verstrekt formulier. Uiterlijk 31 dagen na ontvangst van het declaratieformulier wordt het
bedrag op de rekening van de huisbezoeker overgeschreven. Wanneer een van beide partijen
vindt dat er iets niet klopt vindt overleg plaats.
10 Geen geld of goederen aannemen
De huisbezoeker neemt geen geld, goederen of diensten in ruil voor de ondersteuning aan van
de oudere, diens gezins- of familieleden. Dat is in strijd met het karakter van het vrijwilligerswerk. Als de oudere of zijn familieleden toch iets willen 'terugdoen' voor de ontvangen ondersteuning, kunnen zij een gift overmaken. Het geven van een attentie (een bloemetje, een boekenbon) moet geen gewoonte of verplichting worden. In twijfelgevallen overlegt de huisbezoeker met de projectleider. Alleen als de huisbezoeker op verzoek van de oudere iets koopt, mag
daarvoor geld worden aangenomen. De huisbezoeker verantwoordt de uitgaven daarna zo
spoedig mogelijk aan de oudere en rekent af.
11 Aansprakelijkheid
Tegenover de oudere is de organisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door huisbezoekers geboden ondersteuning en voor eventuele schade die huisbezoekers ouderen onbedoeld berokkenen, voorzover die schade gedekt wordt door de collectieve verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid van de huisbezoekers. De huisbezoeker doet geen enkele toezegging over vergoeding van schade, maar meldt het schadegeval onmiddellijk bij de projectleider.
12 Inzittendenverzekering
De huisbezoeker is vanuit de organisatie niet verzekerd tegen schade van inzittenden (de oudere of familieleden van de oudere) in zijn eigen auto. Dat risico kunnen huisbezoekers alleen
nemen als zij voldoende verzekerd zijn en zelf een inzittendenverzekering hebben afgesloten.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de auto van de oudere (of van zijn familie), doch
uitsluitend indien die all risk is verzekerd.
13 Ongevallenverzekering
De organisatie heeft de huisbezoekers verzekerd tegen ongevallen bij de uitoefening van het
vrijwilligerswerk.
14 Onduidelijkheid over de werkafspraken
Als de huisbezoeker een werkafspraak mist of iets niet begrijpt, neemt hij contact op met de
projectleider. In overleg worden desgewenst aanvullende afspraken aan deze lijst toegevoegd.
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Bijlage 7
Voorbeeld aanmeldingsformulier voor ouderen
In te vullen door projectleider of huisbezoeker na (telefonisch) gesprek met de oudere, een
familielid of een doorverwijzende instantie.
Datum

Voor wie wordt huisbezoek aangevraagd?
Hr./Mw.
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
Door wie is het huisbezoek aangevraagd?
Contactpersoon oudere
Adres
Telefoon
Beknopte situatieomschrijving en ondersteuningsvraag

Wordt de ondersteuningsvraag door de oudere zelf onderschreven?
Bezigheden, belangstelling oudere

Eventuele ADL-beperkingen

Heeft de oudere gezinszorg, wijkverpleging of hulp van andere beroepskrachten? (Naam, functie,
organisatie en telefoonnummer)

Met ingang van wanneer is huisbezoek gewenst?
Op welke dagdelen kan de oudere huisbezoek ontvangen?
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Bijzonderheden die de huisbezoeker moet kennen om de juiste ondersteuning te kunnen geven
(bijvoorbeeld recente gebeurtenissen, woonsituatie, huisdieren, speciale wensen oudere)

Overige opmerkingen
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Bijlage 8
Klantprofiel
Ingevuld door
Datum
Hr./Mw.
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
Contactpersoon
Verwijzing via
Opleiding en vroeger beroep
Tijdsbesteding
Woonsituatie
Financiële situatie
Aanleiding tot het contact
Motivatie
Rekening houden met persoonlijke omstandigheden
Aanknopingspunten actieprogramma
Benodigde vaardigheden huisbezoeker

Naam huisbezoeker
Naam reserve
Datum aanvang huisbezoek
Afgesproken frequentie
Voortgang huisbezoek
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Datum afsluiting huisbezoek
Reden
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Bijlage 9
Aandachtspunten evaluatie project Activerend huisbezoek bij ouderen
Wat te evalueren? Het volgende overzicht is gebaseerd op een onderscheid tussen doelen/resultaten en randvoorwaarden van het project. U kunt de genoemde aandachtspunten zelf aanvullen en
aanpassen aan de specifieke omstandigheden van uw project.

Doelen/resultaten
Aandachtspunten met betrekking tot de doelen en resultaten van het project:
- In hoeverre hebben bezochte ouderen hun persoonlijk actieprogramma kunnen realiseren?
* meer informatie over zichzelf, anderen en omgeving gekregen;
* meer oog voor prikkels uit buitenwereld;
* denkt op constructieve, positieve manier over eigen mogelijkheden;
* heeft inzicht in zijn situatie;
* kan eigen zorgen of angsten beter hanteren;
* beschikt over voldoende mogelijkheden voor ontspanning en plezier;
* gedraagt zich autonoom, kan omgaan met afhankelijkheid;
* sociale relaties toegenomen of kwaliteit ervan verbeterd;
* kan en wil dagelijkse problemen oplossen;
* bereidt zich voor op komende veranderingen, gaat die niet uit de weg.
- Hoe waarderen ouderen het huisbezoek?
* waargenomen positieve uitingen;
* waargenomen negatieve uitingen.
- Wegen de resultaten op tegen de investeringen in tijd en geld?
* voor de organisatie;
* voor de projectleider;
* voor de vrijwilligers.
- In hoeverre hebben huisbezoekers zich kunnen ontplooien en specialiseren naar een voor hen
bevredigende en passende functie in het vrijwilligerswerk?
- Is er sprake van voldoende arbeidsvreugde van huisbezoekers?

Randvoorwaarden
Aandachtspunten met betrekking tot randvoorwaarden van het project:
- Draagt het functioneren van het team bij aan het bereiken van de projectdoelen?
- Draagt het functioneren van de projectleider bij aan het bereiken van de projectdoelen?
- Biedt de structuur en de cultuur van de organisatie een goede basis voor het welslagen en de
voortgang van het project?
- Zijn de taakomschrijvingen van de projectleider en die van de huisbezoekers duidelijk en goed
op elkaar afgestemd?
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- Biedt de organisatie voldoende materiële voorwaarden voor het functioneren van het project?
- Heeft het project een functionele plek (gekregen) binnen het lokale netwerk van ouderenzorg en
welzijn?
* het voorziet in behoefte van ouderen;
* er is geen (storende) overlap met aanbod elders;
* er bestaat samenhang en afstemming met andere voorzieningen.
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Bijlage 10

C he ck list vo or e valuatie van het proj e c t
Ac tiverend hui sbez oek bij ouderen

In te vullen door de huisbezoeker

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling
Kenniscentrum Lokaal ouderenbeleid
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C he ck list proj e c t-e valuatie vo or
huisb e zo ekers ac tiverend hui sbez oek
bij ouderen

Toelichting
Als huisbezoeker bent u werkzaam bij het project Activerend huisbezoek bij ouderen. Daarmee
levert u een bijdrage aan de sociale, emotionele en praktische zelfredzaamheid van ouderen.
Voor de kwaliteit van het project is het belangrijk dat u, als een van de betrokkenen, regelmatig de
voortgang van het project bekijkt. De hierna volgende checklist kan daarvoor een handig hulpmiddel zijn, omdat daarin uitspraken worden gedaan die u over het project aan het denken kunnen zetten.
De bedoeling is dat u de lijst met uitspraken doorneemt en uw mening over de uitspraken op
papier zet. Daarnaast willen wij u uitnodigen om uw overwegingen die hebben geleid tot deze
mening, afzonderlijk op papier te zetten. Vergeet daarbij niet het nummer van de uitspraak te vermelden.
De opzet is vervolgens dat u met het team van huisbezoekers en de project-coördinator eens bij
elkaar gaat zitten. Aan de hand van de door iedereen ingevulde checklists kan worden geprobeerd
een algemeen beeld te vormen over de kwaliteit en de voortgang van het project. Tevens kunnen
in dit gesprek suggesties voor eventuele verbeteringen naar voren worden gebracht. Vooral uitspraken waarop u of een van de andere huisbezoekers bij uw mening ‘nee’ of ‘min of meer’ hebt
ingevuld, zijn punten in het project waar aan gewerkt zou kunnen worden. Vooral deze uitspraken
zouden tijdens het groepsgesprek naar voren kunnen komen.
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G ebr ui ksinstr uc tie

Geef voor elke uitspraak in de checklist aan:
• Wat uw mening daarover is;
• of er verbetering mogelijk is;
• welke prioriteit u aan verbetering geeft. Hoe belangrijk is verbetering voor u?

Voorbeeld
Uitspraak: Er is voldoende koffie aanwezig om elke deelnemer te voorzien.
Stel dat dit niet het geval is maar u vindt dit wel belangrijk, dan vult u in onder:
• uw mening:
NEE
• verbetering mogelijk: JA
• prioriteit:
HOOG

(Naar uw mening is er niet genoeg koffie)
(Er kan meer koffie worden gezet)
(Het is volgens u belangrijk dat de deelnemers voldoende koffie krijgen aangeboden)

Als er wel voldoende koffie aanwezig is voor de deelnemers, vult u in onder:
• uw mening:
JA
• verbetering mogelijk: NEE
• prioriteit:
-

(Er is naar uw mening voldoende koffie geregeld)
(Alleen als er nog verbeteringen mogelijk zijn, vult
u JA in. Als dit niet het geval is, hoeft u de prioriteit
verder niet in te vullen).
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Checklist project-evaluatie voor huisbezoekers
Geef voor elke uitspraak aan:

Uw mening

• wat hierover uw mening is
• of er verbetering mogelijk is
• welke prioriteit u aan eventuele verbeterin geeft

Ja
min of meer
nee

1

De mij toegewezen taken binnen het project zijn
helder omschreven.

2

De afbakening van ieders taken en
verantwoordelijkheden is duidelijk.

3

Duidelijk is bij wie ik kan aankloppen met
eventuele vragen en problemen.

4

Duidelijk is vastgelegd welke beslissingen ik bij
het huisbezoek wel/niet zelf mag nemen.

5

Het doel van het project is mij duidelijk.

6

Het tijdelijk en doelgericht karakter van het
huisbezoek is duidelijk en wordt goed bewaakt.

7

Het te bereiken resultaat staat mij bij elke cliënt
duidelijk voor ogen.

8

De gewenste aanpak van het huisbezoek is
mij duidelijk.

9

Ik heb voldoende kennis om het bezoekwerk
goed aan te kunnen.

10

Ik ben goed voorbereid op het huisbezoek.

11

Ik vind het activerend huisbezoek leuk werk dat
ik graag doe.

12

Er is goed materiaal beschikbaar voor de uitvoering
van het huisbezoek (bijvoorbeeld aanmeldingsformulieren, klantprofiel, logboek, persoonlijke
netwerkkaart, afsluitkaart).

13

Er is een geschikte ruimte beschikbaar voor de
activiteiten van het team.

14

Ik kan mijn taken in dit project lichamelijk en
geestelijk goed aan.

15

Ik heb voldoende tijd beschikbaar voor de te
verrichten activiteiten.

16

De sociale kaart die we gebruiken bij het
huisbezoek is goed en actueel.

17

De samenwerking binnen het team van
huisbezoekers verloopt prima.

NIZW

Verbetering
mogelijk
Ja
misschien
nee

Prioriteit
hoog
matig
laag
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Geef voor elke uitspraak aan:
• wat hierover uw mening is
• of er verbetering mogelijk is
• welke prioriteit u aan eventuele verbetering geeft

18

De projectcoördinator biedt voldoende praktische
en emotionele ondersteuning aan het team.

19

Er worden steeds duidelijke afspraken gemaakt.

20

Afspraken worden goed nagekomen.

21

Ik krijg voldoende feedback (informatie) over mijn
functioneren binnen het project.

22

Eventuele ideeën, suggesties en ervaringen kan ik
steeds inbrengen en worden serieus genomen.

23

Er is voldoende gelegenheid om op verzoek van de
huisbezoekers aanvullende activiteiten te
organiseren.

24

Het lukt mij goed om nauwkeurig te rapporteren
over de doelen waaraan ik samen met de ouderenwerk en wat daarvan de resultaten zijn.

25

Mijn signalen over problemen van ouderen worden
goed opgevangen en behandeld.

26

Het is belangrijk dat de leeftijden van de ouderen
en die van de huisbezoekers niet te veel uiteen
lopen.

27

Ik evalueer regelmatig het verloop van de
huisbezoeken.

28

In het algemeen zijn de ouderen tevreden over het
huisbezoek.

29

Het merendeel van de huisbezoeken wordt
afgesloten met goed resultaat.

30

De inspanningen die ik lever wegen op tegen de
bereikte resultaten bij de ouderen.

31

Ik heb veel plezier in dit werk.

32

Dit werk draagt veel bij aan mijn persoonlijke
ontwikkeling.

33

Door mee te werken aan dit project vergroot ik
mijn kansen op de arbeidsmarkt.

34

Uit de opgedane ervaringen in dit project zijn
zinvolle verbeteringssuggesties te geven voor
andere of toekomstige projecten.

Uw mening
Ja
min of meer
nee

Verbetering
mogelijk
Ja
misschien
nee

Prioriteit
hoog
matig
laag
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Eventuele op- of aanmerkingen
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Bijlage 11

C he ck list vo or e valuatie van het proj e c t
Ac tiverend huisb e zo ek bij ouderen

In te vullen door de projectcoördinator

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling
Kenniscentrum Lokaal ouderenbeleid
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C he ck list proj e c t-e valuatie vo or co ördinator
ac tiverend hui sbez oek bij ouderen

Toelichting
U bent coördinator van het project Activerend huisbezoek bij ouderen. Met dit project ondersteunt u
vrijwilligers bij de uitvoering van hun taak, die is gericht op het bevorderen van de sociale,
emotionele en praktische zelfredzaamheid van ouderen.
Voor de kwaliteit van het project is het belangrijk dat alle betrokkenen regelmatig de voortgang van
het project bekijken. Daartoe is een instrument ontwikkeld. Het betreft twee aan elkaar gekoppelde
checklists, één voor de huisbezoekers en één voor u als projectcoördinator. In deze checklists worden uitspraken gedaan die de betrokkenen aan het denken zetten over de voortgang en de kwaliteit
van het project. In de checklist voor de coördinator is bij de nummering aangegeven of de uitspraak
alleen aan u is voorgelegd of ook aan de huisbezoekers. Als er een ‘(V)’ achter het nummer van de
uitspraak staat komt de uitspraak ook voor in de checklist voor huisbezoekers. De resterende uitspraken (dus zonder ‘(V)’) zijn alleen aan u voorgelegd.
De bedoeling is dat alle betrokkenen de lijst met uitspraken doornemen, en hun meningen over de
uitspraken op papier zetten. Het is zinvol wanneer tevens de overwegingen die hebben geleid tot
deze meningsvorming (samen met het nummer van de uitspraak) afzonderlijk op papier worden
gezet.
De opzet is vervolgens dat u als projectcoördinator op gezette - door u te bepalen - momenten een
evaluatiebijeenkomst belegt met de betrokkenen bij het project. Aan de hand van de ingevulde
checklists kunt u daarmee een algemeen beeld vormen over de kwaliteit van het project en desgewenst eventuele verbeteringen aanbrengen. Uitspraken waar u of een van de leden van het bezoekteam bij uw mening ‘nee’ of ‘min of meer’ hebt ingevuld zijn mogelijk belangrijke punten. Het
is de bedoeling dat die uitspraken tijdens de evaluatiebijeenkomst worden besproken en dat daar
eventueel verbeterplannen voor worden opgesteld. Hiervoor kan ook een regulier werkoverleg
gebruikt worden. De discussies die in een dergelijke bespreking loskomen geven zicht op eventuele
problemen, op reële verbeterpunten, en bieden tevens de gelegenheid om draagvlak voor eventuele
wijzigingen te creëren.
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G ebr ui ksinstr uc tie

Geef voor elke uitspraak in de checklist aan:
• Wat uw mening daarover is;
• of er verbetering mogelijk is;
• welke prioriteit u aan verbetering geeft. Hoe belangrijk is verbetering voor u?

Voorbeeld
Uitspraak: Er is voldoende koffie aanwezig om elke deelnemer te voorzien.
Stel dat dit niet het geval is maar u vindt dit wel belangrijk, dan vult u in onder:
• uw mening:
• verbetering mogelijk:
• prioriteit:

NEE
JA
HOOG

(naar uw mening is er niet genoeg koffie)
(er kan meer koffie worden gezet)
(het is volgens u belangrijk dat de deelnemers
voldoende koffie krijgen aangeboden)

Als er wel voldoende koffie aanwezig is voor de deelnemers, vult u in onder:
• uw mening:
JA
• verbetering mogelijk:
NEE
vult u JA in. Als dit niet het geval is, hoeft u de
• prioriteit:
-

(er is naar uw mening voldoende koffie geregeld)
(alleen als er nog verbeteringen mogelijk zijn,
prioriteit verder niet in te vullen).
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Checklist project-evaluatie voor coördinator
Geef voor elke uitspraak aan:

Uw mening

• wat hierover uw mening is
• of er verbetering mogelijk is
• welke prioriteit u aan eventuele verbetering geeft

ja
min of meer
nee

1

Ik heb voldoende inzicht in de problemen van de
ouderen in het werkgebied waar het project
Activerend huisbezoek bij ouderen zich op richt.

2

Er zijn voldoende ouderen in het werkgebied die
voor dit project in aanmerking komen.

3

Er is voldoende interesse bij de beoogde doelgroep
voor deelname aan het huisbezoek.

4

Het project onderscheidt zich duidelijk van andere
bezoekprojecten en activeringsprojecten voor
ouderen in het werkgebied.

5

Er is voldoende draagvlak binnen de organisatie
om het project op te zetten, dan wel te handhaven.

6

Er is voldoende draagvlak buiten de organisatie
om het project op te zetten, dan wel te handhaven.

7

Er is voldoende medewerking (te verwachten) van
relevante personen binnen de eigen organisatie.

8

Er is voldoende medewerking (te verwachten) van
relevante personen buiten de eigen organisatie.

9

Er is voldoende menskracht beschikbaar voor
de coördinatie van het project.

10

Er kunnen voldoende financiële middelen worden
ingezet voor de organisatie en uitvoering van
het project.

11

Er zijn voldoende deskundige/gekwalificeerde
(vrijwillige) huisbezoekers beschikbaar.

12

Er zijn voldoende mogelijkheden om de
huisbezoekers desgewenst bij te sturen.

13

Er is een helder evaluatieplan voor het project
gemaakt.

14(V) De aan huisbezoekers toegewezen taken binnen
het project zijn helder omschreven.
15(V) De afbakening van ieders taken en
verantwoordelijkheden is duidelijk.
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Verbetering
mogelijk
ja
misschien
nee

Prioriteit
hoog
matig
laag
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Geef voor elke uitspraak aan:

Uw mening

• wat hierover uw mening is
• of er verbetering mogelijk is
• welke prioriteit u aan eventuele verbetering geeft

ja
min of meer
nee

Verbetering
mogelijk
ja
misschien
nee

Prioriteit
hoog
matig
laag

16(V) De huisbezoekers weten bij wie zij kunnen
aankloppen met eventuele vragen en problemen.
17(V) Duidelijk is vastgelegd welke beslissingen
huisbezoekers bij het huisbezoek wel/niet zelf
mogen nemen.
18(V) Het doel van het project is alle huisbezoekers
duidelijk.
19(V) Het tijdelijk en doelgericht karakter van het
huisbezoek is duidelijk en wordt goed bewaakt.
20(V) Het te bereiken resultaat staat de bezoekers
bij elke cliënt duidelijk voor ogen.
21(V) De gewenste aanpak van het huisbezoek is de
huisbezoekers duidelijk.
22(V) De huisbezoekers hebben voldoende kennis om
het activerend huisbezoek bij ouderen goed
aan te kunnen.
23(V) De huisbezoekers zijn goed voorbereid op
het huisbezoek.
24(V) De huisbezoekers vinden activerend huisbezoek
leuk werk dat zij graag doen.
25(V) Er is goed materiaal beschikbaar voor de uitvoering
van het huisbezoek (bijvoorbeeld aanmeldingsformulieren, klantprofiel, logboek, persoonlijke
netwerkkaart, afsluitkaart).
26(V) Er is een geschikte ruimte beschikbaar voor de
activiteiten van het team.
27(V) \De huisbezoekers kunnen hun taken in dit project
lichamelijk en geestelijk goed aan.
28(V) Huisbezoekers hebben voldoende tijd beschikbaar
voor de te verrichten activiteiten.
29(V) De sociale kaart die we gebruiken bij het
huisbezoek is goed en actueel.
30(V) De samenwerking binnen het team van
huisbezoekers verloopt prima.
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Geef voor elke uitspraak aan:

Uw mening

• wat hierover uw mening is
• of er verbetering mogelijk is
• welke prioriteit u aan eventuele verbetering geeft

ja
min of meer
nee

31(V) De projectcoördinator biedt voldoende praktische
en emotionele ondersteuning aan het team.
32(V) Er worden steeds duidelijke afspraken gemaakt.
33(V) Afspraken worden goed nagekomen.
34(V) Huisbezoekers krijgen voldoende feedback
(informatie) over hun functioneren binnen
het project.
35(V) Eventuele ideeën, suggesties en ervaringen kunnen
huisbezoekers steeds inbrengen en worden
serieus genomen.
36(V) Er is voldoende gelegenheid om op verzoek van
de huisbezoekers aanvullende activiteiten
te organiseren.
37(V) Het lukt huisbezoekers goed om nauwkeurig te
rapporteren over de doelen waaraan zij samen met
de ouderen werken en wat daarvan de
resultaten zijn.
38(V) Signalen van huisbezoekers over problemen van
ouderen worden goed opgevangen en behandeld.
39(V) Het is belangrijk dat de leeftijden van de ouderen
en die van de huisbezoekers niet te veel
uiteen lopen.
40(V) Huisbezoekers evalueren regelmatig het verloop
van de huisbezoeken.
41(V) In het algemeen zijn de ouderen tevreden over
het huisbezoek.
42(V) Het merendeel van de huisbezoeken wordt
afgesloten met goed resultaat.
43(V) De inspanningen van de huisbezoekers wegen
op tegen de bereikte resultaten bij de ouderen.
44(V) De huisbezoekers hebben veel plezier in dit werk.
45(V) Dit werk draagt veel bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van huisbezoekers.
46(V) Door mee te werken aan dit project vergroten de
huisbezoekers hun kansen op de arbeidsmarkt.
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Verbetering
mogelijk
ja
misschien
nee

Prioriteit
hoog
matig
laag
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47

Geef voor elke uitspraak aan:

Uw mening

• wat hierover uw mening is
• of er verbetering mogelijk is
• welke prioriteit u aan eventuele verbetering geeft

ja
min of meer
nee

Verbetering
mogelijk
ja
misschien
nee

Prioriteit
hoog
matig
laag

De geleverde inspanningen van het totale project
wegen op tegen de bereikte resultaten bij
de ouderen.

48(V) Uit de opgedane ervaringen in dit project zijn
zinvolle verbeteringssuggesties te geven voor
andere of toekomstige projecten.

Eventuele op- of aanmerkingen
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DEEL II

DE CURSUS ACTIVEREND HUISBEZOEK BIJ
OUDEREN

Inhoud
1

Uitgangspunten en opvattingen 91

2

Voorbereiden, plannen en uitvoeren 99

3

Handleiding bij deel III 107
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1 UITGANGSPUNTEN EN OPVAT TINGEN

In deel III van dit praktijkboek vindt u de methodiek beschreven van de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen volgens een modulair systeem. We geven in de beschrijving van de modules
methodische aanwijzingen en een ruime keuze aan bruikbare werkvormen voor het opzetten en
uitvoeren van een cursus op maat. Een cursus die past bij uw begeleidingsstijl, de cursusmogelijkheden in uw project, uw cursistengroep en de bezoekpraktijk waar u de deelnemers op gaat voorbereiden.
Over de totstandkoming van het materiaal het volgende. We hebben met summier, experimenteel
materiaal vier cursussen ontwikkeld op vier proeflocaties. We hadden daar te maken met verschillende organisatorische contexten, met verschillende bezoekpraktijken en vrijwilligers van verschillend ervaringsniveau. Als gevolg daarvan is er verschillend materiaal ontworpen dat meerdere malen geëvalueerd, bijgesteld en herschreven is. Deelnemers aan de proefgroepen hebben
invloed gehad op zowel de keuze van de thema's als op de inhoud en de methodische aspecten
van het materiaal. De resultaten uit die werkervaring hebben we verwerkt in een 'instrumentarium' dat bestaat uit een modulair systeem met mogelijke onderdelen en bruikbare werkvormen
met aanwijzingen voor de begeleider. Dat stelt u optimaal in staat om flexibel te zijn bij het opzetten, aanpassen en verbeteren van uw eigen programma. De praktijk van het werk zal immers bij
elk project anders zijn, evenals de beginsituatie van nieuwe vrijwilligers.
In dit eerste hoofdstuk lichten we een aantal uitgangspunten, begrippen en opvattingen toe die de
basis vormen voor de doelen, de inhoud en de methode. In het aanbieden van een flexibel instrumentarium herkent u ons eerste uitgangspunt al: we zien de deskundigheidsontwikkeling van vrijwillige huisbezoekers als een cyclisch proces van een plan maken, vormgeven, uitvoeren en evalueren, dat begint en eindigt in de concrete bezoekpraktijk.

De bezoekpraktijk
Ouder worden wordt gekenmerkt door een aantal ingrijpende levensgebeurtenissen en veranderingen. Veranderingen die het dagelijks bestaan van ouderen dusdanig kunnen ontregelen dat ze
het gevoel krijgen 'het niet aan te kunnen' en de neiging hebben zich terug te trekken en bij de
pakken neer te gaan zitten. De bestaande manier van omgang met stressvolle gebeurtenissen
(copingmechanismen) kan tekortschieten en zonder interventies leiden tot een toenemend gevoel
van onvermogen. De oudere kan vanuit dat gevoel van machteloosheid in een negatieve ontwikkeling belanden van zelfstandig naar afhankelijk functioneren. Met het bezoekwerk willen we voorkomen dat oudere mensen zich isoleren, voortijdig in het zorgcircuit terechtkomen en de greep
op hun leven verliezen. Manieren om die toegenomen kwetsbaarheid te doorbreken zijn het aanleren van andere manieren om stressvolle situaties het hoofd te bieden, praktische en emotionele
steun verlenen bij het behoud van autonomie en versterking van de betrokkenheid bij de omgeving.
Als hulpmiddel bij de theoretische onderbouwing van ons bezoekmodel hebben we gebruikgemaakt van een combinatie van een gerontologische, gezondheidsbevorderende en sociaal-culturele benaderingswijze (Hosman e.a 1988, Brugman e.a. 1993, Spierts 1994). Centraal in ons model
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staat een cyclisch proces dat zich afspeelt bij het omgaan met stresserende levensomstandigheden
en het verwezenlijken van eigen levensdoelen en behoeften met gebruikmaking van de sociale
omgeving. Aangrijpingspunten voor het bezoekwerk in kernwoorden zijn: stressoren, compenserende omstandigheden, doelstellingen en behoeften, probleemoplossend vermogen en sociale participatie.
Bezoekers bieden ouderen de mogelijkheid anders te leren omgaan met persoonlijke problemen,
moeilijke periodes en onbevredigde behoeften en wensen, in relatie met hun sociale omgeving.
Wat huisbezoekers doen komt er kortweg op neer dat ze de ouderen die ze bezoeken zo goed
leren kennen, dat ze bijna door hun ogen naar hun dagelijks bestaan kunnen kijken. Dan zorgen
ze er samen voor dat er dingen veranderen, zodat het leven van die oudere medeburger weer wat
plezieriger, gemakkelijker wordt en meer vooruitzicht biedt. Daarvoor brengt de bezoeker aandacht, hulp en steun mee en dat zijn de beste medicijnen ter wereld (Hofstede 1988).
De globale doelen van het bezoekwerk zijn:
- dat de oudere meer dan voorheen over inzicht in de eigen situatie, over voor hem werkzamere
manieren om om te gaan met stressvolle situaties en een positieve houding beschikt;
- dat de oudere verschillende kansen, mogelijkheden en moeilijkheden tegen elkaar af kan wegen
en om kan zetten in een besluit;
- dat de oudere zich meer dan voorheen weet te onttrekken aan betutteling of externe sturing en
vertrouwt op eigen kracht;
- dat de oudere de marges van zijn situatie benut om een gemakkelijker, plezieriger dagelijks
bestaan op te bouwen met meer vooruitzichten.
Activerende vrijwilligers bezoeken ouderen niet in de eerste plaats om hun gezelschap te geven,
maar om met hen te werken aan een gezamenlijk opgestelde agenda, die dat plezieriger en gemakkelijker bestaan met meer vooruitzichten dichterbij brengt. Het gaat erom dat de oudere weer
greep krijgt op zijn leven en dat betekent dat hij dan ook zelf het meeste werk doet, de bezoeker
ondersteunt hem (Brugman e.a. 1993). Maar in die ondersteuning zit wel een sturend element. De
oudere wordt immers tot anders kijken naar de eigen situatie, anders denken en anders doen
gemotiveerd. De bezoeker stuurt zo dat de oudere zelf het heft weer in handen neemt. Hij activeert de oudere zo dat die weer geloof krijgt in de eigen kracht en mogelijkheden. Hij begeleidt de
oudere bij gebruikmaking van zijn netwerk en van plaatselijke mogelijkheden en voorzieningen.
Hij zet zijn creativiteit in bij de vormgeving van door de oudere gewenste activiteiten. Hij gaat
daarbij met respect en in een goede relatie te werk (Manschot 1992). De 'eigen bagage' die de
bezoeker meebrengt vormt daarbij zijn kracht. Voor iedere oudere zijn de globale doelen verschillend in te vullen en door ruimte te geven aan de persoonlijke behoefte van ouderen, kan een
breed scala aan aspecten van het dagelijks bestaan naar voren komen in het bezoekwerk.

Waarom een cursus?
Activerend huisbezoek wordt gedaan door vrijwilligers. Vrijwilligers voor ouderen die tijdelijk
sociale en emotionele steun nodig hebben. Vrijwilligers die geen beroepshulpverleners zijn, er niet
voor betaald worden en huisbezoeker zijn naast hun werk, studie en privé-leven. Mannen en
vrouwen die sterk gemotiveerd zijn om iets te doen voor de ouderen in hun woonplaats en die in
hun leven een schat aan ervaringen, kennis en kunde hebben opgebouwd (Michielse en Cornelis
1993). Moet de deskundigheid van die vrijwilligers door een leerproces eerst verder ontwikkeld
worden? De socioloog Theo Schuyt pleit in zijn publicatie Hoed u voor de liefdadigen (1993) voor
profilering van de 'lekenzorg' die vrijwilligers geven. Profileren is niet hetzelfde als professionaliseren. De nieuwe liefdadigen dienen ten minste voldoende integer te zijn en te beschikken over
voldoende kennis en vaardigheden. Om aan die eisen te voldoen, dienen vrijwilligers volgens
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Schuyt geschoold te worden in houding, kennis en vaardigheden. Het geven van een cursus aan
huisbezoekers voorafgaande aan het werk is nodig vanwege:
- het speciale karakter van activerend huisbezoek bij ouderen;
- de behoefte van vrijwilligers aan ontwikkeling van en inzicht in de eigen mogelijkheden;
- de maatschappelijke verhoudingen waarin het voor ouderen moeilijk is hun leven de gewenste
vorm te geven en waarin vrijwilligers te maken hebben met tegenstrijdige eisen en verwachtingen die aan hen gesteld worden.
Een cursus als voorbereiding op dit werk heeft dan ook een kwalificerende, een vormende, een
emanciperende en uit die drie voortvloeiend een selecterende functie (Reijn 1994).

De cursus
Kiezen voor profilering houdt in dat het meer om het ontwikkelen en het gericht gebruiken van
bestaande kwaliteiten en competenties gaat, dan om het aanbrengen van nieuwe kwalificaties
(Kwakman 1995). In het leerproces zijn we uit op versterking van eigenschappen en hoedanigheden waarover de vrijwilligers al beschikken, die tot goede resultaten kunnen leiden en die hen in
staat stellen in het bezoekwerk te overleven, zoals vindingrijkheid, eigen-zinnigheid, doorzettingsvermogen, moed. De erkenning van de kracht van hun kennis, ervaringen en competenties vormen de voedingsbodem voor hun verdere bewustwording, en steunt ook het behoud van eigenheid en onafhankelijkheid van de ouderen die zij gaan bezoeken (Overkamp 1990).
Het leerproces dat wij beogen is geen training, maar een intensieve cursus die bestaat uit een in
de tijd gespreide reeks samenhangende activiteiten. Leeractiviteiten die als doel hebben om
gewenste en zo goed mogelijk omschreven kennis, vaardigheden en inzicht te verwerven.
Kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om als vrijwilliger activerend huisbezoek bij ouderen te kunnen doen. Daarbij gaat het niet om parate kennis en methodische vaardigheden, maar om basishoudingen van waaruit een vrijwilliger zich flexibel in kan zetten en hij zijn
hulp- en steunaanbod steeds kan afstemmen op de behoeften en wensen van zijn ouderen
(Erkamp 1986). De cursus kent ook vormende elementen, die niet direct gericht zijn op het
bezoekwerk. Dat vormende aspect is gericht op persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers,
voorzover die samenhangt met het bezoekwerk, het project waarin hij gaat functioneren en de
positie die hij krijgt in het circuit van de ouderenzorg- en -hulpverlening. Vorming, ook omdat
aan bezoekers geen stringente eisen worden gesteld aan wat ze moeten zeggen, doen of laten. Het
gaat vooral om de houding en de richting waarin ze handelen (Giddens 1991). Er moet immers
voldoende ruimte overblijven voor een persoonlijke invulling van het bezoekwerk, zowel voor de
bezoeker als voor de oudere.
Vanuit die optiek gaat het om een leerproces, te omschrijven als een 'vormingscursus met trainingsachtige onderdelen'. In feite is er een heen-en-weer gaande beweging tussen kwalificaties die
nodig zijn voor activerend bezoekwerk, en de vorming van daarmee verband houdende persoonlijkheidskenmerken.

Relevante doelgebieden
Welke doelgebieden zijn relevant voor deze vrijwilligers? Die kunnen we ontlenen aan het specifieke karakter van het bezoekwerk en de behoefte aan inzicht in en ontwikkeling van de eigen
mogelijkheden van de bezoeker. Daarnaast ontlenen we ze aan de maatschappelijke situatie waarin hulpbehoevende ouderen verkeren en aan de positie die vrijwilligers hebben in het zorgcircuit.
We richten ons dan ook op meerdere doelgebieden:
- houdingen, motieven en waarden
die ten grondslag liggen aan het handelen als vrijwillige ouderenbezoeker en aan de opvattingen
over ouderen en succesvol ouder worden;
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- kennis en inzicht
inzake het ouderenwelzijnswerk, de levensloopbenadering, copingvaardigheden van ouderen, de
methode van activerend huisbezoek, lokale steun- en hulpmogelijkheden voor ouderen;
- sociale vaardigheden
voor het omgaan met ouderen in een activerende relatie, het omgaan met elkaar in een team en
met andere hulpverleners in het uitvoerende werk;
- leren denken
in de vorm van denktechnieken ontwikkelen voor het verhelderen van een situatie, het ontwikkelen van perspectieven en het ondersteunen van activiteiten van ouderen, of voor het oplossen
van een eigen probleem in het werk;
- persoonlijke vorming
in de zin van kennis vermeerderen over de 'eigen bagage', over wat hen als bezoeker en vrijwilliger beweegt, over de eigen sterke en zwakke kanten als bezoeker;
- bewustwording en emancipatie
met betrekking tot inzicht verwerven in de eigen situatie als vrijwilliger, mogelijkheden ontwikkelen zich met succes staande te houden in dit werk, en zich met het oog op een verdere carrière
verder te ontwikkelen.

Leerdoelen
De verschillende doelgebieden hebben we in samenhang gebracht. We hebben informatie en ervaring met elkaar verbonden en geordend in een zestal modules, voorafgegaan door een voorlichtende bijeenkomst. De leerdoelen van deze zes modules garanderen een zo goed mogelijke voorbereiding van de cursisten op het zelfstandig uitvoeren van activerend huisbezoek bij ouderen. De
leerdoelen voor de cursisten kunnen we per module als volgt formuleren:
DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Doel: een overwogen keuze tot participerende deelname aan de cursus kunnen
maken.
MODULE

1

DE VRIJWILLIGER, HET WERK EN DE CURSUS

Doel: kennismaken met elkaar, de eigen leerwensen benoemen, kennismaken
met de positie en de basisprincipes van het werk, met de opbouw van de cursus
en de eigen inbreng daarbij; de eigen in te zetten kwaliteiten voor dit werk
benoemen.
MODULE

2

KIJK OP WELZIJN VAN OUDEREN

Doel: bewust worden van vooroordelen over ouderen; opvattingen over een wenselijke leefstijl voor ouderen kunnen becommentariëren; kennis en inzicht krijgen in de levensloopbenadering; in de levensloop ontwikkelde copingvaardigheden kunnen benoemen; het eigen leerproces bewaken en leren van elkaar te
leren.
MODULE

3

GESPREKKEN VOEREN

Doel: verschillende communicatievaardigheden kunnen onderscheiden en
gericht kunnen hanteren; gespreksstrategieën toe kunnen passen; een gespreksanalyse kunnen maken; de eigen leerervaringen en de cursus tussentijds evalueren.
MODULE

4

MOTIVEREN EN ACTIVEREN

Doel: kennis en inzicht hebben in de methode van activerend huisbezoek; met
een flexibele invulling daarvan oefenen; beschikken over de benodigde vaardigheden daarvoor; de relatie oudere-bezoeker kunnen beschrijven.
MODULE

5

DE SOCIALE OMGEVING GEBRUIKEN

Doel: ouderen kunnen ondersteunen bij het verwerven van sociale steun; een
lokaal overzicht van steun- en hulpbronnen voor ouderen kunnen samenstellen
en gebruiken; samen kunnen werken met andere hulpverleners.
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MODULE

6

HET TEAM ALS LEER- EN WERKPLAATS

Doel: kennis en inzicht hebben in de projectorganisatie; de eigen positie, taken
en verantwoordelijkheden kunnen bepalen; in een team kunnen functioneren;
voor zichzelf en de eigen ontwikkeling als vrijwilliger kunnen zorgen; weten
welke steun en begeleiding er kunnen worden benut; de eigen leerervaringen en
de cursus evalueren.
Naast de leerdoelen voor de cursisten streven we met het 'instrumentarium' beschreven in deel III
enkele doelen voor de begeleiding na. De handleiding stelt de cursusleider en de projectleider in
staat om:
- de nieuwe vrijwilligers beter te leren kennen;
- in de cursus en tijdens de teambijeenkomsten bezig te zijn met relevante thematieken of themainhouden;
- een planning en een educatief programma te maken, passend bij de begeleiding, het project en
de groep;
- verwerkingsvormen te kiezen die zowel bij de groep als bij de begeleiding passen;
- de cursus op componenten en onderdelen, de leerresultaten van de deelnemers en hun leerervaringen te kunnen evalueren.

Leerinhoud
Wat moet er behandeld worden om deze doelstellingen te bereiken? Doelstellingen en kennis van
de beginsituatie van project en vrijwilligers maken het mogelijk gericht een inhoud te bepalen. U
kunt daarvoor putten uit dit materiaal. Daarin bieden wij u een hoeveelheid leerstof aan, waaruit
u een passende keuze kunt maken. We gaan ervan uit dat u de leerinhouden die u kiest educatief
verantwoord rangschikt in een programma dat voor de cursisten logisch en overzichtelijk is. We
onderscheiden zes hoofdthema's (de modules) die u voor een goed begrip na elkaar afwerkt. Deze
hoofdthema's zijn:
1 de vrijwilliger, het werk en de cursus;
2 kijk op welzijn van ouderen;
3 gesprekken voeren;
4 motiveren en activeren;
5 de sociale omgeving gebruiken;
6 het team als leer- en werkplaats.
Er zijn aan elk hoofdthema verschillende aspecten, invalshoeken of subthema's verbonden, die
aan kunnen sluiten bij de vragen en behoeften van de deelnemers. Bij elk hoofdthema (module)
geven we een aantal subthema's (onderdelen). Per module geven we meer onderdelen dan u in
een introductiecursus kunt behandelen, om u de nodige flexibiliteit te geven. Die subthema's
sommen we hier niet op, maar die vindt u op de Overzichtsbladen aan het begin van elke module
in deel III. U kiest daaruit de thema's die uw deelnemers zullen aanspreken, waar ze mee te
maken hebben, waar ze op aangesloten zijn, die het meest bij hen zullen leven. Die subthema's
programmeert u tot een samenhangend leerproces, gespreid over het aantal bijeenkomsten waarover u beschikt. Hoe die procesmatige rangschikking plaatsvindt is afhankelijk van uw concrete
leerdoelen voor de groep.

Methoden en werkvormen
Hoe kunnen vrijwilligers zich nu zo ontwikkelen dat ze de beoogde resultaten ook bereiken? Hoe
zullen ze in de cursus het gemakkelijkst leren? Aan de methoden en werkvormen die we u aanbie-
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den liggen vooronderstellingen ten grondslag over hoe vrijwilligers leren en hoe dit leerproces
aangepakt kan worden. Ervaringsleren en leren aan de hand van (praktijk)theorie worden
gebruikt om de deskundigheid van vrijwilligers te ontwikkelen. Beide wegen komen in het materiaal voor, maar altijd worden ze in combinatie met elkaar gebruikt: een gemengde strategie dus.
Ter verduidelijking leggen we hier een verband tussen de genoemde doelgebieden en de beschreven methoden of werkvormen.

Het ontwikkelen van houdingen, motieven en waarden
Deze zeggen iets over de voorkeuren en afkeren van bezoekers, over wat ze voor zichzelf in hun
leven en dat van ouderen belangrijk vinden en wat niet (Ivers en Meade 1991). Ze zijn mede
bepalend voor datgene wat bezoekers bij ouderen en bij hun teamgenoten zullen accepteren en ze
geven richting aan hun concrete gedrag tijdens het bezoekwerk.
In het leerproces zijn ze steeds gekoppeld aan andere doelstellingen, want ze ontwikkelen zich
voornamelijk door de directe omgang met dingen en met mensen. Daarom geven we u op verschillende plaatsen in het cursusmateriaal vragende aanwijzingen als hulpmiddel om hun motieven, houdingen en waarden te ontwikkelen: voor het bewust doordenken van eigen ervaringen,
voor het toetsen aan de ervaringen van de medecursisten en voor het kritische bevragen ervan.
Met name in de expressieve werkvormen die we opgenomen hebben leren cursisten hun diepste
motivaties voor het handelen te herkennen. Centraal staan niet algemeen maatschappelijke waarden en normen, maar de vraag naar de meest persoonlijke behoeften en motieven: wat en waarom?

Kennis en inzicht
Bij vrijwel elk onderdeel geven we u een informatieve tekst. Die kunt u gebruiken als start van het
proces, of als ondersteuning om de eigen ervaringen en die van de andere cursisten, opgedaan tijdens een oefening, te benoemen en verder te doordenken. Theoretische lesstof is niet wetenschappelijk, maar praktijktheoretisch (Kwakman 1995). Vrijwilligers hebben het meest aan principes
ontleend aan de praktijk en vuistregels, leuzen, trefwoorden en praktische richtlijnen.
Structureringen van de werkelijkheid die processen inzichtelijk maken voor hen als niet-deskundigen en hen handvatten bieden voor de praktijk. Cursisten wordt een eigen begrippenkader aangereikt dat dicht bij het dagelijkse spraakgebruik ligt. In elk onderdeel worden ervaringen en
praktijktheorie met elkaar verbonden, wordt een tekst verbonden met een opdracht, worden vragen geformuleerd of geven we aanwijzingen voor een nabespreking.

Sociale vaardigheden
Deze impliceren het op een passende manier kunnen omgaan met anderen: ouderen, teamgenoten en andere hulpverleners. Passend wil in dit verband zeggen dat cursisten op een voor zichzelf
en anderen bevredigende wijze in kunnen spelen op de verwachtingen, gedragingen en gebeurtenissen in een situatie. In dit materiaal krijgt het ontwikkelen van sociale vaardigheden veel aandacht: in het leren omgaan met anderen, in het leren functioneren in een groep (team) en in het
leren begeleiden van ouderen.
Het verwerven van sociale vaardigheden gebeurt bij uitstek langs de weg van het ervaringsleren
(Erkamp 1986). Naast opdrachten en oefeningen geven we theoretische informatie en praktische
aanwijzingen, om in de ervaring opgedane inzichten verder te doordenken en te verdiepen. We
geven bij de ervaringsgerichte werkvormen uitgebreide aanwijzingen voor spontane reflectie op
ervaringen, voor systematische reflectie, en voor collegiale uitwisseling van kennis, meningen en
ideeën. Een andere mogelijkheid om te leren over het functioneren in tweegesprekken biedt het
kijken naar een video-opname van een tweegesprek.
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Leren denken
Dit is van belang voor het werken met de activerende methode in de huisbezoekpraktijk.
Cursisten leren denktechnieken ontwikkelen voor de verschillende stappen die ze in de bezoekperiode kunnen zetten. Een denkmethode is dan de systematisch opgebouwde reeks van aandachtspunten die ze achtereenvolgens nalopen in hun hoofd (Klarus 1993). Zulke 'denkregels' zijn van
belang voor het ordenen en doordenken van de gegevens uit de bezoeken. In de cursus verbinden
we ze ook met andere doelstellingen en leren we dat 'denken' op verschillende plaatsen in het
materiaal aan. Voorbeelden van denkprocessen zijn: een voorbeeld van iets kunnen bedenken,
overeenkomsten ontdekken, oorzaken kunnen aanwijzen, verbanden kunnen leggen, nieuwe
ideeën produceren, problemen oplossen. We hebben veel onderdelen zo geconstrueerd dat de cursisten zelf een structuur moeten maken. We geven bij de (na)besprekingen mogelijke ordeningsbeginselen (wat is eerst en wat komt daarna?) en het gebruik van hulpmiddelen aan als flip-over,
een schema of een tekening. Belangrijk is dat er een structurering plaatsvindt van de gegevens uit
de ervaring opgedaan tijdens de oefening, omdat het resultaat anders gemakkelijk verloren kan
gaan. Denkmethoden vormen de verstandelijke component in onze werkvormen. Het leren van
denkmethoden helpt de deelnemers om de methode ook te kunnen gebruiken in andere situaties
dan die in de cursus aan de orde komen. Dat is van belang omdat bezoekwerk een open karakter
heeft.

Persoonlijke vorming
Daarmee bedoelen we het inzicht van de vrijwillige bezoekers in zichzelf en het leren omgaan met
zichzelf. Het is voor het werk en voor hun vrijwilligersbestaan van belang kennis te vermeerderen
over de 'eigen bagage'.
Identiteitsvorming voltrekt zich via het bewust maken, verwoorden en reflecteren op eigen ervaringen (Giddens 1991). U en de andere cursisten kunnen elkaar daarbij helpen door vragen te
stellen of hen bewust te maken van hun eigen reacties. In enkele onderdelen gaat het expliciet om
persoonlijke vorming: over wat hen als bezoeker en vrijwilliger beweegt, over de eigen sterke en
zwakke kanten als bezoeker, over het bepalen van de eigen inzet in het project, over zorgen voor
zichzelf zodat ze het werk volhouden enzovoort. Deelnemers worden ook in andere onderdelen
met hun eigen ervaringen en zienswijzen geconfronteerd: als ze hun eigen levensgeschiedenis in
beeld brengen of als ze elkaars persoonlijke sociale netwerk in kaart brengen. Naast deze meer
formele momenten doen zich ook informele momenten voor waarop de cursisten aan deze doelstelling werken, bijvoorbeeld door in een groepsgesprek over een thema een persoonlijke gebeurtenis naar voren te brengen. U kunt die momenten benutten voorzover de ervaring herkenbaar is
en ook voor anderen geldt.

Bewustwording en emancipatie
Deze verwijzen zowel naar het verwerven van inzicht in hun eigen maatschappelijke situatie als
vrijwilliger, als naar die van de hulpbehoevende zelfstandig wonende ouderen die ze bezoeken, en
het ontwikkelen van mogelijkheden aan beide iets te doen. Aan hun eigen zelfstandigheid, erkenning en waardering kunnen ze zelf iets doen; de ouderen kunnen ze ondersteunen en stimuleren
voor hun onafhankelijkheid, belangen, wensen en behoeften op te komen (Spierts 1994). Zowel
het bezoekwerk als de cursus heeft een emanciperende functie. Ervaringsuitwisseling speelt hierbij een centrale rol en wordt onderbouwd met theoretische informatie. De teksten in het materiaal, de themakeuzen en de praktijksituaties die wij aanreiken, nodigen de cursistengroep uit tot
kritisch kijken naar hoe de maatschappij omgaat met hulpbehoevende ouderen en met vrijwilligers. Vaak beperken we ons echter tot bewustwording en verbetering van de directe leefsituatie
van ouderen en de directe werksituatie van vrijwilligers. Met name in module II verwijzen we
naar de wijdere maatschappelijke context en wordt een visie op bevordering van gezondheid en
welbevinden bij ouderen bewust en systematisch in het leerproces ingebracht.
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2 VO ORBEREIDEN, PL ANNEN EN
UIT VOEREN

Voorbereiden
Bij de voorbereiding van de cursus zijn zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten te onderscheiden. Een werk- en tijdschema met deadlines gebruiken is handig, vooral omdat u samen zult
werken met de projectleider die de meeste organisatorische aspecten voor zijn rekening neemt.
Lees daarom ook deel I van dit praktijkboek, Handleiding bij de organisatie van het project
Activerend huisbezoek bij ouderen. Schuif als cursusleider tijdig aan en zorg dat u niet alle voorbereidingen voor de cursus op het laatste moment hoeft te doen. Overleg en werk samen met de
projectleider, zodat de cursus niet geïsoleerd raakt van wat er verder in het project al of niet
gebeurt. Overleg met andere organisaties is ook belangrijk (De Boer 1995). De projectleider zal
het initiatief tot een klankbord- of begeleidingsgroep al genomen hebben als u aan uw opdracht
begint. Overleg met andere organisaties is voor u als cursusleider relevant inzake de aspecten:
werving, deskundigheidsontwikkeling en doorstroming van de vrijwilligers, overzicht van het
totaal aan hulp- en dienstverlening aan ouderen ter plaatse, afspraken over samenwerking en verwijsmogelijkheden tussen huisbezoekers en andere hulpverleners.
Het is voor de inhoudelijke voorbereiding goed te weten hoe de verwachte deelnemers gewend
zijn te leren. Bepaal daartoe hoe deze cursus zich verhoudt tot andere ontwikkelingsvormen die
de betrokken organisaties gewend zijn aan te bieden aan vrijwilligers (Daal e.a.1991). Zijn die
alleen informatief, wordt daar ook met eigen ervaringen gewerkt, zijn die ook gericht op vorming
van de vrijwilliger zelf?
Naast kennis van de cultuur van de vrijwilligers is ook kennis van de cultuur van de ouderen in
het bezoekgebied voor u zinvol. Bedenk als dat nodig is een manier om u te oriënteren op de leefstijl en de leefomgeving van de ouderen die deelname aan het project aangeboden zal worden. Die
kennis stelt u in staat om de al bestaande ervaringen van cursisten met ouderen te herkennen en
om levensechte casus te kunnen maken (de onze aan te passen).

Inhoudelijke planning
Onder de inhoudelijke voorbereiding valt alles wat er straks in de cursus gaat gebeuren. Het resultaat van de voorbereiding verwerkt u in een cursusplan, dat de leidraad bij de uitvoering wordt en
dat u kunt presenteren op de voorlichtingsbijeenkomst.
U begint daarvoor met een oriëntatie op de doelen en inhouden voor de cursus, aan de hand van
het beschreven materiaal dat u in zijn geheel doorneemt en afweegt. Kies algemene en concrete
cursusdoelen, orden ze en formuleer ze op uw manier in subdoelen, die in de afzonderlijke bijeenkomsten gerealiseerd kunnen worden. Soms hebt u meerdere bijeenkomsten nodig om een
doel te bereiken, maar er kunnen ook in één bijeenkomst meerdere cursusdoelen aan de orde
komen. Als u thuisopdrachten gebruikt, is het niet altijd mogelijk om in elke bijeenkomst een
bepaald onderdeel af te ronden. U houdt bij deze eerste keuze al rekening met uw eigen mogelijkheden.
Dan oriënteert u zich op de omvang van de cursus en het model. Daarvoor moet u behalve uw
eigen voorkeur, de wensen en faciliteiten kennen van de organisatie waar het project aan verbon-
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den is. Het management heeft er belang bij dat in zo kort mogelijke tijd een zo optimaal mogelijk
leerresultaat wordt bereikt. Laat u niet te veel onder druk zetten en houd uw gekozen leerdoelen
voor ogen, want daarmee denkt u te bereiken dat de vrijwilligers de bezoekpraktijk aankunnen en
goed zullen functioneren in het project. Over de omvang van de cursus en het te kiezen model
overlegt u met de projectleider. Proefondervindelijk is volgens ons twaalf bijeenkomsten van
3 uur, onderbroken door een pauze, de minimale omvang voor een basiscursus. Daarbij gaan we
ervan uit dat er thuisopdrachten worden uitgevoerd. Op drie locaties hielden wij de bijeenkomsten eens per week, om verdieping en concentratie in een bepaalde periode te bevorderen. Op de
vierde locatie begonnen we na module III met de bezoekpraktijk. Andere modellen zijn uiteraard
mogelijk en hebben andere voordelen, al kennen we daarvan niet de resultaten. Bijvoorbeeld:
- eens per veertien dagen een dagdeel cursus met in de tussenliggende week (al bestaand) bezoekwerk of thuisopdracht;
- meer dan twaalf bijeenkomsten, een dagdeel per week, met meer onderdelen of werkvormen die
meer tijd in beslag nemen;
- meer dan twaalf bijeenkomsten, een dagdeel per week, waarbij praktijkopdrachten en oefeningen in het programma worden opgenomen en georganiseerd, zodat geen huiswerk gegeven hoeft
te worden;
- twee middagen plaatselijk, zes dagdelen op een trainingscentrum met twee overnachtingen,
gevolgd door twee middagen plaatselijk (bevordert intensieve oefeningen, teamopbouw en
afstand nemen van de praktijk).
Laat de keuze voor een bepaald model niet hoofdzakelijk afhangen van de beschikbare middelen,
maar vooral van uw inschatting van de manier waarop de deelnemers, gezien uw ervaring met
vrijwilligers en uw analyse van gegevens uit de lokale situatie, het best kunnen worden voorbereid
op het bezoekwerk.
Bij de inhoudelijke planning en voorbereiding van de cursus is de evaluatie een van de belangrijkste aspecten. Het maken van de tussenevaluatie en de eindevaluatie kunt u het beste parallel laten
lopen aan het kiezen van doelen en onderdelen. Zodra u dus een doel geformuleerd hebt en een
onderdeel hebt gekozen, moet u zich direct afvragen of, en hoe u dat later wilt evalueren.
Voor de verdere methodische voorbereiding van uw cursusplan richt u zich vooral op het beginniveau van de cursisten. We gaan ervan uit dat de cursus nieuw voor u is, maar dat u wel al werkervaring hebt met deskundigheidsontwikkeling van vrijwilligers. Een aantal gemeenschappelijke
kenmerken van het leren van vrijwilligers zult u dan wel kennen. De instrumenten die u hebt om
voor de start van de cursus het beginniveau van de cursisten nader te bepalen zijn: de voorlichtingsbijeenkomst, het aanmeldingsformulier dat de potentiële deelnemers invullen en het entreegesprek tussen vrijwilliger en projectleider. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ziet u welke
belangstellenden zich door de werving aangesproken voelen. Daar kunt u kennismaken met hun
stijl en toon, hoort u wat ze van eventuele andere cursussen voor vrijwilligers vonden, hoe ze
reageren op uw presentatie en welke vragen ze stellen, wat nieuw is voor ze en wat bekend. U ziet
ook hoe ze op elkaar reageren en hoe ze de oefening oppakken die u geeft enzovoort. Uit de aanmeldingsformulieren krijgt u meer feitelijke gegevens over de potentiële deelnemers: opleiding,
werkervaring, ervaring met ouderen, de motivatie voor dit werk en het beeld dat ze van hun eigen
geschiktheid voor dit werk hebben. Het persoonlijke entreegesprek van de projectleider met alle
kandidaten maakt het beeld compleet, want daar komen aan de orde: motivatie, al aanwezige relevante kennis, attitude en vaardigheden.
Op grond van deze informatie kunt u voorlopig kiezen welke werkvormen het meest geschikt zijn
om de gestelde doelen te bereiken met deze deelnemers. Zorg er in ieder geval voor dat er voldoende variatie in het leren optreedt en houd er rekening mee dat niet alle cursisten op dezelfde
manier leren. Verder is uw keuze uiteraard ook afhankelijk van de ruimte en de hulpmiddelen
waarover u kunt beschikken. De selectie is voorlopig, want vaak zult u in de praktijk pas per bij-
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eenkomst het concrete leerproces plannen. Een eerste check van uw keuze is al mogelijk na de
eerste bijeenkomst, als u de wensen en verwachtingen van de deelnemers hebt gehoord.
Ten slotte, laat bij de inhoudelijke planning ruimte voor aanpassing en verandering. Houd voor
elke module enkele alternatieve onderdelen en werkvormen achter de hand.

Organisatorische planning
Een flink deel van de organisatorische zaken zal door de projectleider geregeld worden, zoals de
werving en de aanmelding van belangstellende vrijwilligers, de reservering van de cursusruimte,
de beschikbaarheid van hulpmiddelen en de gewenste consumpties. De projectleider zal voor de
teksten die bij de werving gebruikt worden wel moeten beschikken over formulering van doel en
inhoud van de cursus (niet te gedetailleerd, want dat schrikt eerder af dan dat het motiveert).
Samen bereidt u de voorlichtingsbijeenkomst voor (zie deel III, De voorlichtingsbijeenkomst),
maakt u het aanmeldingsformulier, en bepaalt u de data en de tijden voor de cursus.
De ideale groepsgrootte ligt tussen de tien en vijftien deelnemers. U kunt dan goed in twee- of
drietallen werken en bij individuele opdrachten kan iedereen aan het woord komen.
Cursisten melden zich na de voorlichtingsbijeenkomst aan en hebben dan een persoonlijk entreegesprek met de projectleider. De aanmeldingsprocedure is bij voorkeur zo'n twee weken vóór de
eerste bijeenkomst rond. De cursisten kunnen dan nog op tijd een uitnodiging krijgen met daarbij: aantal deelnemers (met adreslijst), data en tijden voor de hele cursus, cursusruimte (met adres
en telefoonnummer), het programma voor de hele cursus, wat mee te nemen voor de eerste bijeenkomst, uw eigen werkadres en telefoonnummer en eventueel een routebeschrijving.

Uitvoeren
Na de inhoudelijke en organisatorische planning van de cursus kan de uitvoering beginnen met
het programmeren van de bijeenkomsten. U zult moeten inschatten wat, hoeveel en in welk
tempo de deelnemers kunnen verwerken per bijeenkomst. De deelnemersgroep, niet de begeleider, bepaalt het tempo, de intensiteit en de omvang. Dat is een van de redenen voor ons om geen
vaste programmering voor bijvoorbeeld twaalf bijeenkomsten te geven. Op de experimenteerplaatsen verschilde het aantal onderdelen per bijeenkomst en de tijdsduur per onderdeel aanzienlijk. Vermijd een hoge werkdruk, want dat leidt tot agressie en wrok bij de vrijwilligers.
Dan is de opbouw van het leerproces belangrijk. In de uitvoering streven we naar een koppeling
van ontmoeting, teamvorming en deskundigheidsontwikkeling. Al die elementen moeten een
plaats krijgen in het programma. Dat betekent voor elke bijeenkomst:
- mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen;
- mogelijkheid tot onderlinge ondersteuning en groepsvorming/teamvorming;
- een stuk deskundigheidsontwikkeling en toeleiding tot het werk.
De klassieke didactische opbouw is: inleiding, kern en afsluiting. Die cyclus doorloopt u dan per
onderdeel of thema. De inleiding kan verschillende functies hebben: aangeven waarom dit thema
van belang is voor de deelnemers, wat de bedoeling is van de behandeling van dit thema en wat
de onderdelen zijn die aan de orde zullen komen. Ook kunt u in uw inleiding een relatie leggen
met voorkennis of ervaringen van de cursisten. Het kerngedeelte biedt uiteraard de belangrijkste
leermogelijkheden. In dat proces worden bestaande ervaringen opgevraagd of nieuwe opgedaan
middels een opdracht of oefening; vervolgens worden die ervaringen bewerkt, doordacht of
geconfronteerd met nieuwe informatie, en daarna verwerkt tot nieuwe inzichten, houdings- of
vaardigheidsaspecten. U kunt een thema afsluiten met een samenvatting van de leerpunten, conclusies uit de nabespreking van een oefening, of een verbinding leggen voor nieuw handelen in de
bezoekpraktijk. Soms zult u eindigen met het geven van een thuisopdracht. Koppel in elk geval bij
de afronding even terug naar de doelstellingen uit de inleiding. Niet elk onderdeel hoeft u op die
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manier te structureren. Het materiaal biedt u voldoende alternatieven voor afwisseling. Zorg dat
de deelnemers de draad niet kwijtraken en steeds weten hoever ze in de programmering van de
lopende bijeenkomst zijn.
Nog een tip voor de opbouw per bijeenkomst: geef aan het begin gelegenheid om gedachten, ervaringen en gevoelens naar aanleiding van de vorige bijeenkomst te spuien, inclusief commentaar
op de inhoud van het uitgereikte materiaal. U merkt dan gelijk ook hoe 'iedereen erbij zit'. Niet
iedereen hoeft iets te zeggen, maar het is belangrijk aan het begin van elke bijeenkomst een sfeer
van openheid en gezamenlijkheid te creëren. Eindig elke bijeenkomst met een samenvatting en
evaluatie van de hele bijeenkomst. U geeft, uitzonderingen daargelaten, altijd een positieve evaluatie, om de motivatie tot het bijwonen van de volgende bijeenkomsten gunstig te beïnvloeden.
Leg het programma dat u voor elke bijeenkomst maakt schriftelijk vast, al is het maar puntsgewijs.
Voordeel van vastleggen is dat u per bijeenkomst uw keuze uit de modules nog eens overdenkt en
ordent, u een toetssteen hebt voor uw eigen evaluatie en dat u er bij de volgende cursus iets aan
kunt hebben.

De eerste en de laatste bijeenkomst
In het geheel van de cursus nemen de eerste en de laatste bijeenkomst een bijzondere plaats in.
De eerste bijeenkomst verdient extra voorbereiding, omdat u intensief met de groep gaat samenwerken, de cursisten voor langere tijd elkaars collega's worden en omdat de projectleider tijdens
de cursus een specifieke rol vervult. Een welkomstwoord van een vertegenwoordiger van de organiserende instelling is daar op zijn plaats. Behalve aandacht voor gerichte vormen van kennismaking over en weer, is het van belang dat u duidelijk uw opbouw van de cursus laat zien. Wat gaan
de cursisten leren en wat wordt er van hen verwacht? Het materiaal van module I voorziet in
geschikte werkvormen daarvoor, want ook al zijn de deelnemers al geïnformeerd over de opbouw
van de cursus tijdens de voorlichtingsbijeenkomst, het is nuttig die de eerste bijeenkomst te herhalen. U kunt de opbouw verduidelijken aan de hand van de, weliswaar nog lege, cursusmap met
tabbladen (voor elke module één) die u uitreikt (of hen zelf hebt laten aanschaffen). Zorg dat het
gekopieerde materiaal dat u uitreikt een verzorgde indruk maakt en motiverend werkt.
De laatste bijeenkomst zal een evaluerend karakter hebben. Tevens zit uw werk als cursusleider
erop en neemt u afscheid. U kunt dat doen door een samenvatting te geven van de cursusinhoud
en terug te koppelen naar de doelstelling. U kunt het ook informeler doen en uw indrukken van
de cursus en de deelnemers verwerken in een ludieke presentatie. Reserveer ruimte voor de cursisten om iets terug te zeggen. De projectleider neemt de begeleiding van de groep nu definitief
over. Om die overgang vloeiend en toch duidelijk te laten zijn, hebben wij in het materiaal van
module VI enkele werkvormen opgenomen waarin hij deze nieuwe rol alvast vervult. Tijdens de
laatste bijeenkomst is ook een felicitatie van de nieuwe bezoekers vanuit de projectorganisatie op
zijn plaats. Op de experimenteerplaatsen reikte die officiële vertegenwoordiger daarbij een certificaat van deelname uit, wat zeer op prijs werd gesteld! Verder getuigt een gezellige afsluiting met
een hapje en een drankje toch zeker van waardering voor de inzet van de kersverse bezoekers.

Begeleiden
De algemene aandachtspunten daarvoor zult u ongetwijfeld kennen: zorg voor een ontspannen
sfeer, zorg dat de vrijwilligers plezier in het leren krijgen, houd rekening met wat ze al weten en
kunnen, geef regelmatig adequate feed-back, zorg dat iedere cursist aan zijn trekken komt en stimuleer het leren van en aan elkaar. Hierbij nog enkele tips uit onze begeleiderservaring. Eerst
enkele praktische:
- Presenteer al uw informatie duidelijk en in de taal waar ze mee vertrouwd zijn.
- Neem de tijd voor oefeningen, geef altijd feed-back en demonstreer meteen een goede opbou-
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wende manier om dat te doen. Laat zien dat dat meer leerpunten voor hen oplevert dan een
beoordeling (waar ze wellicht om zullen vragen).
- Geef herhalingen. Veel thema's worden meerdere malen op een verschillende manier gepresenteerd door het materiaal heen. Schrap die niet allemaal om een kortere en goedkopere cursus te
kunnen geven. Herhaling bevordert de integratie van nieuwe vaardigheden. Geef ook de kans op
herhaling bij rollenspelen, om ze de gelegenheid te geven nieuwe manieren van reageren te
beheersen.
- Kopieer uit het materiaal dat u nu in handen hebt voor de cursisten. Aarzel niet om eigen materiaal toe te voegen. Deel niet meer of niet minder uit dan u opneemt in uw programma, dus
geen 'leuke dingen waar u helaas niet aan toekomt'. Het is een basiscursus. Tijdens de teambijeenkomsten later zijn er nieuwe mogelijkheden voor themabesprekingen.
Het is moeilijk de nauwelijks te achterhalen begeleiderskwaliteiten aan te geven, die net het verschil uitmaken tussen droge en moeilijke bijeenkomsten en creatieve, inspirerende. Uw stijl als
begeleider, energie, houding en toon zijn daarvoor van belang (Ivers en Meade 1991):
- Fungeer als model. Door waarden als hoffelijkheid, geestigheid, sensitiviteit, acceptatie van
anderen en communicatief zijn te demonstreren, laat u ondersteuningsvaardigheden zien die de
cursisten zelf in de praktijk ook nodig zullen hebben.
- Bevorder integrerend leren. Een belangrijk doel van de cursus is de deelnemers te helpen meer
over zichzelf als bezoekend mens te leren en nieuwe informatie te integreren, zowel in hun werk
met ouderen als in hun eigen leven.
- Creëer tweerichtingsverkeer. Zorg voor aansluiting bij en contact met de cursisten en stimuleer
zelfstandigheid in het leren. Als u uw deelnemers 'participerend' laat leren, zowel in doelen als
in inhouden, biedt u ze een model aan dat ze ook met hun ouderen kunnen gebruiken.
Tegelijkertijd maakt u de cursuservaring vitaler, belangrijker voor henzelf als vrijwilliger en
doelmatiger.
- Wees zo 'totaal aanwezig' als u kunt. Dat betekent attent zijn op de woorden, lichaamstaal en
bedoelingen van uw deelnemers. Zodra uw interesse verflauwt, vermindert de effectiviteit van
de communicatie met de groep.
- Wees gedreven verbonden met het materiaal. Het enthousiasme waarmee u een onderdeel presenteert beïnvloedt de overdracht van de informatie en stimuleert een reactie van de deelnemers. Kies geen onderdelen die u zelf niet ziet zitten en aarzel niet om informatie toe te voegen,
eigen commentaar te geven, andere vragen te stellen of andere hulpmiddelen aan te reiken als u
daarvan een beter resultaat verwacht.

De projectleider
De projectleider is bij alle bijeenkomsten aanwezig, maar we gaan ervan uit dat hij niet zelf de rol
van cursusleider vervult, noch die van cotrainer (Reijn 1994). Dat maakt andere rollen en taken
voor hem mogelijk, die het leerresultaat gunstig beïnvloeden en de integratie van cursus en praktijk ondersteunen.

Praktisch
- Hij vervult de rol van 'gastvrouw' en aanspreekpunt voor de cursisten. Ook tussen de bijeenkomsten door. Hij zorgt voor de ruimte, voorzieningen en benodigde hulpmiddelen, kopieermogelijkheid van werkmateriaal, cursusmappen en logboeken voor de deelnemers, nazorg en voorziening van ontbrekend materiaal voor afwezigen, administratie, reiskostendeclaratie van de deelnemers enzovoort.
- Intermediair tussen cursisten en cursusleider. Aanspreekpunt voor de cursusleider en voor de
cursisten bij conflicten, persoonlijke problemen, als ze overwegen te stoppen, bij afwezigheid
enzovoort.
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Inhoudelijk
- Hij kan een inhoudelijke bijdrage leveren als kenner van de praktijk, kenner van de organisatie
waar het project deel van uitmaakt, en kenner van het lokale circuit van ouderenzorg- en
-dienstverlening.
- Als na module III al begonnen wordt met bezoekwerk (is een optie), zorgt hij voor passende
bezoekadressen. Cursisten die nog geen adres hebben of willen, zou hij ter kennismaking incidentele karweitjes kunnen aanbieden, om te wennen aan de doelgroep: iemand naar een evenement brengen, gastvrouw zijn bij een verjaardag, aan de balie van een Dienstencentrum administratief werk doen en tegelijkertijd zien wie daar langskomen enzovoort.
- Tijdens de bijeenkomsten vervult de projectleider de rol van observator, met een evaluatieve
invalshoek. Hij let dan op het verloop van de cursus, op de reacties en het gedrag van elke deelnemer en op de presentatie en de begeleiding van u, als cursusleider. Deze observaties zijn als
aanvulling bij de tussenevaluatie en bij de eindevaluatie belangrijk. Voor beoordeling van de
deelnemers omdat het in de cursus, naast kennis en inzicht, gaat om vaardigheden en houdingen. Voor uzelf om feed-back te krijgen over uw functioneren, over de vorderingen van de deelnemers en over het verloop van de bijeenkomsten. Mede met het oog op een eventuele tussentijdse bijstelling van uw cursusplan.

Intermediair
- Ten slotte fungeert de projectleider als intermediair tussen cursusleider, cursisten en de begeleidings- of klankbordgroep. In de klankbordgroep rapporteert hij de voortgang van de groep en
bespreekt hij consequenties van leerinhoud of groepservaringen voor de projectopzet. Hij is ook
intermediair tussen de cursus en de eigen organisatie: hoe ontwikkelen de aspirant-vrijwilligers
zich, wat moet hun na afloop geboden worden en hoe kan de organisatie daarvoor de nodige
voorwaarden scheppen.
De cursusleider blijft door de cursus heen de spil van de groep. Als de cursisten na de cursus aan
het werk zijn, wordt de projectleider de spil van het team. In een van de laatste bijeenkomsten
neemt hij de centrale rol dan ook over. In het materiaal van module VI geven we aan wanneer en
hoe dat gedaan kan worden.

Evalueren
Als u drie modules hebt behandeld, bent u halverwege en is het een goed moment voor een tussenevaluatie. Ook evalueert u in elk geval aan het einde van de cursus. Er zijn meer momenten
van evaluatie mogelijk: de projectleider kan bijvoorbeeld later in de praktijk willen weten in hoeverre de leerresultaten echt toegepast worden in het bezoekwerk. Ook kunt u een 'vooronderzoek'
doen, voorafgaand aan de cursus om het beginniveau van de cursisten vast te stellen.
Het verdient aanbeveling om bij de cursusplanning samen met de projectleider al te bedenken wat
u vooraf, tussentijds en na afloop wilt evalueren en van welke methodiek u dan gebruik wilt
maken. Neem daar de tijd voor, want in het materiaal zitten geen kant-en-klare evaluatieformulieren. We geven aan hoe u te werk kunt gaan bij het maken van een passende tussenevaluatie en een
eindevaluatie, welke methodieken waarvoor geschikt zijn en hoe u die dan gebruikt.
Over de beginsituatie hebben we in deze inleiding al iets gezegd. De belangrijkste onderwerpen
die bij de cursusevaluatie op de andere momenten een rol spelen zijn:
- Zijn de cursusdoelen gerealiseerd?
- Welke leerresultaten hebben de cursisten gehaald?
- Zijn de wensen en de verwachtingen van de cursisten gerealiseerd?
- Was men tevreden over de opzet en het verloop van de cursus?
- Worden de leerresultaten in het bezoekwerk toegepast?
- Wat willen de bezoekers verder nog leren en ontwikkelen?
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Het maken van evaluaties is moeilijk en tijdrovend. Doe daarom niet meer aan evaluatie dan
noodzakelijk is. U schept anders verwachtingen bij de cursisten en bij de organiserende instelling,
die u misschien niet waar kunt maken. Bepaal duidelijk wat u wel en wat u niet wilt evalueren.
Het volgende schema kan u daarbij helpen (Lindeboom 1986). Zie voor de methodische uitwerking de onderdelen I B 1, Leerwensen bepalen; III G 1 en 2 Tussentijds evalueren en VI D 1 en 2
Evaluatie aan het einde van de cursus.
Wanneer evalueren?

Wat evalueren?

Doel

Methodiek

Aan het begin van de
cursus

* het beginniveau van
cursisten
* de verwachtingen en
wensen van cursisten

*samenstelling cursusprogramma
*deelnameadvies
*samenstelling groep
*ingangen voor leerproces vinden

*entreegesprek
*open vragen bij aanmelding
* open vragen

Tussentijds

*de leerresultaten tot
dan toe van cursisten
*de leerervaringen van
cursisten

*beoordeling cursist,
voortgangsadvies
*extra begeleiding
bepalen
*zelfevaluatie aanleren

*opdrachten
*observatie
*logboek
*uitsprakenlijst
*open vragen

*de cursusopzet tot
dan toe

*programma-aanvulling
bepalen
*samenstelling vervolgprogramma

*observatie
*open vragen
*beoordelingsschaal

*de leerresultaten van
cursisten

*beoordeling geschiktheid
*inhoud praktijkbegeleiding

*toets
*logboek
*uitsprakenlijst
*open vragen

*de cursusopzet

*bijstellen cursusopzet

*open vragen
*beoordelingsschaal

*de verwachtingen en
wensen van cursisten

*bijstellen werving en
intake
*bijstellen opzet of
programma

*open vragen
*logboek

*de toepassing van
leerresultaten in het
werk

*kwaliteitszorg project
*ontwikkeling van de
vrijwilliger

*rapportage
*teamgesprekken
*beoordelingsschaal
ouderen
*interview ouderen

*de leerervaringen van
vrijwilligers in de praktijk

*leren benoemen van
leervragen
*verbinding in teambijeenkomsten leggen
met praktijk

*logboek
*rapportages

Na afloop van de cursus

In de praktijk van het
bezoekwerk

Tijdstippen, onderwerpen, doelen en methodieken van evaluaties
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Ten slotte
De gegevens uit de evaluatie moeten het antwoord geven op de vraag: doen we de volgende cursus
op dezelfde manier, of moeten er dingen veranderen? Voor het antwoord op die vraag hebt u niet
genoeg aan de gegevens uit de gehouden evaluaties. Begin en eindpunt van de cursus is de
bezoekpraktijk, zeiden we aan het begin van dit hoofdstuk. Een volgende keer zult u dus, hoe succesvol de cursus nu ook verloopt, weer bij de praktijk van het bezoekproject beginnen. Die praktijk zal zich dan ontwikkeld hebben, andere eisen stellen en andere vrijwilligers aantrekken met
andere behoeften. Nooit mag de cursus een eigen leven gaan leiden.
Wat uzelf betreft: uw kennis en vaardigheden als begeleider veranderen ook. Uw eigen situatie zal
steeds de mogelijkheden en beperkingen aangeven die u hebt. Geen begeleider kan verder springen dan zijn polsstok lang is. Het volgen van een eigen weg en werkwijze is dan ook belangrijk. U
treft in deel III diverse mogelijke suggesties en aanwijzingen aan en hopelijk zetten die u op het
juiste spoor.

106 / N I Z W

3 HANDLEIDING BIJ DEEL III

De hele cursus bestaat uit zes modules. Die zes modules behandelen de zes hoofdthema's van de
cursus. Elk hoofdthema is te verdelen in een aantal subthema's. Die subthema's worden uitgewerkt in de onderdelen. Elk onderdeel kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.
Daarom worden er per onderdeel verschillende methoden en technieken gepresenteerd.
Om een cursus samen te stellen die past bij uw project en uw deelnemersgroep, gaat u als volgt te
werk: per module (hoofdthema) kiest u enkele onderdelen (subthema's) en voor elk gekozen
onderdeel kiest u een werkwijze. U plaatst die in een leerproces dat past in het aantal bijeenkomsten dat u hebt en ziedaar uw cursusplan.

Modules
Er zijn zes modules die met Romeinse cijfers aangeduid worden. Daaraan voorafgaande geven we
de opzet van de voorlichtingsbijeenkomst. Wij adviseren u alle zes modules (alle hoofdthema's) te
behandelen in uw cursusplan. Wat niet wil zeggen dat u aan elke module evenveel tijd en aandacht hoeft te geven. We adviseren wel de gegeven volgorde van één tot en met zes in de opbouw
van uw plan aan te houden. Tijdens de experimentele uitvoering van de cursus hebben we vastgesteld dat deze volgorde het best aansluit bij de leervragen die tijdens het leerproces bij de cursisten opkomen. Zoals u ziet bewegen we ons bij de opbouw van het leerproces van de beginsituatie
van de cursist via het werken met ouderen naar het functioneren in het project.
De beschrijving van elke module begint met een overzichtsblad. Een samenvattend overzicht van
de kenmerken van de betreffende module: het doel van de behandeling van dit hoofdthema, de
uitgangspunten daarbij, de mogelijke onderdelen (subthema's), de mogelijke werkwijzen uitgewerkt in materiaal, de resultaten die beoogd worden, uw voorbereiding van de module, de hulpmiddelen die u nodig hebt en enkele tips die betrekking hebben op het leerproces van de deelnemers.

Onderdelen
De mogelijk te bewerken onderdelen in een module geven we met hoofdletters aan. Het aantal
onderdelen per module varieert van vijf tot zeven. Alle onderdelen in een module worden op een
rij gezet en kort omschreven op het overzichtsblad. We geven daar de naam van het subthema
aan, het doel erbij en de werkvormen die we voor de behandeling aanbieden. U krijgt dan snel
een overzicht van de subthema's die mogelijk voor u bruikbaar zijn. Hoeveel u er opneemt in uw
cursusplan hangt af van het aantal bijeenkomsten dat u mag besteden aan de cursus, het niveau
van uw deelnemers en het belang dat u hecht aan een onderdeel. Als u alle onderdelen van elke
module grondig zou behandelen, bent u waarschijnlijk een halfjaar bezig. We kunnen niet zeggen
hoeveel u er beslist in uw cursusplan moet opnemen om de doelen van een module te halen. Wel
geven wij, op het overzichtsblad, aan welke resultaten u bereikt moet hebben om door te gaan
naar een volgende module en op hoeveel dagdelen à 3 uur u in elk geval moet rekenen. Een ervaren cursusleider gebruikt soms de 'staafmixer', schuift twee subthema's in elkaar en zorgt daarbij
dat het belangrijkste van beide aan de orde komt.
U vindt naast de hoofdletters die de onderdelen onderscheiden nog een nadere aanduiding: een b
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voor basisstof, een v voor verdiepingsstof. Dus bijvoorbeeld: VI A b Het team als leer- en werkplaats is basisstof. De onderdelen met een v zijn wat moeilijker. Ze zijn bruikbaar als u te maken
hebt met ervaren vrijwilligers die al meer aan deskundigheidsontwikkeling hebben gedaan, en ze
zijn bruikbaar als de cursisten voorbereid moeten worden op zeer zelfstandig functioneren. Dat is
het geval in projecten waar de projectleider weinig uren heeft voor coördinerende, uitvoerende en
begeleidende taken, en in projecten die de wat 'moeilijker' adressen voor hun rekening nemen.
Onderdelen of methodieken die u in de voorbereidende cursus niet gebruikt, kunt u bewaren
voor de themabijeenkomsten van het team op een later tijdstip. Dat kunnen zowel b- als v-onderdelen zijn.
Wat u zult missen is een indicatie van de tijdsduur van een onderdeel. Die kunnen we niet geven
omdat die te zeer samenhangt met de werkvorm die u kiest en de grootte van de groep. Op grond
van uw eigen ervaring ziet u gauw genoeg hoeveel tijd een onderdeel vraagt als u het op een
bepaalde manier aanpakt. De werkvormen die bij elk onderdeel gegeven worden bieden altijd
zowel een korte als een langere bewerkingsmogelijkheid.
Als u enkele onderdelen hebt gekozen bij een module, plaatst u die in een zodanige volgorde dat
die voor de cursist logisch is. Zo maakt u het pad dat naar de gestelde doelen en resultaten leidt
voor hen inhoudelijk en thematisch begaanbaar.

Materiaal
Alle informatie en mogelijke werkvormen die bruikbaar zijn voor de uitvoering van een onderdeel, noemen wij 'materiaal'. Dat materiaal bestaat uit teksten, werkvormen en werkbladen. Alle
stukken materiaal zijn genummerd naar de module, het onderdeel waar ze bij horen en de aard
van het stuk (tekst, werkvorm of werkblad). Dus bijvoorbeeld VI A 1 tekst: Het team als leer- en
werkplaats. Elk stuk materiaal begint op een nieuwe bladzijde, zodat u precies dat kunt kopiëren
wat bij de onderdelen en werkvormen van uw keuze hoort. Met dat gekopieerde materiaal vullen
de cursisten hun lege cursusmap die u aan het begin van de cursus geeft of laat aanschaffen.
De 'teksten' bevatten informatie over het onderdeel (subthema). U kunt die voor uzelf houden en
gebruiken voor uw inleiding of uw nabespreking van een thema of oefening. We spreken in die
teksten echter de cursist aan, en niet u. Dat maakt het mogelijk ze ook rechtstreeks voor te leggen
aan de deelnemers of ze na afloop van de themabehandeling mee te geven voor thuis. Veelal hebben we aan het einde van een tekst enkele meningsvormende vragen of verwerkingsvragen opgenomen. Die kunt u natuurlijk ook gebruiken voor uw eigen informatieoverdracht.
De 'werkvormen' beschrijven een werkwijze of een oefening. Daarbij spreken we u als begeleider
aan en leggen we uit hoe u te werk gaat bij de uitvoering. De titel verwijst meestal naar de leerinhoud. Steeds geven we het doel aan van die specifieke werkvorm, benoemen we de gebruikte
methodiek onder 'vorm' en beschrijven we stapsgewijs hoe u daarbij te werk gaat onder 'werkwijze'. De meeste gebruikte werkvormen zult u wel kennen. Werkvormen die veel eisen stellen aan de
begeleiding hebben we nader toegelicht (rollenspel, fototaal, incidentmethode). Soms hebt u aanvullend materiaal nodig: foto's, een opname van een tv-programma, een bestaand kaartspel, een
plaatselijke gids van ouderenactiviteiten en -voorzieningen en evaluatieformulieren. We geven u
dan aanwijzingen voor de samenstelling van dat materiaal.
In het materiaal hebben we casus opgenomen van oudere mensen van onze proeflocaties. U kunt
die natuurlijk vervangen door eigen voorbeelden van cursisten of van uzelf. Authenticiteit verhoogt het effect van een oefening en vergroot de betrokkenheid bij het werk waar u hen op voorbereidt.
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Ter verduidelijking gebruiken we soms 'tussen haakjes' () bij de werkwijze. Tussen haakjes zetten
we dan wat u zou kunnen zeggen of welke reactie van de deelnemers u op dat moment kunt verwachten.
Een andere aanduiding in het materiaal is een 'asterisk'. De vragen die u kunt stellen, of de punten
die u in een nabespreking aan de orde kunt laten komen zijn steeds met een * aangegeven.
Ook bij de werkwijzen geven we tips. Die geven mogelijke varianten aan van de werkvorm, verbindingen met andere onderdelen of praktische aanwijzingen voor een effectieve uitvoering.
Wat betreft de werkwijzen u kunt natuurlijk weer de 'staafmixer' ter hand nemen en een combinatie maken van stukken tekst en meerdere werkvormen. Probleem kan dan zijn dat u zelf een ander
werkblad moet maken voor de cursisten.
De 'werkbladen' zijn bestemd voor de deelnemers. Het zijn (thuis)opdrachten, voorbeelden en
checklists. Ze zijn veelal zo opgezet dat cursisten de antwoorden of bevindingen er met de hand
in kunnen schrijven. Sommige werkbladen zijn alleen bestemd voor cursusonderdelen. Er zijn er
echter ook die langer meegaan. Die kan de projectleider later bij een themabespreking of een uitwisseling van ervaringen geven aan de bezoekers om ze te gebruiken in de praktijk van het huisbezoek.
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DEEL III

DE MODULES VO OR DE CURSUS
ACTIVEREND HUISBEZOEK BIJ OUDEREN

Inhoud
De voorlichtingsbijeenkomst
Module I

De vrijwilliger, het werk en de cursus

Module II

Kijk op welzijn van ouderen

Module III Gesprekken voeren
Module IV Motiveren en activeren
Module V

De sociale omgeving gebruiken

Module VI Het team als leer- en werkplaats

NIZW

De modules en de onderdelen op rij

De voorlichtingsbijeenkomst
A
B
C

Module I
Ab
Bb
Cb
Db
Eb/v

Module II
Ab
Bb
Cv
Db
Ev
Fb

Module III
Ab
Bv
Cb
Db
Eb
Fv
Gb

Module IV
Ab
Bb
Cb
Db
Ev
Fb

Het bezoekproject binnen de instelling
Doel en opzet van de cursus
Organisatie en afspraken

De vrijwilliger, het werk en de cursus
Kennismaken met elkaar
Bepalen van leerwensen
Oriëntatie op activerend huisbezoek bij ouderen
Ontwikkelingen in het vrijwillige ouderenwerk
Uzelf leren kennen

Kijk op welzijn van ouderen
Stereotypering en gezonde leefstijl
Theorie over gezondheid en welbevinden
Gezondheidsbevordering in de bezoekpraktijk
De eigen welzijnsgeschiedenis in beeld
Van vroeger naar nu
Vakjargon van huisbezoekers

Gesprekken voeren
Actief luisteren
Vragende aanwijzingen geven
Gespreksvaardigheden in het bezoekwerk
Een oriënterend gesprek voeren
De opbouw van een huisbezoekgesprek
Analyse en bewerking van een gesprek
Tussentijdse evaluatie van de cursus

Motiveren en activeren
Stappen in de methode Activerend huisbezoek
Stap 1: situatieverheldering
Stap 2: perspectiefontwikkeling
Stap 3: actieondersteuning
Flexibel omgaan met actieprogramma's
De relatie tussen oudere en bezoeker
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Module V
Ab
Bb
Cb
Dv
Ev

Module VI
Ab
Bb
Cb
Db
Eb
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De sociale omgeving gebruiken
Persoonlijke sociale netwerken
Sociale voorwaarden en ondersteuning
Informatie en advies verkrijgen
Andere hulpverleners inschakelen
Samenwerken met andere hulpverleners

Het team als leer- en werkplaats
Het team als leer- en werkplaats
De teambijeenkomsten
Zorgen voor uzelf in activerend huisbezoek
Eindevaluatie
Afsluiting van de cursus

OVERZICHTSBLAD
DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Doelen
Belangstellende vrijwilligers zodanig informeren over het project en de cursus, dat ze een overwogen
keuze tot deelname kunnen maken; vrijwilligers inzicht geven in wat ze kunnen verwachten en wat er
van hen verwacht wordt.
Uitgangspunten
Belangstellenden worden geworven via intermediairs en middels eigen activiteiten. Dit werk is niet
geschikt en voldoening gevend voor iedere vrijwilliger. Het doel van de bijeenkomst is voornamelijk
informatief; overreding en overtuiging passen daar niet in. Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst
is vrijblijvend.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

OA
Het bezoekproject
binnen de instelling

Globale kennis aanbieden van de kenmerken van dit project, de inrichting
ervan en de plaats
ervan binnen de organisatie

Informatie, sheets,
vragen beantwoorden

O A 1 werkvorm:
Projectinformatie

OB
Doel en opzet van de
cursus

Voorlichting geven
over inhoud en
methode van de cursus

Informatie, sheets,
vragen beantwoorden, oefening

O B 1 werkvorm:
Bedoeling en opzet
van de cursus
O B 2 tekst:
De bedoeling van de
cursus
O B 3 werkvorm:
Kennismaking met de
werkwijze in de cursus

OC
Organisatie en afspraken

Inzicht geven in de
voorlopige opbouw
van de cursus

Informatie, sheets,
vragen beantwoorden

O C 1 werkvorm:
Organisatie en afspraken

Voorbereiding
Programmeer één dagdeel voor deze bijeenkomst. Nodig belangstellenden uit. Bereid inleidingen,
sheets en toelichtingen voor. Verwerk de informatie die aan de orde komt ook in schriftelijk materiaal
om de aanwezigen na afloop mee te geven. Cursusleider en projectleider zijn aanwezig; verdeel de
taken.
Resultaten
Aan het einde van de bijeenkomst:
- hebben de belangstellenden voldoende informatie over het project, het werk en de cursus om een
beslissing te kunnen nemen;
- zijn de belangstellenden gemotiveerd om het werk te beginnen met het deelnemen aan de cursus.
Hulpmiddelen
Flip-over, overheadprojector, sheets, informatiemateriaal van het lokale project.
Tips
Wij adviseren om niet vooraf, maar pas na de vrijblijvende voorlichtingsbijeenkomst bij aanmelding
persoonlijke entreegesprekken te houden.
Stel u in op een zeer gemêleerd gezelschap met uiteenlopende ervaring in het omgaan met ouderen
en in het doen van vrijwilligerswerk.
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O A 1 werkvorm

Projectinformatie
Doel: Informatie geven over de kenmerken van dit project, de wijze waarop het ingericht is en de
plaats ervan binnen de uitvoerende organisatie.
Vorm: Informatie, sheets, vragen beantwoorden.
Werkwijze:
- De projectleider, of een officiële vertegenwoordiger van de uitvoerende organisatie, neemt dit
onderdeel voor zijn rekening.
- Begin de voorlichtingsbijeenkomst met een korte achtergrondschets van de uitvoerende organisatie, de aanleiding tot het project Activerend huisbezoek bij ouderen (of uw eigen projectnaam),
het projectplan en de stand van zaken binnen het project op dit moment.
- Dan schetst u de geledingen van uw project, met bijbehorende functies en taken, bijvoorbeeld:
projectleider, klankbordgroep, projectteam, cursusleider, huisbezoekers, bezoekouderen.
Geef voorlichting en geen droge informatie. Geef de voordelen en de moeilijke kanten van dit
werk aan, belicht het werken in een team en de projectmatige aanpak.
- Let op het juiste moment om de belangstellenden aan te moedigen tot het stellen van vragen.
Het belangrijkste is niet dat u 'alles verteld' hebt, maar dat zij voor dit moment voldoende weten
over waar ze eventueel instappen.
Tip: Gebruik sheets om de projectorganisatie te verduidelijken. Voor de belangstellenden kan
werken in een project nieuw zijn.
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0 B 1 werkvorm

Bedoeling en opzet van de cursus
Doel: Voorlichting geven over bedoelingen, opzet en methode van de cursus; kennismaking met
de werkwijze.
Vorm: Inleiding, sheets, vragen beantwoorden, oefening.
Werkwijze:
- De cursusleider presenteert dit onderdeel.
- Houd een inleiding en gebruik daarbij tekst O B 2. Verwerk antwoorden op de vragen:
* Wat is activerend huisbezoek?
* Hoe wordt u daarop voorbereid?
* Waarom duurt de cursus langer dan voor veel ander vrijwilligerswerk?
* Waarom noemen we het een cursus en geen training?
* Aan welke leerdoelen gaat u werken?
* Wat hebt u er voor uzelf aan?
* Hoe gaat dat leren in zijn werk?
* Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van de deelnemers?
- Nodig uit tot vragen en commentaar naar aanleiding van uw inleiding. Probeer er een groepsgesprek van te maken waarbij u gebruikmaakt van de kennis en ervaring die in de groep aanwezig
is.
- Ga over op de Oefening als kennismaking met de werkwijze, blad O B 3.
Tip: De stijl en de persoonlijkheid van de cursusleider worden al in de eerste minuten vastgesteld
door de deelnemers in spe. Uw optreden en uw toon tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst
zijn niet alleen van belang voor het aantal inschrijvingen, maar ook voor de rest van de cursus. Verwerk daarom in uw presentatie: een ontspannen, gemakkelijke lichtheid, enthousiasme, openheid voor persoonlijke gevoelens en reacties van de deelnemers en waardering van
hun commentaar.
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0 B 2 voor inleiding of leestekst (pag. 1)

De doelen van de cursus
De cursus bereidt u voor op het doen van activerend huisbezoek bij ouderen. Huisbezoekers zijn
vrijwilligers die naar ouderen toegaan die zich daarvoor aangemeld hebben. Eens per week of
eens per veertien dagen gedurende een bepaalde periode. Ze zorgen dat ze die ouderen zo goed
leren kennen, dat ze bijna door hun ogen naar de wereld kunnen kijken. En dan zorgen de bezoekers ervoor dat er dingen veranderen, zodat het leven van die oudere medeburger plezieriger,
gemakkelijker wordt en meer vooruitzichten biedt. Dat zij het bijvoorbeeld weer een beetje ziet
zitten, na een tegenvallende heupoperatie. Aandacht, hulp en steun zijn de beste medicijnen ter
wereld en die brengt de bezoeker mee. Ouderen kunnen die vooral goed gebruiken als ze veranderingen meemaken. Veranderingen die hun dagelijks bestaan dusdanig ontregelen dat ze het gevoel
hebben 'het niet aan te kunnen' en de neiging krijgen maar bij de pakken neer te gaan zitten.
Activerende vrijwilligers bezoeken ouderen niet alleen om hen gezelschap te houden, maar ze
werken met hen aan gezamenlijk gestelde doelen die dat plezieriger en gemakkelijker bestaan met
meer vooruitzichten dichterbij brengen. Het gaat erom dat de oudere weer greep krijgt op zijn
leven. Hij moet dan ook het meeste werk doen, de bezoeker ondersteunt hem.
Als huisbezoeker hebt u veel te bieden en veel te krijgen. Door anderen te helpen leert u veel over
uzelf en ontwikkelt u uw eigen kwaliteiten en vaardigheden. U krijgt nieuwe ideeën en maakt
nieuwe dingen mee. U wordt een actief lid van de gemeenschap waar u bij hoort, u kunt uw
betrokkenheid bij de ouderen in uw woonplaats vormgeven en u leert uw wijk of stad op een
andere manier kennen. U zult uiteindelijk zeker zoveel winnen als uitdelen.
U zult gaan samenwerken in een team met andere huisbezoekers. Met hen samen kunt u situaties
die u tegenkomt in het werk van alle kanten bekijken en met hen samen kunt u blij zijn om elke
nieuwe stap die gezet is. U maakt een goede keus voor deelname aan dit project als u uw kennis
en levenservaring doelgericht wilt gebruiken, als u iets wilt doen voor de gemeenschap waar u toe
behoort en als u een zingevende tijdsbesteding kunt gebruiken.
Hoe u ouderen die in een negatieve periode zitten, steun geeft op een activerende manier, leert u
in de cursus. Veel nieuwe ingewikkelde theorieën zult u er niet krijgen. Wat u in het bezoekwerk
nodig hebt, zijn eigenlijk 'gewone' levenservaringen en leefvaardigheden. In de cursus worden uw
inzichten verdiept, worden vaardigheden naar voren gehaald, toegelicht en geoefend en waar
nodig aangescherpt, om ze bewuster en gerichter te gebruiken dan u nu in het dagelijks leven
doet.
U hebt ook voor uw eigen leven veel aan deze cursus. De kwestie 'hoe je je leven in kunt richten
op een voldoening gevende manier' komt immers in elke levensfase aan de orde. Wat je omstandigheden en mogelijkheden op dat moment ook zijn.
In de voorbereidende cursus Activerend huisbezoek bij ouderen leert u:
- actief naar de zorgen van ouderen te luisteren en te reageren op een vriendelijke, verhelderende
en behulpzame manier;
- ouderen te helpen hun levenservaring in te zetten bij het omgaan met belemmerende situaties
waar ze nu in zitten;
- ouderen aan te moedigen hun kracht te ontdekken en te gebruiken;
- ouderen te helpen om meer en andere mogelijkheden voor de inrichting van hun leven te verkennen, in relatie met mensen in hun directe leefomgeving;
- ouderen in contact te brengen met bruikbare informatie en hulpbronnen in hun omgeving;
- uw eigen positie als vrijwilliger te bepalen, samenwerkingsrelaties te onderhouden met andere
hulpverleners en te zorgen dat u het werk volhoudt.

NIZW

O B 2 voor inleiding of leestekst (pag. 2)

Tijdens de cursus die (minimaal) twaalf bijeenkomsten omvat, komt er veel aan de orde omdat de
situaties waarin ouderen terecht kunnen komen verschillend zijn, omdat u op vele fronten hulp en
steun wilt kunnen bieden en omdat u op veel verschillende manieren huisbezoeker kunt zijn.
Manieren die bij uw omgangsstijl met ouderen passen en de ouderen die u bezoekt verstaan. De
relatief lange voorbereidingstijd op het eigenlijke werk heeft ook te maken met de werkwijze binnen de cursus. Wij denken dat u dit werk het beste leert door bespreking van uw eigen ervaring,
uw meningen en ideeën en minder door het bestuderen van theorie. In deze cursus zijn theorieën,
die we samen zelf vormen, en praktijkverkenningen in verband gebracht met eigen levenservaringen.
Een groep bezoekers en hun projectleider vormen samen een projectteam. Zowel tijdens de voorbereidende cursus als later in het werk zult u samenwerken als team en daarbinnen ervaringen
uitwisselen, nieuwe ideeën en werkwijzen horen, die verwerken in wat u al weet, vindt of kunt en
met nieuwe dingen oefenen. Elke bijeenkomst zult u in elk geval iets nieuws horen en een oefening of opdracht uitvoeren.
Tijdens de cursus kunt u verwachten dat wij als cursusleider en projectleider:
- u zullen helpen voldoende zelfvertrouwen voor en zin in dit werk te krijgen;
- u zullen helpen meer inzicht te krijgen in ouder worden en de leefsituaties van individuele oudere mensen;
- u helpen begrip op te bouwen voor de manier waarop ouderen voor zichzelf kunnen zorgen en
kunnen opkomen voor wat belangrijk voor hen is;
- u zullen leren hoe u dat 'zelfoplossend vermogen' van ouderen kunt versterken;
- u zullen leren een goede relatie met ouderen op te bouwen evenals met andere hulpverleners
waar u mee samenwerkt;
- alleen die kennis en aanwijzingen aan zullen dragen die voor u in de praktijk belangrijk zijn;
- u een veilige omgeving aan zullen bieden waarin u nieuwe dingen kunt uitproberen;
- u aan zullen moedigen actief mee te doen, u in te zetten en van elkaar te leren;
- bij de uitvoering van de programma's rekening houden met uw vragen, ervaringen en wensen.
Wij verwachten dat u:
- bij alle bijeenkomsten aanwezig bent;
- u actief inzet en betrokken bent bij de onderwerpen;
- aandachtig luistert, doordacht antwoord geeft op vragen en opdrachten maakt;
- zelf aan de bel trekt als u iets niet lukt;
- alle verhalen en voorbeelden die met personen te maken hebben als vertrouwelijk beschouwt en
niet buiten de groep brengt;
- verantwoordelijkheid draagt voor uw eigen leerproces en de vorderingen die u maakt.
Wat kunt u van uw ervaringen van deze ochtend, het kiezen voor dit werk en de cursus leren? Iets
wat bruikbaar is in de praktijk, namelijk: dat het leven bevredigender is en je met genoegen vooruitziet als je een doel hebt, als je betrokken bent bij anderen, deel van een gemeenschap uitmaakt
en je bewust bent van je eigenheid en eigenwaarde.

NIZW

0 B 3 werkvorm

Oefening als kennismaking met de werkwijze
Doel: Kennismaking met werken in kleine groepjes; kennismaken met gebruik van eigen ervaringen.
Vorm: Open vragen.
Werkwijze:
- Deel in in vier- of vijftallen in dezelfde ruimte. Laat ieder groepje een rapporteur benoemen.
Vraag snel te reageren op de volgende vraag:
* Bij wat voor typen ouderen verwacht u op bezoek te komen of komt u nu al op bezoek?
(Bij ervaren vrijwilligers kunt u de vraag moeilijker maken en vragen een rangorde aan te
geven:
* Welke typen zijn makkelijker, welke moeilijker?)
- Inventariseer de 'typen' op een flip-overvel, dat ingedeeld is in drie kolommen. Schrijf de typen
die genoemd worden door de rapporteurs in de linkerkolom.
- Volgende vraag aan dezelfde subgroepjes:
* Stel dat u ouder was, en bezoek zou gaan krijgen van een huisbezoeker, wat zou u dan leuk
vinden en wat zou u dan niet leuk vinden?
(Aan ervaren vrijwilligers kunt u vragen:
* Schrijf achter elk 'type' wat ze wel leuk vinden van een vrijwillige bezoeker en wat niet.)
- Vul de andere twee kolommen met wat als 'leuk' en 'niet leuk' wordt gerapporteerd. Let niet op
volgorde of rangschikking (bij ervaren vrijwilligers wel). Uw flip-overvel begint dan bijvoorbeeld
als volgt:
Type oudere

Leuk

Niet leuk

klagerig
makkelijke prater
negatief-somber
enz.

weten wanneer hij komt
als hij me serieus neemt
als hij niets doorvertelt
enz.

me betuttelen
met eigen problemen komen
ongevraagde adviezen geven
enz.

- Vraag een 'makkelijke' of juist een 'moeilijke' oudere te kiezen en onderstreep de kansen en valkuilen uit de beide andere kolommen waar bij die oudere vooral aandacht aan besteed moet
worden.
- Trek gezamenlijk conclusies. Bijvoorbeeld: dat dat wat ouderen plezierig/onplezierig vinden niet
zo moeilijk te begrijpen is, ga bij jezelf maar na! Of dat je naar gedrag of verwachtingen die je
niet begrijpt kunt vragen. Met ervaren vrijwilligers kunt u bijvoorbeeld spreken over de voor- en
nadelen van typeren en over hun ervaringen in het contact tussen ouderen en vrijwilligers.
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Organisatie en afspraken
Doel: Inzicht geven in de voorlopige opbouw van de cursus; verdere procedure afspreken.
Vorm: Informatie, sheet, vragen beantwoorden.
Werkwijze:
- Presenteer op een sheet uw voorlopige opbouw van de cursus en licht toe.
Het programma bestaat uit: .. bijeenkomsten van elk .. uur.
(Indien u daarvoor koos: een kennismaking met de praktijk van het werk na de ..e bijeenkomst.)
- Geef een schema van de gehele cursus met het hoofdthema als titel voor elke bijeenkomst. De
door u voorgeprogrammeerde onderdelen kunnen erbij vermeld worden, maar dat wordt gauw
te veel informatie voor dit moment. Bijvoorbeeld:
Bijeenkomst 1 Kennismaken met elkaar rond het werk
Bijeenkomst 2 Kijk op gezondheid en welbevinden
Bijeenkomst 3 Gezondheid en welbevinden door het leven heen
enz.
- Geef informatie over de organisatie van de cursus.
Plaats, data, tijden, namen, telefoonnummers.
- Geef gelegenheid tot vragen stellen.
- De projectleider rondt af. Stimuleert overweging van definitieve aanmelding. Vertelt wat de verdere procedure zal zijn (afspraak maken voor een individueel kennismakingsgesprek met de
projectleider). Er zullen zeker mensen zijn die direct al ja zeggen.
Geef informatiemateriaal mee voor thuis.
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OVERZICHTSBLAD
MODULE I DE VRIJWILLIGER, HET WERK EN DE CURSUS
Doelen
Kennismaken met elkaar; de basisprincipes van activerend huisbezoek door vrijwilligers leren kennen;
greep krijgen op de opbouw van de cursus; leerwensen bepalen en het eigen leerproces starten; beter
leren kennen van zichzelf als ouderenhuisbezoeker.
Uitgangspunten
Cursisten starten vanuit eigen ervaring en beginnen bij zichzelf; reflectie op eigen handelen neemt een
belangrijke plaats in de cursus in; de begeleider heeft een ondersteunende rol. De basisprincipes van
activerend huisbezoek worden ook toegepast in de leersituatie. Kennis, houding, inzicht en vaardigheden worden steeds in samenhang bewerkt.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

IAb
Kennismaken met
elkaar

Kennismaken met
elkaar

Plenair, tweetallen,
kleine groepen

I A 1 werkvorm:
Vier kennismakingsvormen

IBb
Bepalen van leerwensen

Stimuleren eigen verantwoordelijkheid
voor leerproces;
samen voor groepsproces; stimuleren
logboek bijhouden;
organisatorische
afspraken maken

Vragen beantwoorden, nabespreking,
informatie

I B 1 werkvorm:
Leerwensen bepalen
I B 2 werkvorm:
Het logboek
I B 3 werkvorm:
Afspraken maken

ICb
Oriëntatie op activerend huisbezoek bij
ouderen

Eigen oriëntatie op
het werk bevorderen;
beginsituatie van de
groep vaststellen;
greep geven op doel
en opzet van de cursus

Oefeningen, informatie

I C 1 werkvorm:
Oriëntatie op activerend huisbezoek bij
ouderen
I C 2 tekst:
Twee soorten huisbezoek
I C 3 werkvorm:
De cursus in vier
vraagstellingen

IDb
Ontwikkelingen in het
vrijwillige ouderenwerk

Verkennen van het
maatschappelijk kader
van projecten
Activerend huisbezoek
bij ouderen

Informatie, discussie

I D 1 werkvorm:
Ontwikkelingen in vrijwillig ouderenwerk
I D 2 tekst:
Ontwikkelingen in vrijwillig ouderenwerk

I E b/v
Uzelf leren kennen

Belang van persoonlijke kwaliteiten in het
werk inzien; daar
eigenheid en eigenwaarde aan ontlenen;
eigen sterke en zwakke kanten leren kennen

Vragen beantwoorden, groepsgesprek,
kaartspel, thuisopdracht.

I E 1b werkvorm:
Uzelf leren kennen
I E 2v werkvorm:
Het kwaliteitenspel
I E 3b werkvorm:
Roeien met de riemen
die je hebt
I E 4b werkblad:
Roeien met de riemen
die je hebt
I E 5b werkblad:
Eigen kwaliteiten en
vaardigheden
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Voorbereiding
Minimaal anderhalf dagdeel voor basisstof van deze module programmeren.
Onderdelen kiezen en werkvormen in opbouw plaatsen.
Inleidingen en werkwijzen voorbereiden.
Logboeken (schrift) en cursusmappen (tweeringsordner met zoveel tabbladen als er bijeenkomsten zullen zijn + lege vellen) (laten) aanschaffen.
Kopiëren: uit te reiken werkbladen, deelnemerslijst, afsprakenlijst.
Resultaten
Wanneer u de basisstof van deze module hebt doorlopen kunnen de cursisten:
- de eigen motivatie en de eigen leerdoelen aangeven;
- aard en belang zien van activerend huisbezoek als gespecialiseerd vrijwilligerswerk;
- greep krijgen op de opbouw van de cursus.
De verdiepingsstof stelt cursisten in staat om:
- zich bewust te zijn van eigen sterke en minder sterke kanten;
- feed-back te geven aan elkaar in teamverband.
Hulpmiddelen
Flip-over, overheadprojector, kopieermachine, cursusmappen, logboeken, het kwaliteitenspel.
Tips
Zorg dat iedereen in bezit komt van een cursusmap en een logboek.
Schrijf voor elke bijeenkomst het programma op de flip-over.
Geef bij uit te reiken leesteksten vragen om verwerking van de stof te stimuleren.
Zorg vanaf het begin voor voldoende afwisseling tussen luisteren, zelf iets vertellen en iets doen.
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I A 1 werkvorm

Vier kennismakingsvormen
Doel: Kennismaken met elkaar.
Vorm: Keuze uit vier werkvormen.

1 Plenair voorstellen
Werkwijze:
- Ieder noemt naam, leeftijd, leefsituatie en vrijwilligerswerk dat hij doet.
Tip: U noteert de gegevens die voor de cursisten onderling van belang zijn, tikt ze uit en geeft ze
de tweede bijeenkomst terug aan de groep.

2 Elkaar voorstellen
Werkwijze:
- Deelnemers maken in tweetallen gedurende een paar minuten kennis met elkaar. Dan stelt elk
van de twee de ander voor aan de groep: 'Ik wil jullie X voorstellen, zij is...'
Tip: Voordeel van deze vorm is dat u de deelnemers kunt observeren en een eerste indruk krijgt
van hun interactie- en presentatiestijl.

3 Kring vormen
Werkwijze:
- Deelnemers staan in een kring en doen enig lijfwerk: oefeningen om zich los te werken. De eerste zegt zijn naam, de tweede herhaalt die ('naast mij staat A'), gevolgd door zijn eigen naam.
- De volgende herhaalt de namen van A en B, gevolgd door de zijne enzovoort. Hoe verder u
komt, des te moeilijker het wordt om alle voorgaande namen te herinneren.
Tip: Een leuke oefening waar veel energie van uitgaat. U kunt haar ook als warming-up voor
vorm 2 gebruiken en deelnemers iemand laten kiezen voor het tweegesprekje.

4 Nieuwe contacten leggen
Werkwijze:
- Leid in met: U krijgt de gelegenheid een goed contact te leggen met enkele nieuwe mensen in
uw leven.
- In groepjes van vier of vijf praten de cursisten 20 minuten met elkaar. Ieder is vrij om te kiezen
wat hij over zichzelf wil vertellen en wat hij aan de anderen wil vragen.
- In de hele groep worden indrukken uitgewisseld. Daarin gaat het u om hun persoonlijk bewustzijn en om hun gevoel ten aanzien van wat ze over zichzelf verteld hebben. U kunt daarbij de
volgende vragen gebruiken:
* Hebt u overeenkomsten met anderen ontdekt?
* Wat hebt u over uzelf geleerd?
* Wat was het meest verrassende voor u?
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Leerwensen bepalen
Doel: De deelnemers hun eigen wensen en verwachtingen laten formuleren en hun inzet laten
bepalen; uzelf enig inzicht geven in de beginsituatie en de mate waarin uw voorlopige programmering aansluit.
Vorm: Open vragen, bespreking.
Werkwijze:
- Vraag individueel antwoord op te schrijven op de vragen:
* Waarom hebt u ingeschreven op deze cursus?
* Wat hoopt u te leren?
* Wat hoopt u dat er niet gebeurt in deze cursus?
- Verzamel de antwoorden en maak er een situatieschets van de beginsituatie van de groep van
door ze per vraag te clusteren op een flap.
- Bespreek verder.
Versterk de motivatie in uw commentaar op de antwoorden bij de eerste vraag.
Benoem vervolgens de wensen en verwachtingen en vraag of er eerdere cursuservaringen aan
wensen of vrezen ten grondslag liggen.
Vertel in welke leermogelijkheden het programma voorziet en wat deze cursus niet biedt. Vertel
naar aanleiding van de antwoorden op de derde vraag wat ze van u als begeleider kunnen verwachten.
Ga steeds in op frappante verschillen tussen de groepsleden onderling en/of tussen u en de
groep. Sta stil bij oneigenlijke wensen en verwachtingen.
- Zorg dat u op één lijn komt met de deelnemers. Stel als dat nodig is nu al uw programma voor
de eerste drie modules bij.
- Bewaar de antwoorden van de drie voorgaande vragen voor de tussenevaluatie na de derde
module of voor de eindevaluatie.
Tip: Na de introductie van het logboek (I B 2) kunt u de antwoorden even teruggeven, zodat de
deelnemers hun wensen en verwachtingen in het logboek kunnen schrijven. Vooral belangrijk als u bij de tussenevaluatie gebruik gaat maken van het logboek (III G 1).
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Het logboek
Doel: Eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces ondersteunen.
Vorm: Logboek bijhouden en gebruiken.
Werkwijze:
(Toelichting:
De deelnemers van de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen houden voor zichzelf een logboek
bij waarin ze per bijeenkomst een antwoord op de volgende vragen noteren:
- Wat heeft me verrast?
- Wat vond ik moeilijk en welke vragen kwamen er in mij op?
- Wat vond ik prettig en wat ging me goed af?
- Welke praktisch-organisatorische knelpunten voorzie ik in het concrete bezoekwerk?)
- Leg het werken met het logboek uit aan de hand van een zelf vervaardigd voorbeeld in handschrift.
Neem een schrift, laat de bladzijde 1 leeg en begin op bladzijde 2 en 3 samen. Maak zowel op de
linker- als op de rechterbladzijde twee kolommen en geef die kolommen de afgekorte titels:
Verrassend, Moeilijk, Prettig, Knelpunten praktijk.
Begin links met de datum en het nummer van de bijeenkomst en schrijf van links naar rechts in
elke kolom uw bevindingen van die ochtend/middag. Zijn de bladzijden 2 en 3 na de eerste keer,
of na de tweede vol, richt dan op dezelfde manier de bladen 4 en 5 in. Bijvoorbeeld:
Verrassend

Moeilijk

Prettig

Knelpunten praktijk

1 mei
Er zitten alleen vrouwen in de groep; het
is minder theoretisch
dan ik dacht; toch is
het een echte cursus
als je kijkt naar de
hoeveelheid paperassen die we kregen.

Je moet doorlopend
opletten, met allerlei
vragen word je er
steeds bijgesleept.
Vraag: vinden oudere
mensen gewoon
vriendschappelijk huisbezoek niet veel fijner?

Dat het zoveel over
onszelf gaat. Heb nu
al meer verteld dan ik
meestal doe. Ik snapte
alles wel, alleen met
niet-zieke ouderen
heb ik weinig ervaring. Hoop dat ik het
kan en we nog een
soort stage krijgen.

Ouderen willen geloof
ik niet graag iets van
zichzelf veranderen.
Ze willen gewoon
hulp.
Hoe gaat dat selecteren van ouderen in
zijn werk?

- Hoe kunnen de deelnemers het logboek gebruiken?
Wat ze in de eerste kolom schrijven kunt u vragen in te brengen bij een uitwisseling van cursuservaringen.
De tweede kolom komt van pas bij het begin van elke bijeenkomst, want dan geeft u de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van wat er de vorige keer aan de orde is geweest.
De derde kolom, wat ze prettig vonden en wat ze makkelijk afging, leert hun waar ze goed in
zijn, wat ze ligt en welke leerdoelen ze gehaald hebben. Als ze na afloop die hele kolom over alle
bijeenkomsten lezen, weten ze niet alleen meer over hun geschiktheid voor dit werk, maar ook
over de mogelijke richting die ze op kunnen gaan als ze na een tijdje ander vrijwilligerswerk willen gaan doen.
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De vierde kolom verzekert ze van een waardevolle inbreng als ze, na afloop van de cursus, regelmatig als team bijeenkomen om het werk te bespreken.
Bij de tussenevaluatie en bij de eindevaluatie kunt u de logboeken gebruiken, zie werkwijze tussenevaluatie III G 1 en werkwijze eindevaluatie VI D 1.
Tip 1: Het lijkt omslachtig en een hele toer om het logboek bij te houden. Vooral als u tussen de
bijeenkomsten door thuisopdrachten geeft. Raad cursisten aan het toch te doen. Het is leuk
om achteraf nog eens na te lezen hoe het hen tijdens de cursus is vergaan. Maar ook tijdens
de cursus kunnen ze er veel plezier van hebben.
Tip 2: Volgens hetzelfde principe raden we de bezoekers aan tijdens het bezoekwerk een logboek
bij te houden. De beschrijving en het gebruik ervan vindt u op werkblad VI A 5, Logboek
bijhouden.
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Afspraken maken
Doel: Organisatorische afspraken maken.
Vorm: Bespreking van schriftelijke lijst.
Werkwijze:
- Bepaal zelf tevoren welke afspraken over de praktische gang van zaken u tijdens de cursus met
de deelnemers wilt maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over:
* reiskostenvergoeding;
* verzekering;
* beschikbaarheid van cursusleider en projectleider;
* ziekte, afwezigheid;
* beslismomenten voor doorgaan of stoppen;
* persoonlijke problemen;
* onderling contact;
* huiswerk en thuisopdrachten;
* begin van het bezoekwerk.
- Schrijf ze op papier en deel ze uit voor de bespreking.
Tip: Vergeet niet het punt van vertrouwelijkheid te bespreken. Hoewel dit een cursus is en geen
therapiegroep, zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen persoonlijke dingen over zichzelf
te vertellen. Later, als er daadwerkelijk bezoeken afgelegd worden, zullen daar persoonlijke
ervaringen met ouderen bij komen. Om zichzelf, elkaar en hun 'bezoekouderen' te beschermen is het van het grootste belang dat iedereen de regel onderschrijft:
'Geen enkele informatie die verbonden kan worden met personen zal uit de groep naar buiten
gebracht worden.'
Natuurlijk kunnen de cursisten wel met anderen praten over de cursus of over hun bezoekwerk, vooral als ze er plezier aan beleven!
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Oriëntatie op activerend huisbezoek bij ouderen
Doel: Eigen oriëntatie op het werk inbrengen en becommentariëren.
Vorm: Uitwisseling in drietallen.
Werkwijze:
- Ieder schrijft voor zich associaties op die spontaan bij hem opkomen als u zegt:
* activeren van ouderen;
* vrijwillige bezoekers;
* huisbezoek bij ouderen.
- Laat in drietallen de associaties uitwisselen.
- Rapportage per groep. U noteert de kernwoorden ondertussen in drie kolommen op een flap.
Op de flap wordt zichtbaar hoe en wat cursisten nu denken over het werk vóór ze de cursus
gevolgd hebben.
Voorbeeld:
Activeren van ouderen

Vrijwillige bezoeker

Huisbezoek bij ouderen

- gezond leven
- wonen
- sociale contacten hebben
- financiën geregeld
- hulp vragen
- assertiviteit stimuleren
- ouderen kun je niet van
ideeën laten veranderen

- goed geïnformeerd
- op je eigen manier
- problemen signaleren
- invoelingsvermogen
- luisteren
- geen eigen verhalen
- merken wanneer hulp nodig
is

- niet ongevraagd
- door dezelfde persoon
- gemotiveerd blijven
- geen verschil tussen personen
maken
- regelmaat
- welke mensen hebben er
echt behoefte aan?
- hartelijkheid en hulpvaardigheid

- Geef de relatie aan met thema's en leerstof die aan de orde zullen komen. Leg indien dat ter
sprake komt het verschil uit tussen activerend huisbezoek en vriendschappelijk huisbezoek.
Maak daarvoor gebruik van blad I C 2.
Tip: Soms verschillen de groepjes van mening over de kolom waarin een associatie thuishoort.
Schrijf hetzelfde kernwoord dan gewoon in meerdere kolommen op.
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Twee soorten bezoekwerk bij ouderen
In dit overzicht zijn de verschillen tussen vriendschappelijk huisbezoek en activerend huisbezoek
overzichtelijk naast elkaar gezet. De verschillen zijn generalisaties. U kunt het gebruiken als (deelnemers in) de groep ervaring (hebben) heeft met vriendschappelijk huisbezoek en er gevraagd
wordt naar de verschillen. Is die ervaring er niet, houd het overzicht dan voor uw eigen informatie.
Vriendschappelijk bezoek

Activerend huisbezoek

Onregelmatig bezoek, een vast contact, voor
langere duur

Regelmatig bezoek op basis van gezamenlijke
planning en afspraken, in principe tijdelijk

Persoonlijk contact staat centraal

Activering, toeleiding en hulp daarbij staan centraal

De oudere stuurt het gesprek

De vrijwilliger stuurt het gesprek

Geïsoleerd levende ouderen; veelal allen boven
een bepaalde leeftijd

Ouderen in veranderende situaties die ander
gedrag vragen; ouderen worden geselecteerd

Vrijwilliger adviseert en verwijst indien gevraagd

Vrijwilliger brengt hulp en ervaring in om de
oudere te stimuleren

Aandacht voor zorgen en hulpvragen van ouderen

Aandacht voor kwaliteiten en vaardigheden van
ouderen

Bezoeker bepaalt de bezoekfrequentie en is vrij
in aanpak en werkwijze

Frequentie, aanpak en werkwijze zijn gegeven
en worden door het team bewaakt

Vrijwilliger blijft lang in dit werk

Doorstroming van vrijwilligers

Oudere snel afhankelijk van bezoeker

Oudere moet na afloop van de afgesproken tijd
alleen, of met andere hulp verder kunnen

Bezoeker is meelevend en belangstellend
Bezoeker is creatief en biedt daadwerkelijke
hulp en steun aan
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De cursus in vier vraagstellingen
Doel: Opzet en doel van de cursus toelichten zodat deelnemers er greep op krijgen; ondersteuning
van de leermotivatie.
Vorm: Informatie, oefening.
Werkwijze:
- Introduceer een algemeen principe van vier series van vraagstellingen die mensen doorlopen bij
het betreden van een nieuw terrein in hun leven. Schrijf het algemene stramien op een flap.
Het algemene stramien is:
* Wat speelt er allemaal?
* Kan ik het aan?
* Wat ga ik aanpakken?
* Hoe doe ik dat op de voor mij beste manier?
(Toelichting:
Op vele momenten in hun levensloop betreden mensen een nieuw terrein: een nieuwe opleiding,
een nieuwe baan, een nieuwe relatie, of zoals met de deelnemers nu het geval is, een nieuwe cursus. Mensen moeten inburgeren op zo'n nieuw terrein en dat doen ze in grote lijnen steeds op
dezelfde manier. In hun hoofd komen een aantal vragen op die ze beantwoord willen hebben om
zich op hun gemak te kunnen voelen:
- Eerst wilt u weten wat er allemaal is op dat nieuwe terrein, wie er een rol spelen, waar u allemaal
mee te maken krijgt. U vraagt u af: wat speelt er allemaal?
- ls u daar enigszins een idee van hebt, komt de volgende serie van vraagstellingen in u op: red ik
dit, kan ik dat aan?
- Is u ook daar voorlopig voldoende in gerustgesteld bent, staat u open voor de volgende serie
vragen: wat ga ik nu concreet doen, hoe pak ik het aan, waar ga ik me vooral op richten?
- ls u dat aardig op orde hebt, dient de volgende vraag zich aan: doe ik het op een manier die goed
is voor mij, kan en wil ik zo doorgaan?)
- Licht het nut van de oefening toe. De oefening vraagt de deelnemers het principe van de vier
basisvragen te leren herkennen en ermee te werken. Als ze dit in de vingers hebben kunnen ze
het niet alleen toepassen op de cursus waar ze nu aan begonnen zijn, maar op tal van andere
nieuwe gebieden, bijvoorbeeld het nieuwe bezoekwerk dat ze straks gaan doen. Ook helpt het ze
de vragen van ouderen te begrijpen die zich de 'wereld van ouder worden' eigen moeten maken.
- U kunt het stramien nu toepassen op de vragen die de deelnemers op dit moment ongetwijfeld
hebben:
1 Waar gaat deze cursus over? Hoe lang duurt het? Wat gebeurt erin?
2 Is het iets voor mij? Kan ik het volgen en kan ik meekomen? Liggen de docent en de manier
van werken me? Lijken de medecursisten me geschikt?
3 Zal ik voldoende van de cursus opsteken om dat werk echt te kunnen? Wat lijkt me vooral
moeilijk? Wat wil ik beter kunnen? Wat komt me bekend voor?
4 Hoe vond ik het tot dusverre? Kan ik er genoeg uithalen? Vind ik het leuk? Wat gaat me goed
af en wat minder goed?
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- Cursisten wisselen in drie- of viertallen hun ervaringen met deze vragen uit.
* Hebben ze zich die vragen gesteld? Op welke momenten?
* In deze volgorde?
* Zijn ze voorlopig tevreden met de antwoorden die ze erop gevonden hebben?
* Denken ze dat de cursus bij hen past?
* Zijn de vragen nu afdoende beantwoord of vermoeden ze dat ze later terugkomen en dan een
ander antwoord vragen?
- Wissel uit in de hele groep.
* Vraag: denkt u dat de cursus bij u past?
- Sluit af of oefen nog eens. In andere drie- of viertallen.
- Hoe vertalen ze het algemene stramien van de vragen als het gaat om het betreden van het nieuwe terrein van activerend huisbezoek bij ouderen? Welke vragen verwachten de deelnemers dat
er dan achtereenvolgens in hun hoofd opkomen?
(Bijvoorbeeld:
1 Hoe zit het project bij ons in elkaar? Met wie heb ik allemaal te maken? Wat moet er gedaan
worden? Welke ouderen doen er mee? Wat is er met die mensen aan de hand?
2 Wat wordt mijn taak? Welke ouderen krijg ik? Liggen zij mij en ik hen? Voel ik contact met
hen? Kan ik iets met hun wensen en problemen? Op wie kan ik terugvallen bij moeilijkheden?
Kan ik het fysiek en emotioneel aan?
3 Waar ga ik concreet met deze ouderen aan werken? Heb ik daar de kennis en de vaardigheden
voor? Kom ik erachter wat deze ouderen zelf willen? Wat wil ik bereiken en wanneer zit mijn
taak er op?
4 Hoe vind ik dat het gaat? Is het werk leuk? Wat gaat me goed af en wat minder? Geeft het me
voldoening? Wat kan ik een volgende keer beter doen?)
Tip: Leuk en verhelderend is het de serie vragen te tekenen als hieronder: in een cirkel, op een
horizontale lijn, op een neergaande lijn, op een omhooggaande lijn, u kunt er een piramide
van maken, een cirkel met pijlen enzovoort. Opdracht: doe het zo dat de volgorde volgens u
duidelijk wordt. Welke tekening geeft het beste weer hoe het werkt volgens de cursisten?
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wat speelt er

hoe doe ik
dat het best

kan ik
het aan

wat ga ik aanpakken

Figuur 1: We kunnen ze in een cirkel plaatsen

wat
speelt er

kan ik
het aan

wat ga ik
aanpakken

hoe doe ik
dat het best

Figuur 2: Of op een horizontale lijn
wat speelt er

hoe doe ik dat
het best

kan ik het aan
wat ga ik
aanpakken

wat ga ik
aanpakken
kan ik het aan

hoe doe ik dat
het best

wat speelt er

Figuur 3: Op een verticale lijn
naar beneden

Figuur 4: Op een verticale lijn omhoog

hoe
doe ik dat
het best
wat ga ik aanpakken
kan ik het aan
wat speelt er

Figuur 5: Van die verticale lijn omhoog kunnen we zelfs een piramide maken
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Ontwikkelingen in het vrijwillige ouderenwerk
Doel: Verkennen van het maatschappelijk kader waarbinnen dit project wordt uitgevoerd.
Vorm: Informatie, discussie.
Werkwijze:
- Maak een eigen inleiding, gebruik daarbij eventueel tekst I D 2, en bespreek daarin de volgende
ontwikkelingen en verschuivingen:
* het centraler stellen van autonomie in de relatie tussen hulpverleners en ouderen;
* de verschuiving van professionele ouderenzorg naar zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg;
* de toenemende specialisatie in het vrijwilligerswerk;
* de verwevenheid van hulp-, zorg- en welzijnsvragen bij thuiswonende ouderen;
* activerend huisbezoek als aanzet voor vernieuwing (eventueel in vergelijking met vriendschappelijk huisbezoek, zie blad I C 2).
- Discussie.
Mogelijke vragen:
* Herkent u deze ontwikkelingen in uw werk of in eigen kring?
* Wat zijn voor- en nadelen voor ouderen van deze ontwikkelingen?
* Wat begrijpt u en waar zou u meer van willen weten?
Tip 1: De discussie kan ook gevoed worden door met de deelnemers terug te kijken naar de flap
met associaties (I C 1) en na te gaan in hoeverre die eigen associaties aansluiten op de
informatie uit de inleiding.
Tip 2: U kunt de deelnemers ook zelf de tekst I D 2 laten lezen. Bij gebruik als leestekst kunt u
vragende aanwijzingen geven die het leren bevorderen:
- Oriënteren: waar gaat het over, wat weet ik er al vanaf, hoe denk ik er nu over?
- Verwerken: begrijp ik de stof, is het anders dan wat ik nu doe?
- Beoordelen: weet ik voor nu voldoende, hoe heb ik gewerkt met het stuk?
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Ontwikkelingen in het vrijwillige ouderenwerk
1 De volgende belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg en het welzijnswerk met ouderen
hebben een rol gespeeld bij het ontstaan van activerend huisbezoek bij ouderen door vrijwilligers:

zelfstandigheid
De verhouding tussen hulpverleners en cliënten is veranderd. De nadruk is meer komen te liggen op zelfstandigheid van de cliënt. Het begrip zelfstandigheid staat voor: zelf beslissen, zelf
keuzen kunnen maken, het eigen leven vormgeven, onafhankelijkheid van derden. De cliënt
krijgt en neemt meer zelf de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en welzijn. De
hulp/zorg die hij daarbij nodig heeft kiest hijzelf en hij heeft invloed op de manier waarop die
gegeven wordt. Doel ervan is dat mensen minder afhankelijk worden van professionele deskundigen en zeggenschap blijven houden over hun eigen leven. Een mooi principe waarbij echter
over het hoofd wordt gezien dat ouderen juist de greep op hun leven dreigen te verliezen en de
juiste instanties niet meer weten te vinden, minder initiatieven gaan nemen, minder voor zichzelf opkomen, minder in staat zijn zelf alternatieve oplossingen te bedenken voor problemen en
een toenemend gevoel van angst, kwetsbaarheid en machteloosheid krijgen.

menswaardig bestaan
De gezondheidszorg is tegenwoordig niet alleen maar gericht op 'beter maken'. Ze vindt dat ze
mensen met een ziekte of handicap ook moet helpen een menswaardig bestaan te houden.
Gezond ben je niet alleen als je geen kwalen hebt, maar als je zowel lichamelijk als emotioneel
als sociaal goed kunt functioneren. In de gezondheidszorg is er dan ook veel aandacht gekomen
voor het geestelijk welzijn van cliënten, voor de kwaliteit van hun leven, en voor de wijze waarop ze deel kunnen uitmaken van de maatschappij. De term 'gezondheidszorg' is zodoende vervangen door het veel bredere begrip 'zorg'. Gevolgen van die verbreding zijn dat zorg op meer
levensterreinen betrekking heeft dan alleen op dat van de lichamelijke gezondheid en dat meer
mensen dan alleen lichamelijk zieken aan een of andere vorm van zorg (hulp, steun, advies,
informatie, begeleiding) behoefte kunnen hebben.

informele zorg
De professionele zorg- en dienstverlening is verwikkeld in een strijd om haar bestaan. Ze heeft
te maken met bezuinigingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. De vraag naar zorg en diensten stijgt, met name bij het groeiende aantal oudere mensen dat langer dan voorheen thuis wil
(moet) blijven wonen. Het aanbod wordt beperkter, professionele hulp wordt een schaars goed
waar zuiniger mee omgesprongen wordt (wachtlijsten, strenger toewijzingsbeleid, strakkere
organisatie). Professionele hulp en begeleiding worden alleen ingezet als het echt nodig is.
Voorzover dat nog niet het geval is worden ouderen geacht voor zichzelf te zorgen en een
beroep te doen op informele zorg van kinderen, familieleden, buren en vrijwilligers. Nu al ontvangt de gemiddelde 70-jarige twee- à driemaal zoveel informele zorg van familie of vrijwilligers dan van formele van reguliere instellingen. De overheid rekent daar ook op en zo wordt de
vrijwillige zorg- en dienstverlening als een onderdeel beschouwd van het hele zorgsysteem. Het
leven van ouderen zonder hulp in hun naaste omgeving is hard en zonder veel vreugde. Willen
we verder afglijden van zorgbehoevende ouderen voorkomen, dan stelt dat nieuwe eisen aan
vrijwilligers.

vrijwilligerszorg
Ook de vrijwillige zorg- en dienstverlening dreigt een zakelijke aangelegenheid te worden.
Vrijwilligerswerk wordt intensiever, projecten worden gespecialiseerder, mensen worden voor
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bepaalde taken gevraagd. Vrijwilligers zijn bovendien niet alleen mensen meer die in een deel van
hun tijd wel iets voor de gemeenschap willen doen, maar het betreft voor een deel ook mensen
die vrijwilligerswerk zien als mogelijke opstap naar een betaalde baan en het betreft voor een deel
mensen die in de zorg- en dienstverlening gewerkt hebben maar uit het arbeidsproces getreden
zijn. Vrijwilligersorganisaties zijn langzamerhand vaak georganiseerd als bedrijven.
2 In dit licht bezien zijn belangrijke voorwaarden voor de vrijwillige zorg- en dienstverlening aan
ouderen:

levenskunst
De eerste bruikbare voorwaarde is die van levenskunst. We ontlenen het begrip aan prof.
H.A.M. Manschot, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht. Dat begrip is
bruikbaarder dan 'zelfredzaamheid' omdat dat vaak opgevat wordt als 'opkomen voor het eigen
belang, onafhankelijk zijn van derden, jezelf kunnen redden'. Bij veel ouderen komt er een einde
aan zelfredzaamheid en zijn afhankelijkheid en passiviteit niet meer op te heffen. Voor hen gaat
het niet zozeer om 'zelfredzaamheid', maar om de kunst om te gaan met ziekte en afhankelijkheid van anderen. Ze hebben levenskunst nodig om hun situatie te accepteren, om goed om te
gaan met de hulp en zorg van anderen en om uit te vinden wat hun leven dan nog kwaliteit
geeft: om autonoom te zijn. Als we zeggen dat iemand autonoom is, dan bedoelen we in de cursus dat iemand in staat is zijn leven in te richten in overeenstemming met zijn levensopvatting.
De keuzen die hij maakt en de activiteiten die daaruit volgen, passen in het leven dat die persoon wil leiden. Je ziet oude mensen soms een geest van onbezorgdheid verwerven die hen in
staat stelt van hun leven te genieten zoals het dan is, van dag tot dag. Dat is een vorm van
levenskunst zoals wij bedoelen. Die kunst verwerf je niet in je eentje. Daar is een dialoog voor
nodig met anderen, met mensen die meeleven, met iemand die zich opstelt als vriend, met een
vrijwilliger.

geven zonder tegenprestatie
De tweede voorwaarde is die van het geven. Meestal volgt in onze samenleving op de vrijgevigheid van aandacht, tijd, praktische hulp en steun een logica waarin iets terugverwacht wordt. In
het maatschappelijk verkeer domineert de ruilrelatie: arbeid tegen loon, goederen tegen geld,
zorg tegen betaling, dienst tegen wederdienst, een brief tegen een brief terug, tegenbezoek na
bezoek. Ouderen kunnen vaak moeilijk meedoen in dat verkeer van geven en nemen. Zij krijgen dan ook vaak niet waar ze behoefte aan hebben. Daarvoor is een andere waarde nodig: het
geven van iets voor niets. En daarvoor zijn andere mensen nodig dan de gewone familie en kennissen: georganiseerde vrijwilligers die de kunst verstaan om geven en zorgzaamheid voor anderen een zinvolle plaats te geven in hun eigen behoeftenpatroon. Vrijwilligers krijgen heel veel
terug, maar niet een bewuste tegenprestatie van de ouderen die ze bezoeken. Pas als ze hun
eigen bedoelingen en motieven om dit werk te doen kennen en accepteren, zijn vrijwillige huisbezoekers in staat om op voet van begrip en gelijkwaardigheid met ouderen om te gaan.

gemotiveerd zijn
Dat brengt ons op de derde voorwaarde, die van gemotiveerd zijn. Vrijwilligers zullen hun
belangrijkste motivatie voor het werk vinden in de betrokkenheid bij en het persoonlijk contact
met anderen die zorg en aandacht nodig hebben. Om die motivatie gaande te houden moet het
werk echter wel aantrekkelijk zijn. Te denken valt aan: erkenning van het moeilijke ervan, voldoende steun en begeleiding voor henzelf, een goede organisatie, deel uitmaken van een team,
aanvulling en afwisseling van hun eigen leven, merkbare resultaten, eigen verantwoordelijkheid
en de mogelijkheid creatief te zijn, te groeien en zich te ontwikkelen in dit werk.

vooruitzicht bieden
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De vierde voorwaarde is die van vooruitzicht bieden. De hoop op 'beter' versterken en omzetten
in doen, eerst stap voor stap samen en gaandeweg alleen of met hulp van anderen. Niet de hoop
op genezing of op 'weer zonder hulp', maar op de mogelijkheid iets van het leven te maken. De
vrijwilliger ontdekt samen met de oudere wat voor hem waardevol en wezenlijk is in het vertrouwelijke contact dat ze hebben. Zonder een vertrouwd meelevend mens voor hem te zijn,
wordt alles wat een vrijwilliger vraagt, voorstelt of doet gauw bevoogdend. Dit neemt niet weg
dat goede vrienden goede afspraken hebben. Het principe van vooruitzicht bieden geldt ook
voor de vrijwilliger: ook hij vergroot met het vrijwilligerswerk zijn eigen vooruitzichten. Het
heeft een plaats in zijn eigen leven en biedt mogelijkheden voor zijn toekomst.

ervaringsdeskundigen
De vijfde voorwaarde is die van ervaringsdeskundigheid. Ook dat geldt zowel voor de vrijwilliger als voor de oudere. De vrijwilliger werkt vanuit zijn eigen kwaliteiten en zet zijn levenservaring in. Daarom leren huisbezoekers tijdens de cursus vanuit hun ervaringen te leren en hun al
verworven deskundigheden aangescherpt te richten op ouderen. In het bezoekwerk passen ze
het principe toe door ouderen aan te spreken op hun wensen en behoeften, en die te verbinden
met vroegere levenservaringen en opgebouwde krachtbronnen.

activeren
De zesde voorwaarde is die van activering. Bij ouderen die weinig gevoel van eigenwaarde hebben, zich kwetsbaar voelen en niet weten waar ze precies behoefte aan hebben omdat ze in hun
leven niet veel te kiezen gehad hebben, schieten voorlichting en informatie zoals het preventieve
ouderenwerk die biedt, hun doel voorbij. Die ouderen hebben nauwelijks concrete vragen. Die
vragen moeten eerst opgespoord en ontwikkeld worden. Het vermogen om met die kennis voor
zichzelf actie te ondernemen, eigen keuzen te maken en iets aan hun leven te veranderen is óf
beschadigd, óf onderontwikkeld. De activerend huisbezoeker geeft persoonlijke hulp en steun.
Hij voert gesprekken met de oudere over wat voor hem belangrijk is, over waar hij van geniet,
wat hem moe of neerslachtig maakt en wat hem dan helpt, over zijn levensloop, over hoe hij zijn
toekomst ziet, hij geeft feed-back en stuurt het erop aan dat het besef groeit dat er mogelijkheden zijn om het weer wat beter te hebben. Samen maken ze kleine plannen, samen gaan ze iets
doen, ondersteunt de bezoeker de oudere tot het nieuwe hem goed afgaat.

risico verminderen
De laatste voorwaarde is die van risicovermindering. Het aantal 65-plussers zal fors toenemen
en hun beroep op het vrijwilligerswerk zal ongelijk verdeeld zijn. Enerzijds zijn er de zorgbehoeftigen die zich goed redden, voldoende geld hebben, de weg weten, veel interesses hebben,
goed met mensen om kunnen gaan en anderen om zich heen hebben waar ze op terug kunnen
vallen. Anderzijds zijn er de ouderen die al langere tijd een geschade gezondheid hebben, altijd
een laag inkomen hebben gehad, weinig interesses konden ontwikkelen, een lage zelfwaardering
hebben en geen gevarieerde relatiepatronen opgebouwd hebben. Zij zijn afhankelijk van de formele zorg die hun toegewezen wordt, aangevuld met wat aandacht en hulp van familie, ze kennen weinig mensen en maken niet veel mee. Zij lopen het grootste risico voortijdig óf onnodig
diep in het zorgcircuit, óf in een maatschappelijk geïsoleerde positie terecht te komen. In die
groep bevinden zich de meeste ouderen die gebaat zijn met deelname aan een bezoekproject.
Georganiseerde vrijwilligershulp is voor hen harde noodzaak.
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Uzelf leren kennen
Doel: Overtuigen van de relatie tussen eigen groei en een effectieve bezoeker zijn; het belang
overbrengen van persoonlijke kwaliteiten in effectief bezoekwerk.
Vorm: Vragen beantwoorden, groepsgesprek.
Werkwijze:
(Toelichting:
'Het is niet wat ze weten, maar wie ze zijn wat maakt of ze een goede huisbezoeker zijn'. Dit
onderdeel verbindt de leerervaringen van de cursisten met het begeleidingsproces in het bezoekwerk. Het benadrukt de basisfilosofie over activerend huisbezoek bij ouderen. Lang niet alle, maar
veel deelnemers hebben weinig ervaring in bewustwording van zichzelf. Ze verwachten vooral
nieuwe inzichten te krijgen in het omgaan met ouderen. Al snel zullen ze in de gaten krijgen dat
ze meer leren over zichzelf, hun manier van functioneren en de mogelijke reacties van anderen
die dat gedrag oproept. Dat is belangrijk, want het doel van de cursus is hen bewuster te leren
hanteren wat ze al kunnen, wat ze gewoonlijk doen en wat ze willen delen met ouderen.)
- Begin het gesprek met de vraag:
* Waarom is 'jezelf kennen' belangrijk voor een huisbezoeker die ouderen wil ondersteunen?
(Voorbeeld: Deelnemer: 'Hoe beter ik mezelf ken, des te beter ben ik in staat een oudere die ik
bezoek te accepteren zonder haar te beoordelen of te bekritiseren.'
U: 'Wij denken dat begeleidingsvaardigheden niet effectief zijn zonder persoonlijke kwaliteiten
als: invoelingsvermogen, respect voor en waardering van oudere mensen.)
- Bespreek de stelling:
* Voor een bezoeker is het belangrijker wie hij is dan wat hij kan.
(Voorbeeld: dit heeft betrekking op de persoonlijke kwaliteiten die we hebben; de manier waarop we reageren; je inlevingsvermogen.)
- Bespreek de vraag:
* Stel dat u oud bent en een bezoeker kunt uitkiezen, welke kwaliteiten zou degene die u kiest
dan moeten hebben?
U schrijft de genoemde persoonlijke kwaliteiten onder elkaar op de flip-over en schrijft erachter
wat de cursisten eronder verstaan. Als de deelnemers de kwaliteiten niet noemen die u belangrijk acht, breng die dan zelf in de discussie in. U kunt daarbij aan de volgende denken:
Respect
Echtheid
Acceptatie anderen
Zelfverzekerdheid
Openheid
Kunnen luisteren
Makkelijk praten
Kunnen onderscheiden
Begrip

de ander belangrijk vinden en respecteren om wat en wie die is
niet afstandelijk, eerlijk, direct
geen beoordelende houding aannemen
voldoende zelfvertrouwen hebben
bereid zijn zich open te stellen
een ander echt kunnen verstaan
contact met anderen kunnen maken
door de bril van een ander kunnen kijken
blijk geven van begrip voor gevoelens en de herkomst daarvan
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Kwaliteiten en vervormingen daarvan
Doel: Bewustwording van de eigen sterke en/of minder sterke kanten, nadere kennismaking,
meningsvorming over relevante kwaliteiten voor huisbezoekers.
Vorm: Kaartspel, twee werkvormen.
Werkwijze:
Het kwaliteitenspel1 (toelichting):
Persoonlijke kwaliteiten zijn onze meest eigene eigenschappen. Iedereen heeft een andere combinatie van kwaliteiten die hem tot een uniek persoon maakt. Voorbeelden van persoonlijke kwaliteiten zijn: geduld, creativiteit, humor, zorgzaamheid, openheid. Met je kwaliteiten moet je het
doen in het leven, bijvoorbeeld een antwoord geven op uitdagingen in je vrijwilligerswerk.
Mensen kiezen dan ook meestal die bezigheden waarbij ze hun eigen kwaliteiten kunnen inzetten
of verder kunnen ontwikkelen. Er zijn ook negatieve kanten: vervormingen genoemd. Negatieve
kanten zijn van oorsprong goede eigenschappen die vervormd zijn, doordat ze uit hun voegen treden of overdreven worden, waardoor ze een negatief karakter krijgen: zorgvuldigheid kan pietluttigheid worden, kracht wordt doordrammen, flexibiliteit wordt met alle winden meewaaien, energie wordt rusteloosheid, ontvankelijkheid wordt passiviteit en zorgzaamheid wordt betutteling.
Het vervelende bij vervormde kwaliteiten is vaak dat ze elkaar oproepen: doordrammen bij de één
kan passiviteit bij de ander oproepen. Als je zo kijkt naar slechte eigenschappen wordt het gemakkelijker om ze onder ogen te zien. Je kunt gaan zoeken naar de kwaliteit die verborgen zit achter
dat 'vervelende' gedrag van iemand. Je ontkent daarbij het negatieve niet, maar je weet dat er meer
is dan dat. Op die manier kunnen mensen hun slechte eigenschappen anders gaan beleven en
gestimuleerd worden om zich meer te richten op de oorspronkelijke kwaliteit ervan.
Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop eigenschappen van mensen. Op de helft ervan staan
woorden die kwaliteiten van mensen aanduiden. Op de andere helft staan woorden die vervormingen van kwaliteiten aanduiden. Die worden meestal 'slechte eigenschappen' genoemd. Bij het
samenstellen van de lijst met kwaliteiten en negatieve kanten is erop gelet dat ze voldoende verschillend van elkaar zijn en de woordkeus eenvoudig is. De kwaliteiten en negatieve kanten zijn in
de vorm van een bijvoeglijk naamwoord weergegeven. Dat is handig omdat het spel voornamelijk
gebruikt wordt om iemand zichzelf te laten typeren of om feed-back te geven. Dat kan dan in de
vorm van 'Ik vind jou/mezelf een ... persoon'. Overal waar mensen bezig zijn met hun persoonlijk
functioneren kan het spel gebruikt worden.

Spelvorm 1
Doel: Bewustwording van de eigen sterke en/of minder sterke kanten en nadere kennismaking.
Vorm: Individueel kaarten selecteren.
Werkwijze:
- Maak twee stapels van de kaarten: één met de kwaliteiten en één met de vervormingen. Geef
elke deelnemer zes kaarten: drie kwaliteiten en drie vervormingen.
- Elke deelnemer geeft twee kaarten door, namelijk de kwaliteit en de vervorming die hij het
minst bij zichzelf vindt passen.
1 Het spel is ontworpen en geïntroduceerd (1991) door Peter Gerrickens. Hij was als communicatietrainer/ adviseur verbonden aan de Agrarische Hogeschool 's-Hertogenbosch. Het is in de boekhandel verkrijgbaar.
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- U geeft twee nieuwe kaarten aan de eerste speler (één van beide soorten) en weer schuift iedereen door wat niet bij hem past.
- Het doorschuiven van kaarten gaat zolang door tot iedereen meent de vier kaarten in handen te
hebben die twee van de belangrijkste kwaliteiten en twee van de belangrijkste vervormingen
aangeven die zeer bij hem passen.
- Iedereen presenteert zich door te vertellen welke kwaliteiten/vervormingen dat zijn, wanneer hij
die inzet en wat het effect ervan is.
Tip: U kunt de cursisten vragen de twee gekozen kwaliteiten en vervormingen op etiketten te
schrijven met viltstift en ze op te plakken voor de presentatie.

Spelvorm 2
Doel: Meningsvorming over de kwaliteiten die voor bezoekers het meest relevant zijn.
Vorm: Kaarten in groepjes.
Werkwijze:
- Verdeel de deelnemers in groepjes van twee tot vijf personen.
- Leg alleen de kwaliteiten open op tafel (zonder de vervormingen).
- Ieder kiest voor zichzelf zes kwaliteiten uit die hij essentieel vindt voor de functie van bezoeker.
Hij schrijft die op een lijstje. Iedereen geeft daarbij aan waarom hij dat vindt.
- Deelnemers maken hun lijstje, inclusief de motivatie, bekend aan de anderen in het groepje. De
kwaliteiten die door niemand worden genoemd gaan aan de kant.
- Elk groepje probeert tot consensus te komen over het ideale profiel van de huisbezoeker.
Gaandeweg de discussie worden er kaarten doorgestreept, zodat er uiteindelijk zes kwaliteiten
overblijven.
- Elk groepje presenteert de uiteindelijke keuze aan de totale groep en legt daarbij 'zijn profiel' in
zes kaarten neer ter illustratie. Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende profielen
worden besproken.
Tip: De deelnemers kennen elkaar nu nog niet zo goed. Later, bijvoorbeeld in de laatste module,
kan het spel nog eens gebruikt worden. Daar geven we een spelvorm met de kaarten die als
doel heeft de samenwerking binnen het team te optimaliseren.
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Thuisoefening Roeien met de riemen die je hebt
Doel: Herkennen en benoemen van eigen vaardigheden en kwaliteiten die bruikbaar kunnen zijn
bij het activerend huisbezoek, mogelijkheden en grenzen. De oefening dient tevens als voorbereiding voor onderdeel II C 1, Gezondheidsbevordering.
Vorm: Individuele (thuis)opdracht.
Werkwijze:
- Lees en bespreek de opdracht als geformuleerd op werkblad I E 4.
- Geef ieder een pakketje grote Post-it-stickers voor het opschrijven van de eigen vaardigheden.
Laat hen ze in vier stapeltjes opplakken. Resultaat: een vel met vier 'boekjes' er opgeplakt.
- Nabespreking.
Vragen:
* Is er in uw 'zorggeschiedenis' een lijn, een rode draad te ontdekken?
* Hoe vond u het om uw sterke kanten op een rij te zetten?
* Hoe is de verhouding tussen uw vier stapeltjes?
(Bijvoorbeeld: Zijn de stapeltjes 1 en 3 het dikst, dan bent u wellicht snel bereid veel hulp aan te
bieden. Zijn de stapeltjes 2 en 4 ook aanzienlijk, dan hebt u een duidelijke voorkeur voor
bepaalde taken. U zult het meeste plezier in uw werk houden als u in elke bezoeksituatie toekunt
met de vaardigheden uit de stapeltjes 1 en 3. Moet u te vaak putten uit 2 en 4 dan zult u het
werk minder gemakkelijk volhouden.)
* Wat zit er in het stapeltje 'doe ik soms'? Iets wat u wel kunt maar lang niet altijd inzet? Iets om
verder over na te denken?
Tip: Maak van de eigen boekjes een algemene lijst en geef die de volgende bijeenkomst terug. Die
lijst geeft het totaal aan van wat het team vermag, wat zijn mogelijkheden en grenzen zijn.
Bewaar de lijst en gebruik hem bij onderdeel VI A 2: het team als leer- en werkplaats.
Vraag cursisten de eigen boekjes te bewaren; ze worden later gebruikt bij oefening II C 1,
Gezondheidsbevordering.
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Thuisoefening Roeien met de riemen die je hebt
Doel van deze oefening is het herkennen en benoemen van eigen vaardigheden en kwaliteiten die
bruikbaar kunnen zijn bij de huisbezoeken.
- Ga terug in uw eigen levensloop. Probeer nu in uw herinnering situaties en momenten terug te
vinden waarin u 'zorg' voor een ander had; momenten waarop u bewust iets voor een ander
wilde doen. Neem de vroegste herinnering en schrijf die eerst op. Voeg er dan enkele, van later
in uw leven, aan toe.
- Wat bleek u daarbij goed te kunnen? Probeer enkele talenten of vaardigheden te benoemen. Om
u te helpen met het beoordelen van uw talenten en vaardigheden kunt u bijgaande lijst gebruiken (I E 5).
- Schrijf verzamelde sterke kanten ieder op een Post-it-velletje. Maak van die velletjes vier stapeltjes, te weten:
stapeltje 1: 'kan ik niet laten'
stapeltje 2: 'doe ik liever niet'
stapeltje 3: 'doe ik graag'
stapeltje 4: 'doe ik soms'
- De vier stapeltjes vormen vier boekjes. Plak die op een leeg vel in uw cursusmap en zorg dat u ze
tijdens de volgende bijeenkomst bij u hebt. Bewaar ze, want u hebt ze bij latere oefening weer
nodig (III C 1 en IV D 6).
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I E 5 werkblad

Persoonlijke kwaliteiten en eigen vaardigheden
Onderstaande lijst van eigenschappen kunt u langslopen als u uw sterke kanten wilt benoemen in
het 'iets voor anderen doen'. Bedenk daarbij dat niemand alles kan. Het gaat erom wat u kunt...
Met mensen contact leggen
Anderen belonen
Onderhandelen, tot overeenstemming komen
Om anderen geven
Zelfbewust zijn
Een goed voorbeeld zijn
Een systeem van contacten opbouwen
Mijn eigen behoeften kennen
Mezelf vermaken, plezier hebben
Mezelf belonen
Mijn eigen grenzen kennen
Dingen loslaten
Met spanningen en stress omgaan
Mijn tijd goed gebruiken
In situaties hoofd- en bijzaken onderscheiden
Prioriteiten stellen
Efficiënt plannen en organiseren
Trots van een ander aanmoedigen
Onafhankelijkheid aanmoedigen
Planten, tuin en dieren verzorgen
Boodschappen doen
Elektriciteitsklusjes opknappen
Afstandsbediening hanteren
Behangen
De weg weten met openbaar vervoer
Omgaan met emoties
Met een rolstoel rijden
Met verdachtmakingen omgaan
Lang zitten
Langzaam lopen
Teletekst hanteren
Fotograferen
Weggooien
Anderen overtuigen
Over persoonlijke, intieme dingen praten
Iemand tillen en verplaatsen
Anderen troosten
Een logboek bijhouden

Het beste uit mensen halen
Te weten komen wat een ander nodig heeft
Goed communiceren
Naar mensen luisteren
Negatief gedrag van anderen beperken
Anderen wat leren
Mezelf begrijpen
Aan mijn eigen behoeften tegemoet komen
Voor mezelf zorgen
Een probleem systematisch aanpakken
Op de toekomst gericht zijn
Zeggen wat ik bedoel
Positief denken
Goed met geld omgaan
Een begroting opstellen
Omgaan met tegenstrijdige belangen
Anderen aanmoedigen op onderzoek uit te gaan
Liefde en genegenheid geven
Zelfvertrouwen aanmoedigen bij een ander
Koken
Opruimen
Telefonisch informeren
Video- en cassetterecorder bedienen
Autorijden, fietsen in de woonplaats
Omgaan met chaos
Tegen bloed en verwondingen kunnen
Met een stok lopen
Boos zijn zonder slaan of schreeuwen
Lang mijn mond houden
Een plattegrond lezen
Mijn woonplaats op mijn duimpje kennen
Van de nood een deugd maken
Iets vergeven en vergeten
Me met andermans zaken bemoeien
Me snel ergens thuisvoelen
Vreemden durven aanraken
Koffie en thee zetten
Nee zeggen

Andere dingen die u te binnen schoten kunt u hieronder noteren:
Ik kan
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OVERZICHTSBLAD
MODULE II

KIJK OP WELZIJN VAN OUDEREN

Doelen
Bewustwording van vooroordelen over ouderen; kennismaking met verschillende benaderingen in
gezondheidsbevordering bij ouderen; erkennen van ieders unieke levensloop en ingrijpende gebeurtenissen en negatieve perioden daarin; kunnen benoemen van methoden om om te gaan met stressvolle
situaties.
Uitgangspunten
De cursist moet een aantal gangbare opvattingen over ouder worden en gezondheid kunnen onderscheiden om het bezoekwerk daarin te kunnen plaatsen. Gezondheid is eerder een toestand van zich
zo volledig mogelijk fysiek, psychisch en sociaal welbevinden, dan de afwezigheid van gebreken. De
competentie die nodig is voor autonomie ligt meer op sociaal dan op medisch terrein. Met sociale
kennis en vaardigheden kunnen ouderen invloed uitoefenen op hun leefomstandigheden en de voorzieningen.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

II A b
Stereotypering en
gezonde leefstijl

Doorzien van de koppeling tussen leeftijd
en maatschappelijke
rollen; samenhang
leren zien tussen stereotypering van ouderen en visie op
gezondheid

Oefening met fototaal, themabewerking
met collages

II A 1 werkvorm:
Wees uw eigen regisseur
II A 2 werkblad:
Wees uw eigen regisseur
II A 3 werkvorm:
Een goede leefstijl
voor ouderen
II A 4 werkblad:
Vier leefstijlen voor
ouderen

II B b
Theorie over gezondheid en welbevinden

Verkennen van verschillende opvattingen
van gezondheid;
onderschrijven van de
levenskunstbenadering

Oefening, rollenspel

II B 1 werkvorm:
Gezondheid van
ouderen
II B 2 werkblad:
Uitspraken over ouder
worden
II B 3 tekst:
Gezondheid en ouderen

II C v
Gezondheidsbevordering in de bezoekpraktijk

Verschil ontdekken
tussen verschillende
benaderingen van
gezondheidsbevordering; stimuleren van
autonomie inzake
gezondheid; praktijkoriëntatie op welzijnsbevordering

Informatie, groepsgesprek, casus

II C 1 werkvorm:
Gezondheidsbevordering
II C 2 tekst:
Gezondheidsbevordering en levensvaardigheden
II C 3 werkblad:
Casus mevrouw
Andriessen
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II D b
De eigen welzijnsgeschiedenis in beeld

Belang doen inzien
van terugblikken op
de levensloop; inzicht
geven in patronen in
de welzijnsgeschiedenis; onderscheiden en
oefenen van manieren
om om te gaan met
stressvolle situaties

Thuisopdracht, praktijkoefening, rollenspel

II D 1 werkvorm:
Uw welzijnsgeschiedenis in beeld
II D 2 werkblad:
Uw welzijnsgeschiedenis in beeld
II D 3 tekst:
Patronen van levenslopen
II D 4 tekst:
Omgaan met moeilijke perioden
II D 5 werkvorm:
Omgaan met
stressvolle situaties
II D 6 werkblad:
Het kleine-stappenplan
II D 7 werkblad:
Nou ja, vooruit dan
maar
II D 8 werkblad:
Een schot in de roos
II D 9 tekst:
Over rollenspelen

II E v
Van vroeger naar nu

Oefenen met de
levensloopbenadering
in het bezoekwerk

Oefening met een
thema

II E 1 werkvorm:
Wonen, vroeger en nu
II E 2 tekst:
Werken met de
levensloopbenadering
II E 3 tekst:
De herinneringendoos

II F b
Vakjargon van huisbezoekers

Activeren tot het
opbouwen van een
eigen begrippenkader

Opdracht

II F 1 werkvorm:
Vakjargon van huisbezoekers
II F 2 werkblad:
Mijn eigen woordenlijst

Voorbereiding
Minstens twee dagdelen voor de basisstof van deze module programmeren.
Onderdelen kiezen en werkvormen in een leerproces plaatsen.
Inleidingen samenstellen en onderdelen voorbereiden.
Collages maken (of materiaal daarvoor voor cursisten verzamelen).
Kopiëren van uit te reiken werkbladen en leesteksten.
Resultaten
Wanneer u voldoende basisstof van deze module hebt doorlopen kunnen de cursisten:
- vaste opvattingen over ouder worden en welzijn doorzien en herkennen;
- begrippen als welzijn, zelfzorg, levenskunst en gezondheidsbeleving hanteren en toepassen op zichzelf en hun bezoekvaardigheden;
- met behulp van hun eigen biografie aangeven hoe zij omgaan met stressvolle situaties en dat verbinden met het bezoekwerk.
De verdiepingsstof stelt cursisten in staat om:
- onderscheid te maken tussen een medische invalshoek en een welzijnsbenadering;
- methodisch te werken met levensverhalen in het bezoekwerk.
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Hulpmiddelen
Flip-over, kopieermachine, pasfoto's uit tijdschriften, collages (meegeleverd), eventueel een 'herinneringendoos'.
Tips
Begin elke bijeenkomst met een vragenronde naar aanleiding van de vorige bijeenkomst. Ga direct op
die vragen in, stel het programma voor de bijeenkomst bij, of plaats de betreffende vraag alvast in het
programma van een latere bijeenkomst waar hij beter past.
Thuisopdrachten worden niet altijd vervuld door cursisten. Geef bij de uitwisseling van ervaringen en
resultaten ook degenen die de opdracht niet gemaakt hebben het woord, het bevrijdt hen van schuldgevoelens.
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II A 1 werkvorm

Wees uw eigen regisseur
Doel: Doorzien van de verbinding van leeftijd met maatschappelijke rollen.
Vorm: Oefening met fototaal.
Werkwijze:
VOORBEREIDEN

- Verzamel vijftien pasfoto's, echte of uit kranten en tijdschriften geknipt. Let daarbij op het volgende:
* de hoofden zijn ongeveer even groot;
* de foto's zijn scherp;
* er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen bij;
* alle leeftijden zijn vertegenwoordigd;
* er zijn vier personen bij van boven de 60 jaar.
- Kopieer werkblad II A 2, plak de foto's in de vakjes. Let er op dat u de oudste persoon op nummer 12 plakt! Kopieer het blad met foto's nu voor de deelnemers.
UITVOEREN

- Deel het opgemaakte werkblad II A 2 uit.
Vraag ieder individueel de toneelproductie voor te bereiden als omschreven in de opdracht.
- Wissel plenair uit aan de hand van de vragen:
* Welke rol gaf u persoon 12?
* Wie hebt u gecast als arm iemand?
* Wie hebt u gekozen als iemand die verliefd is?
* Welke twee personen nodigt u niet uit voor de auditie? Waarom niet?
- Groepsgesprek.
Punten voor gesprek zijn bijvoorbeeld:
* Is het in het algemeen zo dat we de oudere personen in de meer negatieve rollen hebben
geplaatst?
* Wat zegt ons dat over hoe we over oudere mensen denken?
* Hebt u zelf wel eens ervaren verkeerd beoordeeld te worden, of anders behandeld te worden op
grond van uw leeftijd? Hoe voelde u u daaronder?
Tip voor verdieping:
U hebt de cursisten met foto's laten werken. Ze hebben ontdekt dat foto's een symboolfunctie kunnen hebben. Ze hebben ook ontdekt dat foto's snel gevoelens oproepen. Daarom is
deze manier van werken een geschikte aanvulling op een meer verstandelijke benadering van
ouderen. Wijs de cursisten alvast op de mogelijkheid om later zelf in het bezoekwerk ook
foto's te gebruiken.
Over het werken met foto's vindt u meer toelichting bij werkvorm VI C 8, een oefening
waarbij het nog meer gaat om de persoonlijke interpretatie van een foto.

NIZW

II A 2 werkblad

Wees uw eigen regisseur
U bent de regisseur van een theatergroep die een toneelproductie voorbereidt voor een plaatselijk
festival. Alle kandidaat-spelers hebben u een pasfoto opgestuurd. U kunt steeds één persoon kiezen voor auditie op een van de volgende rollen. Zet het nummer van de door u gekozen persoon
voor de rol en u zult zien dat u twee foto's overhoudt als reserve.
De rollen:
.. de directeur van een onderneming
.. iemand die zich verdiept in computerdeskundigheden
.. iemand die verliefd is
.. iemand die eenzaam is
.. iemand die doof is
.. iemand die houdt van voettochten en bergwandelingen
.. iemand die op kantoor werkt
.. een politicus
.. iemand die aan geheugenverlies lijdt
.. een docent handenarbeid
.. iemand die arm is
.. iemand die van reizen op de motor houdt
.. iemand die van dansen houdt

11

Personen die zich aangemeld hebben:
7

12

1

4

8

13

2

5

9

14

3

6

10

15
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II A 3 werkvorm

Een goede leefstijl voor ouderen
Doel: De samenhang leren zien tussen stereotyperingen van ouderen en opvattingen over een
wenselijke leefstijl voor hen; die opvattingen ter discussie leren stellen.
Vorm: Interpreteren en becommentariëren van vier collages.
Werkwijze:
VOORBEREIDEN

- Gebruik de vier bijgevoegde collages, die de volgende gangbare opvattingen weergeven:
1 Ouderdom komt met gebreken. En de kosten die dat met zich meebrengt zijn een bron van
zorg voor de samenleving.
2 Gezondheid is ieders eigen verantwoordelijkheid. Gezonde leefgewoonten moeten dan ook
gestimuleerd worden bij ouderen.
3 Voorkomen is beter dan genezen. Een goede ouderdom vraagt tijdige maatregelen, voorbereiding en aanpassing.
4 Een mens is zo oud als hij zich voelt. Iedereen heeft tegenwoordig de mogelijkheid om lang
jong te blijven.
of: Maak zelf vier collages volgens deze, of andere opvattingen over ouder worden.
of: U laat de deelnemers in vier groepen aan de collages werken. Geef dan opdracht per groep,
zodat ze de opvatting van de andere groepjes niet kennen.
UITVOEREN

- Maak vier subgroepen en geef elke groep een van de vier collages. Vertel niet welke opvattingen
verbeeld zijn.
- Vraag de subgroepen:
* de achterliggende opvatting van ouderen en gezondheid in hun collage te benoemen;
* positieve en negatieve kritiek op deze visie te formuleren.
- Plenaire uitwisseling: Elke subgroep geeft de interpretatie van de eigen collage; vervolgens wordt
geïnventariseerd wat de realiteitswaarde van deze visie is en welke kritiek erop mogelijk is.
- Vat samen, trek conclusies en leg verbindingen met het bezoekwerk.
(Toelichting:
Iedere benadering van gezondheid van ouderen is gebaseerd op waarden en heeft beperkingen.
De kennismaking hier met verschillende benaderingswijzen geeft een verruimende en relativerende kijk. Aantasting van de vrijheid voor ouderen om hun eigen leefstijl te kiezen, treedt op als een
benadering gehanteerd wordt als 'de enige waarheid, voor alle ouderen geldend'. Daar komen de
vooroordelen en stereotypen uit voort. En die doen afbreuk aan het uitgangspunt van autonomie
en eigenheid van de individuele oudere. Cursisten kunnen hun ervaringen bij deze oefening
gebruiken in het bezoekwerk door begrip en respect te hebben voor de zelfgekozen leefstijl van
hun ouderen. Bezoekers stimuleren ouderen om daarvoor op te komen, om zichzelf zo min mogelijk beperkingen op te (laten) leggen, om meer uit te gaan van hun kwaliteiten dan van hun beperkingen en om zich op hun eigen manier aan te passen aan de beperkingen waar ze mee moeten
leven.)
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II B 1 werkvorm (pag. 1)

Gezondheid van ouderen
Doel: Overtuigen van het belang van een sociale visie op gezondheid en welbevinden; confronteren met verschillende opvattingen over gezondheid.
Vorm: Meningsvormende oefening, keuze uit drie werkvormen.

1 Criteria voor gezondheid
Werkwijze:
- Vraag, twee aan twee, tien gezondheidsadviezen voor ouderen op te stellen.
(In een regionaal huis-aan-huisblad lazen wij heden onder het kopje Gezondheidsadviezen de
volgende tips om vitaal oud te worden:
* Blijf in beweging. Doe eenvoudige gymnastiekoefeningen of sluit u aan bij een seniorengymnastiekclub.
* Sluit uzelf niet op, maar probeer een gewoon sociaal leven te leiden.
* Neem voldoende calcium in het dagelijks menu op. Daardoor kunt u verzwakking van botten
proberen tegen te gaan.
* Ga naar de huisarts als iets niet snel overgaat.
* Verzorg uzelf goed. U zult zien dat u u met een verzorgd uiterlijk prettig voelt.
* Probeer zo lang mogelijk zelf te koken. Sla geen maaltijd over. Alleen dan krijgt u voldoende
voedingsstoffen binnen.
* Het gebruik van twee of drie glaasjes alcohol per dag kan een gunstig effect hebben.
* Doe vooral de dingen die u van plan was toen u met pensioen ging.
* Brillen en kunstgebit moeten regelmatig worden nagekeken. Ze gaan niet een leven lang mee.)
- Inventariseer de adviezen en voorwaarden van de cursisten voor gezond oud worden op een
flap.
Vraag voorbeelden en concretisering als de genoemde voorwaarden te vaag zijn.
- Confronteer die tips met de definitie van de World Health Organisation: 'Gezondheid is eerder
een toestand van een zich zo volledig mogelijk fysiek, psychisch en sociaal welbevinden dan de
afwezigheid van gebreken.'
- Leg de tips van de cursisten naast de opvattingen verbeeld in de vier collages van oefening
II A 3. Welke opvatting wordt nu gesteund, welke niet?
- Trek conclusies: waar moet gezondheidsbevordering van ouderen dus aan werken?
Vul aan met eigen commentaar en gebruik daarbij eventueel de tekst van II B 3.

2 Uitspraken over ouder worden
Doel: Overtuigen van het belang een eigen visie op gezondheid en welbevinden te vormen, middels confrontatie met diverse opvattingen over ouder worden en gezondheid.
Vorm: Stellingendiscussie.
(Toelichting:
Veranderingen die met oud worden te maken hebben beschouwen we meestal als onvermijdelijk
en niet te keren. Dat is lang niet altijd waar. Hoewel de meerderheid van de ouderen zich goed
redt in het dagelijks leven heeft 15 tot 20 procent van de 65-plussers enige hulp nodig om zelf-
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standig te kunnen functioneren. Ouder worden is een levenslang proces. Gedurende dat proces
veranderen wijzelf en onze situatie voortdurend, wat aanpassing vereist. Als we het geluk hebben
oud te worden kunnen we veranderingen verwachten als: minder reservecapaciteit hebben om
meerdere problemen tegelijk het hoofd te bieden; vaker last hebben van chronische aandoeningen; langzamer herstellen van fysieke of emotionele spanningen.)
Werkwijze:
- Kopieer de uitspraken (II B 2) en deel uit, of schrijf de uitspraken tevoren op een flip-over.
Achter een uitspraak komt een M als dat mogelijk het geval kan zijn, een W als dat waarschijnlijk zal gebeuren en een O als dat onvermijdelijk is bij het oud worden.
NB Met met 'oudere leeftijd' bedoelen we in deze oefening de jaren boven de 65 jaar.
- Stel de zestien uitspraken over ouder worden één voor één aan de orde, laat cursisten discussiëren, argumenten voor en tegen gebruiken, tot consensus is bereikt en noteer er een M, een W of
een O achter.
- Nabespreking.
Mogelijke aandachtspunten:
* Welke mythen over ouder worden hebt u in de uitspraken herkend?
* Welke geloofde u even, of deed u twijfelen?
* Wat was voor u een doorslaggevend argument van anderen?
* Hebt u bij de ouderen uit uw eigen familie- en kennissenkring veranderingen waargenomen?
Op welk moment was dat bijvoorbeeld?

3 De gezondheidsbeleving van ouderen
Doel: Demonstreren dat in de gezondheidsbenadering van ouderen het fysieke verbonden is met
het emotionele en het sociale.
Vorm: Rollenspel.
(Toelichting:
Er wordt veel gesproken over gezondheidsproblemen van ouderen, niet in het minst door ouderen
zelf. Die problemen hoeft een bezoeker niet allemaal te kennen, want hij is geen arts of verpleegkundige. Als hij het verschil opmerkt tussen iemands 'gewone' gezondheidssituatie en iets wat
vreemd is, weet hij genoeg om de oudere te kunnen aanmoedigen hulp van deskundigen in te roepen. Zijn werk is de oudere te helpen goed om te gaan met en goed te reageren op problemen die
zich voordoen. Hem helpen goed voor zichzelf en dat wat belangrijk voor hem is te zorgen.
Bijvoorbeeld: de oudere stimuleren terug te gaan/bellen als hij een advies of hulpmiddel heeft
gekregen waar hij niet mee uit de voeten kan; helpen de problemen overzichtelijk te maken, vragen en zorgen op een rij te krijgen als voorbereiding op het gesprek met de dokter/zuster; praktische oplossingen te bedenken voor lastige consequenties van de aandoening en vooral hem
opbeuren, troosten, bemoedigen en sterken in het volhouden van een zo aangenaam mogelijk
dagelijks leven.)
Werkwijze:
- Bespreek met de groep waarom u hier het rollenspel een geschikte werkvorm vindt. Raadpleeg
eventueel daarbij tekst II D 9, Over rollenspelen.
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- Verdeel de groep in drietallen. Van elk drietal speelt persoon 1 de rol van oudere, 2 de rol van
bezoeker en 3 de rol van observator die de interventies van de bezoeker noteert.
- De oudere leeft zich in in een fysieke klacht en brengt die tijdens het bezoek naar voren. De
bezoeker reageert en er ontstaat een gesprek.
Laat de bezoeker de volgende vragen gebruiken:
* Wat hebt u precies, wat voelt u?
* Hoe lang hebt u dat al, voelt u u al zo?
* Hoe vaak hebt u daar last van, wanneer vooral?
* Hebt u geprobeerd er iets aan te doen? Wat? Hielp dat?
* Hebt u het tegen de dokter/wijkzuster gezegd?
* Hebt u er medicijnen voor? Gebruikt u die ook?
* Wat hebt u de laatste dagen gegeten?
* Is er de laatste dagen iets gebeurd waardoor u van streek geraakt bent?
* Wat kunt u daardoor nu niet doen? Hoe lost u dat op?
- Laat de drietallen wisselen van rol, zodat ze de oefening drie keer doen. Observeer zowel de verbale als non-verbale interacties.
- Bespreek na en wissel ervaringen uit in de hele groep.
* Wat was moeilijker/gemakkelijker dan ze gedacht hadden?
* Wat hebben ze geleerd over de holistische visie: de mens als socio-, psycho-somatische eenheid?
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II B 2 werkblad

Uitspraken over ouder worden
Zet achter elke uitspraak een M als dat mogelijk gebeurt, een W als dat waarschijnlijk zal gebeuren
en een O als dat onvermijdelijk aan de orde komt als mensen oud worden.
1 0Oude mensen hebben moeite met onthouden en raken snel in de war.
20 Alle vijf zintuigen gaan achteruit als je oud wordt.
30 Oude mensen hebben geen belangstelling voor seksualiteit.
40 Oude mensen hebben niet meer het vermogen om een seksuele relatie te onderhouden.
50 Als je oud wordt voel je je de meeste tijd niet goed.
60 Op oudere leeftijd neemt je fysieke kracht af.
70 Op oudere leeftijd is je reactievermogen minder.
80 Oude mensen gedragen zich in grote lijnen allemaal op dezelfde manier.
90 Boven de 65 jaar kunnen mensen een baan in het moderne arbeidsbestel niet meer aan.
10 Oude mensen hebben vaker een chronische aandoening dan mensen van middelbare leeftijd.
11 Oude mensen zijn vaak zwaartillend en pessimistisch.
12 Ouderen slapen slecht en hebben vaker slaaptabletten nodig dan mensen van middelbare leeftijd.
13 Ouderen verliezen het vermogen tot zelfkritiek.
14 Ouderen hebben niet zoveel wensen en verwachtingen meer in het leven.
15 Ouderen hebben vaak niet in de gaten hoeveel overlast en oponthoud ze veroorzaken voor
anderen.
16 Oudere mensen komen steeds meer alleen te staan.
17 Boven de 65 jaar word je steeds armer want je inkomen stijgt niet meer.
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Gezondheid en ouderen
Wat is er nodig om oud te worden en gezond te blijven? Uit de wetenschap en de praktijk van de
ouderenzorg komt een aantal ingrediënten naar voren:

sociale steun
Sociale contacten en steun van andere mensen zijn van groot belang voor de gezondheid. Er
zijn verschillende soorten steun.
Emotionele steun is de steun van mensen waarmee je kunt praten over wat er in je omgaat, over
wat situaties en omstandigheden voor je betekenen, over hoe je je voelt onder wat je meemaakt.
Die steun krijgen ouderen van mensen die om hen geven en die hen na staan.
Een andere vorm van steun die een mens nodig heeft is waarderende steun, het krijgen van
waardering van anderen voor wat je bent of het krijgen van een complimentje voor wat je doet
of hoe je bent. Dat mensen laten merken dat je kwaliteiten hebt die waardevol zijn, dat je iets
betekent voor hen.
Ouderen hebben ook informatieve steun nodig om wegwijs te worden in het ingewikkelde leven
van alledag. Alles verandert zo snel en oudere mensen komen noodgedwongen met dingen in
aanraking waar ze nooit eerder mee te maken hadden of waar ze zich nooit eerder in verdiept
hebben. Denk alleen maar aan de moeite die het kost om de juiste instantie te vinden voor het
oplossen van een probleem.
En dan is er natuurlijk vaak praktische steun nodig, voor huishoudelijke zaken, voor vervoer,
voor de dagelijkse verzorging, voor hulpmiddelen enzovoort.

gezonde leefstijl
Daarbij hoort goed en op geregelde tijden eten, genoeg drinken, op gewicht en bloeddruk letten, voldoende extra lichaamsbeweging nemen, goed slapen en verstandig medicijnen gebruiken. Eigenlijk alles wat ook wel genoemd wordt 'goed voor jezelf zorgen'. Vooral kinderen en
leeftijdgenoten van ouderen zijn vaak gul met het geven van leefregels en adviezen over wat de
oudere vooral niet moet doen omdat het slecht of gevaarlijk zou zijn.

optimaal stressniveau
Mensen kunnen niet tegen te veel mentale spanning, zoals die veroorzaakt kan worden door
problemen en zorgen, eisen die er (door henzelf) aan hen gesteld worden. Maar te weinig uitdaging en stimulans is ook niet goed. De boog moet ook weer niet altijd ontspannen zijn, want
dan gaat de rek eruit. In de dagbesteding van ouderen is vaak te weinig afwisseling tussen mentale inspanning en mentale ontspanning. Oudere maken soms te weinig situaties mee waarin er
iets van hen verwacht wordt. Dat vermindert op den duur het vermogen om adequaat te reageren op veranderingen en kan paniekerig en angstig maken. Voor dit ingrediënt is het van belang
geen gezapig leven te leiden maar afwisseling aan te brengen door activiteiten te ontplooien, af
en toe iets nieuws te proberen, versteld te staan, met andere mensen te praten.

levenskunst
Er zijn levensvaardigheden nodig om je autonomie en zelfrespect niet te verliezen, ondanks
eventuele ziekten, handicaps of afhankelijkheid van de hulp van anderen. Daarmee wordt
bedoeld het gevoel greep te hebben op het eigen leven en niet geleefd te worden. Kunnen overzien hoe je leven eruitziet en daar zelf zonodig iets aan kunnen veranderen. Het prettige gevoel
hebben dat dit jouw leven is en dat je er blij mee bent. Daar hoort bij je niet afhankelijk te voelen van wat een ander doet, wil of vindt dat goed voor jou is. Voor ouderen die voor hulp en
zorg afhankelijk zijn van de komst en welwillendheid van anderen is dat moeilijk. Daarom is het
voor zorg- en hulpverleners belangrijk ouderen zelf te laten beslissen over waar ze de meeste
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behoefte aan hebben, hoe ze het willen hebben en in geval van een tegenstelling tussen wat de
oudere wil en wat de ander kan bieden serieus met de oudere te onderhandelen, zodat de oplossing acceptabel voor hem is.

woonomgeving
Hoe, waar en te midden waarvan ouderen wonen draagt veel bij aan het gevoel van gezondheid
en welbevinden. Voor ouderen die meer dan vroeger aan huis gebonden zijn, is hun huis hun
tweede vel waar ze zich behaaglijk in moeten kunnen voelen. Velen zijn, meer dan toen ze jonger waren, voor hun contacten, vermaak, vervoer, dagelijkse benodigdheden aangewezen op de
buurt waar ze wonen. Mensen zonder kinderen voelen zich niet eenzamer dan mensen met kinderen, maar het hebben van goede buren is daarvoor wel belangrijk. Mensen die zijn blijven zitten waar ze zaten zijn goed af als er veel bekend en vertrouwd is, maar slecht af als ze zich er nu
niet meer thuis voelen. Ouderen die op latere leeftijd verhuizen lukt het niet altijd om zich in te
burgeren, vooral als niemand ze daarbij wegwijs maakt.

financiën
Met te weinig financiële armslag is het haast ondoenlijk om de hiervoor genoemde ingrediënten
te bemachtigen. Het leven is keihard, moeizaam, weinig interessant en leidt tot onzelfstandigheid als je arm bent, en dat zijn vooral veel oudere vrouwen die weduwe zijn geworden.
Materiële armoede leidt niet alleen tot lichamelijke armoede, maar ook tot geestelijke armoede
en isolement, want armoede houdt je gevangen. Het gebruik moeten maken van financiële
steun, speciale regelingen, tegemoetkomingen in kosten of van cadeaus en gastvrijheid van
anderen leidt vaak tot situaties die ouderen als vernederend ervaren. Niets terug kunnen doen,
dankjewel moeten zeggen, uit de gemeenschapsruif moeten eten: allemaal opvattingen die ouderen belemmeren te krijgen waar ze recht op hebben en wat ze verdiend hebben. Het is van
belang ouderen te helpen die obstakels en belemmeringen te overwinnen om het leefbare
bestaan te hebben waar ze recht op hebben omdat ze er mogen zijn.
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Gezondheidsbevordering
Doel: Verschil zien tussen een voorzieningen gerichte invalshoek, een gezonde leefstijl gerichte
benadering en een levenskunstbenadering; oefenen in het ondersteunen van zelfzorg door
ouderen, in relatie met hun directe leefomgeving.
Vorm: Informatie, groepsgesprek, oefening.
Werkwijze:
- Introduceer het thema en houd zelf een inleiding met behulp van de tekst van II C 2, of geef het
blad als leestekst.
- Cursisten schrijven na afloop (of na het lezen) voor zichzelf een kort antwoord op op de volgende vragen:
* Wat spreekt u het meeste aan, of heeft u vooral getroffen uit de inleiding (of de leestekst)?
* Wat vindt u voor- en nadelen van elk van de drie aanpakken in het voorbeeld van mevrouw
Leenderts?
* Wij gaan in het project uit van de levenskunstbenadering. Wat betekent dat voor de opvatting
van ouderenwerk die u tot nu toe had?
* Welke verandering betekent dat voor uzelf?
* Welke hulp en steun hebt u daarbij nodig?
- Wissel plenair de antwoorden uit, schrijf kernwoorden eruit op een flap en geef commentaar
waarbij duidelijk wordt wat wel en niet thuishoort in de achtergrondfilosofie van activerend
huisbezoek.
- Geef de casus van mevrouw Andriessen, wiens leven verandert door de dood van haar man.
* Wat denken cursisten dat ze zou kunnen of moeten overwegen als ze haar welzijn zou willen
verbeteren?
(De casus is opzettelijk summier beschreven om cursisten de ruimte te geven de situatie zo reëel
mogelijk aan te vullen, elkaar daarop te bevragen, effecten te doordenken en uiteenlopende
voorstellen te doen.)
- Uitwisseling van suggesties in groepjes van drie of vier.
Vragen aan de subgroepen:
* Wat zijn voor- en nadelen van ieders plan voor haar?
* Welk van de drie (of vier) plannen zou mevrouw Andriessen zelf kiezen?
* Welke hulp of steun zou mevrouw Andriessen kunnen gebruiken om dat plan uit te voeren?
* Wie heeft dat in huis? Raadpleeg de Post-it-boekjes voor uw inzetbare sterke kanten (van oefening I E 4).
- Bespreek na. Hoe hebben de deelnemers deze eerste confrontatie met de praktijk ervaren?
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Gezondheidsbevordering en levensvaardigheden
gezondheid en welbevinden
Een van de gevolgen van een negatieve beeldvorming ten aanzien van ouderen is een eenzijdige
en negatieve benadering van hun gezondheid en welbevinden. Als ouderen gevraagd wordt wat
'gezondheid' voor hen betekent, geven ze verschillende antwoorden. Sommigen verbinden
gezondheid met uit de spreekkamer van de huisarts blijven, anderen denken aan tevreden zijn
met het leven, sommigen denken aan actief blijven en gezonde leefregels volgen. Anderen zeggen dat het goed met ze gaat ook al hebben ze bepaalde lichamelijke aandoeningen. Het gevoel
van welbevinden blijkt tussen ouderen onderling enorm te verschillen. Die verschillen hangen
met meer dingen samen dan alleen de lichamelijke gezondheid. Ook met iemands positie op de
sociaal-economische ladder, met het netwerk waar hij deel van uitmaakt, met kenmerken van
zijn woon- en leefomgeving, zijn leeftijd, de manier waarop hij leeft en geleefd heeft en de
beschikbaarheid van hulp- en zorgvoorzieningen. Gezondheid wordt dan ook omschreven als
het zich lichamelijk, mentaal, emotioneel en sociaal welbevinden. Het vaststellen van verschillen
is één ding, belangrijker is het bedenken van maatregelen en veranderingen die het niveau van
gezondheid en welbevinden van individuele ouderen bevorderen.

gezondheidsbevordering
Aan bevordering van de gezondheid en het welzijn van ouderen wordt dan ook tegenwoordig
op verschillende fronten tegelijkertijd gewerkt:
- het vergroten van autonomie en het ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen bij
ouderen, zodat zij beter voor hun eigen welzijn kunnen zorgen;
- het versterken van activiteiten vanuit de gemeenschap;
- het creëren van een ondersteunende omgeving;
- het aanpassen van nodige zorg- en welzijnsvoorzieningen;
- een goed ouderenbeleid van de overheid.
Instellingen werken steeds meer samen op het terrein van welzijns- en gezondheidszorg en ze
willen de problemen van ouderen aanpakken in nauwe samenwerking met de ouderen zelf. Ze
willen mensen in staat stellen om zelf beter sturing te geven aan de aspecten van hun leven die
ze zelf belangrijk vinden voor hun welbevinden: het heft in handen nemen dus.
Een groot deel van het welbevinden van ouderen wordt bepaald door omstandigheden en
gevestigde verhoudingen. Denk aan het al of niet hebben van een chronische ziekte, de woonomgeving, het inkomen dat men heeft of de familie- en vriendenkring. Voor een meer comfortabele en gezondere leefomgeving en een effectief systeem van hulp- en zorgverlening zijn
ouderen afhankelijk van acties van de overheid, pensioenfondsen, woningbouwcorporaties,
ziektekostenverzekeraars en tal van andere instanties. De mogelijkheden van ouderen om hun
gezondheid en welbevinden te bevorderen zijn beperkt als zij de maaltijdvoorziening niet kunnen betalen of als er geen passend vervoer is naar een ontmoetingsplaats. Oudere burgers en
werkers van lokale instanties kunnen daar hun zegje doen, meedenken over oplossingen en hun
problemen steeds weer onder de aandacht brengen.
Wat kunnen ouderen wel zelf doen om hun autonomie te vergroten? Hoe dramatisch of dragelijk de omstandigheden zijn, hangt bijvoorbeeld af van de betekenis die de persoon eraan geeft,
van de betrokkenheid op zijn persoonlijke sociale netwerk en de mate waarin hij belemmerende
situaties adequaat kan hanteren. Langzamerhand is gebleken dat oudere mensen wel degelijk
bezig zijn met de kwaliteit van hun bestaan en zelf moeite willen doen voor het bevorderen van
hun gezondheid en welbevinden. Ze leggen zich er niet meer zo snel bij neer als ze zich ongelukkig of belemmerd voelen en ze wensen hun behoeften en verlangens niet langer in te slikken
'omdat ze oud zijn'.
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uitgangspunten
De belangstelling van ouderen voor gezondheid en welbevinden verdient versterking. De individuele acties van ouderen die voor hun behoeften opkomen, worden in het project Activerend
huisbezoek bij ouderen in verband gebracht met gevoelens van solidariteit en vrijwilligersactiviteiten uit de gemeenschap. Activiteiten die erop gericht zijn de oudere beter in staat te stellen
om goed voor zichzelf te zorgen en gebruik te maken van de hulpbronnen die daarvoor in de
omgeving aanwezig zijn. Daarbij moedigen we de huisbezoekers aan:
- de 'heelheid' van gezondheid als uitgangspunt te nemen en steeds de samenhang te zien tussen
lichamelijk, mentaal en emotioneel welbevinden en de sociale omstandigheden waar de ouderen die ze bezoeken mee te maken hebben;
- een positieve, activerende, maar wel realistische kijk te hanteren op de gezondheid van ouderen en uit te gaan van wat ze (nog) wel hebben en kunnen;
- hun sociale en emotionele steun en praktische hulp te geven bij welzijnsvragen;
- vooral gericht te zijn op het versterken van levensvaardigheden die nodig zijn voor: het zich
aan kunnen passen aan veranderingen, het hoofd kunnen bieden aan stressvolle situaties of
moeilijke perioden, het overeind houden van een positieve houding tegenover zichzelf en het
eigen leven en het gebruikmaken van passende voorzieningen in de omgeving.

de huisbezoeker
Wat betekent dat concreet voor het werk van huisbezoeker? Wat betekent gezondheidsbevordering dan vanuit deze benadering? Een voorbeeld:
'De gezondheidstoestand van mevrouw Leenderts is niet zo goed. Ze heeft een pacemaker en
heeft een vaatoperatie aan de benen gehad. Het lopen ging eerst heel goed, maar nu wil het ene
been af en toe niet mee en heeft ze de stok er maar weer bij genomen. Eenmaal per week komt
er iemand van de thuiszorg. Ze zit erg in de put en komt de laatste tijd niet meer buiten. Ook
gaat ze niet meer naar het dienstencentrum waar ze eerder veel kwam om te volksdansen.
Meestal zit ze de hele dag aan de grote tafel met de telefoon naast zich. Ze belt veel. Ze rookt en
leest af en toe wat. Vanaf haar plaats kan ze net de buurman zien.'
Bezoeker 1 richt zich ter bevordering van de gezondheid en het welbevinden van mevrouw
Leenderts op:
- enkele uren thuiszorg erbij;
- een loopwagentje of ander rijdend hulpmiddel voor buiten;
- een grondig medisch onderzoek;
- stoppen met roken;
- een alarmaansluiting (gevaar voor vallen);
- vervoer naar het dienstencentrum;
- een vrijwilliger voor de wekelijkse boodschappen;
- drie keer per week een maaltijd van tafeltje-dek-je.
Bezoeker 2 richt zich ter bevordering van de gezondheid en het welbevinden van mevrouw
Leenderts op:
- praten over wat haar het meest belemmert en verontrust;
- samen bekijken van de keuzemogelijkheden die ze heeft;
- praten over de verschillende mogelijke oplossingen;
- informatie geven over gezonde leefgewoonten;
- informatie geven over regelingen en voorzieningen die er zijn;
- haar aanmoedigen over te gaan op een gezondere leefstijl en daarvoor suggesties doen (bijvoorbeeld: lid worden van de bibliotheek, vaker naar de huisarts gaan, gebruiken van een
looprek, van volksdansen overstappen op zitgym, lid worden van de vereniging van hartpa-
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tiënten, iemand bellen als ze zich neerslachtig voelt, twee keer per week huishoudelijke hulp vragen en zich niet te veel zorgen maken).
Bezoeker 3 richt zich ter bevordering van de gezondheid en het welbevinden van mevrouw
Leenderts op:
- praten over deze moeilijke periode in haar leven en hoe zij zich daaronder voelt;
- herstellen van moed en vertrouwen in eigen kunnen;
- stimuleren haar gewone leven zo veel mogelijk voort te zetten;
- niet onmiddellijk aandringen op besluiten;
- uitwerken wat haar leven gemakkelijker zou maken;
- samen bepalen wat ervoor nodig is om die wensen te realiseren;
- samen een plan van actie maken en haar helpen belemmeringen bij de uitvoering daarvan te
overwinnen (bijvoorbeeld: leren hoe je een speciaal-vervoerskaart krijgt, hulp bij het overwinnen van de angst voor bezoek aan de specialist, helpen bij het accepteren van meer hulp, helpen
een relatie met de buren aan te gaan zonder ongewenste verplichtingen, voorbereiden van vaker
mensen bij haar thuis ontvangen, samen uitproberen van korte wandelingetjes buiten met het
loopwagentje).

Vragen
- Hoe zou u deze verschillende benaderingen willen noemen?
- Welke van de drie komt het meest overeen met de benadering die in de tekst voorafgaand aan
het voorbeeld wordt geschetst?
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Casus mevrouw Andriessen
In het volgende voorbeeld maakt u kennis met mevrouw Andriessen. Haar leven is ingrijpend
veranderd door het overlijden van haar man. Zij is gedwongen haar leven op een rijtje te zetten en
beslissingen te nemen over wat ze nu verder wil gaan doen.
Wat denkt u dat zij nodig heeft en zou kunnen doen om zich beter te voelen en het leven weer de
moeite waard te vinden?
'Mevrouw Andriessen noemt zichzelf huisvrouw, maar feitelijk heeft ze gedurende vele jaren een
paar uur in de week gewerkt bij een plaatselijke groentezaak. Ze vond het leuk om het huishouden
te doen, de kinderen op te voeden, te koken en ze deelde met haar man de hobby van een volkstuin. Haar kinderen zijn allebei getrouwd en wonen een behoorlijk eind weg. Gewoonlijk kwamen
ze ongeveer eens per maand bij haar en haar man op bezoek.
Haar sociale leven bestond voornamelijk uit uitstapjes en op bezoek gaan samen met haar man.'
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Breng uw eigen welzijnsgeschiedenis in beeld
Doel: Zicht geven op positieve en negatieve perioden in het welbevinden, aan de hand van analyse
van de eigen levensloop; kunnen benoemen van oplossingsstrategieën en levensvaardigheden bij het omgaan met ups en downs.
Vorm: Thuisopdracht.
Werkwijze:
- Presenteer de opdracht (werkblad II D 2) aan de groep, licht de twee delen van de opdracht toe,
introduceer de termen 'oplossingsstrategie' en 'levensvaardigheden'. Gebruik daarbij eventueel
de tekst II D 4, Omgaan met moeilijke perioden.
Vraag de opdracht thuis uit te werken.
Tip: Bedenk dat dit een privacygevoelige opdracht is (en daarom zo leerzaam voor de cursist
zelf). Maak daarom vooraf duidelijk wat u de volgende bijeenkomst terug wilt horen: alleen
de tekening die de herinneringsarbeid opleverde en de strategieën en vaardigheden die
erdoor versterkt zijn. Wat er in ieders leven gebeurd is zal dus niet ter sprake komen.

- Nabespreking deel 1:
Teken zelf op enkele flappen of op het bord zoveel schema's (hoogte- /dieptelijn en leeftijdslijn
met schaal) als er cursisten zijn. De bedoeling is dat de tekeningen in één oogopslag vergeleken
kunnen worden.
- Vraag ieder om de beurt om het verloop van zijn welzijnsgeschiedenis daarin te tekenen.
- Plenair:
* Wat valt cursisten op als ze de tekeningen vergelijken?
* Hebben ze in hun eigen levensloop een bepaald patroon kunnen ontdekken?
* Welke verschillende patronen zien ze?
Tip: Raadpleeg voor uzelf II D 3, Patronen van levenslopen, en vul daarmee de bevindingen van
de groep aan. Deel de tekst uit als de deelnemers daarin geïnteresseerd zijn.

- Nabespreking deel 2:
Inventariseer in lijstvorm de oplossingsstrategieën en levensvaardigheden die cursisten voor
zichzelf hebben genoteerd.
Bijvoorbeeld:
Oplossingsstrategieën

Levensvaardigheden

positief denken
je creatief uiten (schilderen, schrijven, muziek
maken), denken aan betere tijden
afstand nemen, problemen loslaten
iets nieuws aanpakken
zien dat anderen het nog moeilijker hebben
enz.

praten met iemand die hetzelfde meemaakte
accepteren dat het niet anders is
lezen over wat je meemaakt
hoofd leegmaken voor je gaat slapen
voor jezelf opkomen, je verdedigen
afleidende bezigheden zoeken
enz.
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- Groepsgesprek.
Over toepassingsmogelijkheden van 'terugblikken' en 'levensvaardigheden benoemen' met ouderen. Lijkt deze methode ook bruikbaar in het bezoekwerk? Waarom? Verwijs naar de tekst II D
4, Omgaan met moeilijke perioden, en de oefeningen II D 5 tot II D 8, voorzover u die uit deze
module geprogrammeerd hebt.
Verwijs ook naar werkblad II E 3, De herinneringendoos. Een werkblad dat na afloop van de
cursus voor de praktijk bruikbaar is.

NIZW

II D 2 werkblad 1 (pag. 1)

Uw eigen welzijnsgeschiedenis in beeld
Eerste deel
Geef door middel van een lijn in onderstaand schema aan hoe u u voelde in verschillende perioden in uw leven. Hoe positief of negatief was uw gevoel van welbevinden op elke leeftijd?
Tip: Zet eerst stippen als hoogte- of dieptepunten en verbind die daarna pas door een vloeiende
lijn. Zet een letter bij iedere piek en bij ieder dal. Geef met een stippellijntje het niveau van
uw welzijnsverwachting voor de toekomst aan.

Hoogtepunten

5
4
3
2
1

Leeftijd

0
10

20

30

40

50

60

70

80

-1
-2
-3
-4
Dieptepunten

-5

Vraag
Bekijk uw tekening. Kunt u in uw levensloop een bepaald patroon ontdekken?
(Ga verder met pag. 2.)
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Uw eigen welzijnsgeschiedenis in beeld
Tweede deel:
Kies één piek en één dal uit en beschrijf die aan de hand van de volgende vragen:

Piek
Wat was de aanleiding?
Wat was er zo fijn aan die periode?
Wat verstoorde later het goede gevoel?
Waardoor ging het mis?
Piek a

Dal
Wat was de aanleiding?
Wat was er zo akelig aan?
Wanneer zag u het einde van de tunnel?
Waardoor ging het weer beter?
Dal b

Vraag
Welke levensvaardigheden en oplossingsstrategieën hebt u al doende ontwikkeld? Of anders
gezegd: Wat hielp als u u naar of terneergeslagen voelde in een moeilijke periode?
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Patronen van levenslopen
De levensloop is maar zelden weer te geven als een stijgende lijn die op zekere leeftijd aangekomen onvermijdelijk omlaaggaat. Gevraagd naar hun welbevinden tekenen mensen meestal een
kronkelige weg met ups en downs zoals in de afbeeldingen die we tussen deze tekst hebben
geplaatst. Een levensloop is tot op zekere hoogte uniek en voor ieder mens verschillend. Toch is
het mogelijk een aantal patronen aan te geven in individuele levenslopen.
In dit stuk gaat het over mogelijke patronen van levenslopen, niet om bepaalde typen mensen
(iemand is geen voor-de-wind-persoon). Via gesprekken kunt u als bezoeker de levensloop van de
oudere in kaart brengen, zodat hij de mogelijkheid heeft daar zelf een patroon, een rode draad, in
te herkennen. Dat kan hem helpen zijn leven te aanvaarden zoals het is, maar ook om zo met
teleurstellingen om te gaan dat het leven voor hem toch de moeite waard blijft.

Figuur 1: Berg-en-dalpatroon

In figuur 1 ziet u een patroon met de gebruikelijke pieken en dalen des levens. Een wat diepere
inzinking aan het begin van de volwassenheid (een mislukte liefde misschien?) wordt gevolgd
door een gestaag herstel van evenwicht. Er volgen af en toe enkele teleurstellingen (kleine terugvallen) en pas tussen het 40ste en het 50ste jaar doen zich enkele grotere dieptepunten voor, die veerkrachtig als een mens is - redelijk snel weer overwonnen worden. Pas tussen de 50 en 60 jaar
doet zich een ernstiger inzinking voor (verlies van een dierbaar iemand? werkloosheid?) waarna
een langzaam herstel volgt. In zo'n patroon geldt: hoe dieper de inzinking, hoe langzamer het
evenwicht weer hersteld wordt.
Van zo'n levenslijn vol regelmatig terugkerende teleurstellingen en inzinkingen kunnen mensen
onzeker worden en de toekomst met weinig vertrouwen tegemoet zien. Als dat het geval is, wordt
het moeilijk om van je levensloop te leren.

Figuur 2: Ingeslepen ervaringspatroon

Lering trekken uit je leven is een mogelijkheid om te anticiperen op wat nog komen gaat. In
figuur 2 ziet u daarvan een voorbeeld. In dit voorbeeld hebben we te maken met een patroon
waarin ups en downs elkaar in snel tempo afwisselen. De opgaande lijn in de jeugd en het begin
van de volwassenheid is nergens lang of hoog. Vanuit de crisis na het 40ste jaar volgt echter een
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langzamer herstel, dat uitmondt in eenzelfde kronkelig patroon, maar op een hoger niveau. Als
mensen hun eigen levenspatroon beter doorzien kunnen ze ervan leren. Bijvoorbeeld: 'Ik heb
altijd aan mezelf getwijfeld, dat hoort kennelijk bij mij; ik vind dat nu minder erg en daardoor
voel ik me gelukkiger.'

Figuur 3: Door schade en schande wijs-patroon

Ook in figuur 3 zien we zo'n model van leren uit ervaring. Een regelmatig patroon van ups en
downs resulteert rond het 35ste jaar in een diepere crisis (een bijna dodelijk auto-ongeval?).
Hierna volgt een dusdanig herstel dat de persoon in kwestie daarna op een hoger niveau van welzijn komt. Het gaat beter met hem dan ooit. Hoewel hij opnieuw tegenvallers moet incasseren
gaat hem dat gemakkelijker af. 'Door schade en schande wijs geworden' heet dat in de volksmond.

Figuur 4: Voor de wind-patroon

Er zijn natuurlijk ook mensen die het gewoon voor de wind gaat, zie figuur 4. In dit patroon loopt
het leven betrekkelijk op rolletjes, ingrijpende gebeurtenissen blijven hun bespaard. Na het 60ste
jaar volgt weliswaar een flinke afknapper, maar het lukt om aan de positieve kant te blijven. Een
kwestie van goed geluk, of een uiterst positieve levensinstelling. Soms is het echter meer een
kwestie van vechten, al je kracht en inventiviteit inzetten en niet bij de pakken neer gaan zitten,
bij teleurstellingen en slechte situaties.

Figuur 5: Van plus naar min-patroon
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Dat hoge bomen veel wind kunnen vangen toont figuur 5. Hoe meer en hoe langer het iemand
voor de wind is gegaan, hoe dieper de put waar hij in terecht kan komen, met alle gevolgen van
dien. Zoals we zien treedt in dit patroon op latere leeftijd een ernstig dieptepunt op, waarvan het
herstel met moeite, langzaam en niet of nauwelijks intreedt. In dit patroon is ofwel niet eerder
ervaring opgedaan met het incasseren van teleurstellingen en verliezen, ofwel sprake van 'Ik had
nooit gedacht dat mij dat zou kunnen overkomen'. Juist de angst om stil te staan bij mogelijke
klappen kan als een boemerang functioneren: als er dan iets gebeurt heeft men daar onvoldoende
weerstand tegen opgebouwd.

Figuur 6: Het down-patroon

Ook het omgekeerde gebeurt. Figuur 6 toont een patroon dat, ondanks schommelingen, hoofdzakelijk in het negatieve blijft hangen. In dit patroon is ieder lichtpuntje meegenomen, maar van
o zo tijdelijke aard. Dit patroon komt veel voor bij mensen die bij alles wat misgaat of tegenzit
voortdurend de oorzaak bij een ander zoeken. Dat is ook in zekere zin onderdeel van het levenspatroon: zij zijn steeds de dupe, het slachtoffer. Omdat ze zich steeds het slachtoffer van de
omstandigheden voelen, komen ze er niet toe hun eigen rol nader te onderzoeken en zelf te veranderen. Dit patroon kan ook voorkomen bij mensen die een lage waardering van zichzelf hebben
en die denken dat alles wat ze overkomt wel aan henzelf zal liggen. Het ontbreken van zelfvertrouwen kan een sterke blokkade tegen verandering vormen.

Figuur 7: Van min naar-pluspatroon

Figuur 7 laat een patroon zien, waarin sprake is van een ontsnappen aan het downpatroon. Hier is
sprake van leren uit ervaring en door schade en schande wijzer worden. Het is een patroon van
langzaam weer opkrabbelen, vaak gevolgd door een nieuwe inzinking, waarna men stap voor stap
een gestaag stijgende lijn kan bereiken.
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nieuw gedrag

risico nemen

zoekproces

schok

kwaadheid
oplossingen
situatie
afwegen
analyseren
schuldgevoel

depressie

Figuur 8: Van hoogtepunt via dieptepunt naar hoogtepunt

Ten slotte kunt u er als huisbezoeker veel aan hebben om iets te weten van wat er precies gebeurt
in de lussen van de levensloop. In figuur 8 ziet u wat er in zo'n lus gebeurt.
In grote lijnen verloopt het proces van in een dal terechtkomen en daar weer uit opkrabbelen volgens een bepaald gefaseerd patroon. In stressvolle situaties die te lang duren kan een neerwaartse
beweging volgen. Die begint met steeds heviger wordende gevoelens van onvrede, gevolgd door
paniekerige reacties om weer greep op de zaak te krijgen. Dan volgt vaak een periode van boosheid en opstandigheid. 'Waarom zit alles zo tegen,' 'Als nu maar...' Met die verwijten en schuldgevoelens weet hij zich vervolgens geen raad, want hij kan niemand de schuld geven van zijn situatie. Zo kan een dof gevoel van onmacht, gedeprimeerdheid en eenzaamheid ontstaan. Totdat hij
de negatieve situatie accepteert. 'Ik zit in een moeilijke periode en voel me heel kwetsbaar.' Dan
wordt een mens idealiter redelijker, gaat hij er iets aan doen en staat hij open voor hulp en goede
raad van anderen. Hij schraapt zijn levenskrachten weer bij elkaar, zet alles eens duchtig op een
rijtje en begint voorzichtig te denken aan mogelijke oplossingen. Hij pakt de belangrijkste problemen aan en durft met nieuwe moed en vertrouwen daar iets aan te veranderen. Hij durft weer
dingen te proberen die hem zullen helpen. Naarmate hij zich daar beter onder voelt groeit zijn
zelfvertrouwen en heeft hij weer het gevoel dat het goed met hem gaat en dat hij greep heeft op
zijn leven.
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Omgaan met moeilijke perioden, enkele begrippen
welzijn
Dit wil in onze opvatting zeggen: een positieve levensopvatting hebben, zich goed voelen, opgewassen zijn tegen het leven en ervan kunnen genieten. Het is meer dan de afwezigheid van zorgen, angst of pijn. Het is controle hebben over het eigen leven, er meester over zijn. Het is een
levensstijl gevonden hebben die bij iemand zelf en zijn eigen leven past. Dan is iemand ook in
staat om een nieuw evenwicht te vinden als er dingen gebeuren die zijn welzijn aantasten. Het
helpt iemand verliezen en belemmeringen te accepteren, creatief te zijn in het vinden van oplossingen (niet voor één gat te vangen) en het eigen bestaan hierna zo te reorganiseren dat hij er
weer zin in heeft.

oplossingsstrategieën
Ingrijpende gebeurtenissen gaan meestal ook gepaard met hevige emoties. Die zijn bij veel mensen hetzelfde en er vallen positieve en negatieve onder. Bijvoorbeeld: verbijstering, wanhoop,
kwaadheid, teleurstelling, schuldgevoel, angst, hoop, verlangen, liefde, blijdschap, trots, voldoening, verrassing, waardering enzovoort. Die gevoelens hebben een signaalfunctie en wijzen ons
op de betekenis van de situatie voor ons. Ze komen meestal in fasen of in buien, zie figuur 8 van
tekst II D 3. Om die gebeurtenissen te verwerken en er goed op te reageren is het belangrijk
goed te letten op de eigen gevoelens: hoe voel ik me hieronder? Vaak merkt iemand allereerst in
zijn lichaam dat hij een situatie niet aankan of niet wil. Het spookt door zijn hoofd, hij heeft
nergens trek in, voelt zich slap en bibberig, moet steeds zuchten, heeft het koud. Dan volgt een
psychische reactie die invloed heeft op zijn gedrag, hij reageert. Meestal verdedigend, protesterend, opstandig. Als iemand de situatie geaccepteerd heeft wordt hij redelijker en gaat hij er iets
aan doen. Meestal verloopt dat ook volgens een vast patroon, al gaat dat zonder dat hij zich
daarvan bewust is. Hierbij kunnen we de volgende fasen onderscheiden:

vijf stappen
1 alles op een rijtje zetten, hoofdzaken van bijzaken scheiden;
2 fantaseren over hoe hij het zou willen hebben en over wenselijke oplossingen, waarbij hij vaak
direct denkt aan nadelen of moeilijkheden van een bepaald idee;
3 afwegen van kansen, wensen en mogelijkheden en een beslissing nemen over wat hij er nu aan
gaat doen, een keuze maken die bij hem en in zijn leven past (anders brengt die hem nog verder van huis);
4 de stappen die hij daartoe moet nemen plannen en daadwerkelijk zetten, gaan experimenteren
met de dingen waarvan hij denkt dat ze hem zullen helpen;
5 evalueren: merkt hij na enige tijd dat hij zich beter, gelukkiger en meer in evenwicht voelt?
Reageert zijn omgeving goed op zijn nieuwe, andere gedrag? Misschien lukt het niet direct,
valt hij terug en probeert hij een andere oplossing. Tot het hem bevalt en het nieuwe gedrag
een vanzelfsprekend onderdeel van zijn manier van leven is geworden.

levensvaardigheden
Om zijn evenwicht te herstellen bij ingrijpende gebeurtenissen en moeilijke omstandigheden
heeft een mens vaardigheden nodig, 'levensvaardigheden'. Iedereen ontwikkelt die in zijn leven.
Dat moeten we wel, want iedereen maakt dingen mee waar hij niet direct tegen opgewassen is.
In sommige situaties weten we (van vorige ervaringen) wel hoe we dat het beste aan kunnen
pakken en dan rollen we er met weinig moeite doorheen, andere keren weten we het niet meer
en is ons bezit aan levensvaardigheden niet toereikend. Dan moeten we ons nieuwe eigen
maken.
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Belangrijke levensvaardigheden zijn bijvoorbeeld:
- voor jezelf opkomen;
- effectief communiceren (overbrengen wat je bedoelt, begrijpen wat een ander wil zeggen);
- aan passende informatie kunnen komen;
- keuzen maken en beslissingen nemen;
- zelfbewust zijn en weten wat je belangrijk vindt in je leven;
- niet te hoge of te lage eisen aan jezelf stellen;
- goed met je tijd omgaan.
Er zijn er veel meer en iedereen heeft een eigen set van vaardigheden waarmee hij zijn leven
vormgeeft en bedreigingen van zijn welbevinden overwint.
Wat er ten slotte over levensvaardigheden te zeggen valt is dat:
- ieder mens er zelf verantwoordelijk voor is;
- iedereen kiest op welke hij zich toelegt;
- iedereen ze kan verbeteren, ook ouderen;
- dat je ze van anderen kunt leren;
- dat je ze door te oefenen verder kunt ontwikkelen.
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Omgaan met stressvolle situaties of moeilijke perioden
Doel: Leren herkennen en toepassen van oplossingsstrategieën en levensvaardigheden.
Vorm: Informatieve inleiding, een of meer oefeningen.
Werkwijze:
- Geef als inleiding een stukje theorie over omgaan met moeilijke situaties en het (h)erkennen van
stress.
(Het gevoel van stress ontstaat als er een discrepantie is tussen de eisen die er aan iemand
gesteld worden (door hemzelf soms), en de mate waarin hij denkt daaraan te kunnen beantwoorden. Raadpleeg verder de stukken II C 2, II D 3 (afbeeldingen 8 en 9) en II D 4 (de vijf
stappen in 'omgaan met veranderingen'.)
Eindig met de stappen in het proces van 'omgaan met veranderingen':
1 situatie analyseren, belangrijkste bron van onvrede vaststellen;
2 mogelijke oplossingen afwegen, belemmeringen en beschikbare vaardigheden benoemen;
3 keuze maken voor gewenst doel, stappen uitzetten;
4 actie ondernemen, stappen uitproberen, risico nemen;
5 evalueren, nieuw gedrag eigen maken.
- De cursisten zijn nu klaar voor een of meer van de volgende oefeningen, waarbij ze voor zichzelf
werkzame krachten leren ontdekken die er bij ouderen ook zijn en gestimuleerd kunnen worden.

1 Het kleine-stappenplan
- Geef een voorbeeldsituatie, of laat die bedenken door de groep.
(Bijvoorbeeld bron van onvrede: 'De weekenden zijn het ergst, ik wil betere weekenden hebben.')
- Gebruik werkblad II D 6. Vraag de vijf stappen in te vullen:
* bron van onvrede en fysieke en emotionele reacties daarop;
* wat ideaal zou zijn;
* de obstakels en belemmeringen ('Ja, maar...');
* het gekozen concrete, reële doel;
* de kleine stappen te zetten op weg naar het doel;
* de evaluatie.
- Bespreek na.
Besteed naast de stappen ook aandacht aan de lichamelijke en emotionele reacties.

2 Nou ja, vooruit dan maar
- U vraagt de cursisten zich een activiteit uit hun leven te herinneren waar ze eerst totaal geen zin
in hadden, die ze toch zijn gaan doen en die ze later zelfs leuk zijn gaan vinden. Vraag hun op te
schrijven wat de belemmeringen waren om het te gaan doen, wat de stimulansen waren om het
toch te gaan doen en wat het nu was dat hen uiteindelijk enthousiast gemaakt heeft. De opdracht
staat op werkblad II D 7.
- Wissel plenair alle stimulansen uit.

3 Een schot in de roos
- Vraag cursisten zich uit hun leven een moment te herinneren waarop ze bij toeval iets ontdekten
dat maakte dat ze zich veel positiever voelden in een moeilijke periode.
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- Doe vervolgens een rollenspel in tweetallen. De ene deelnemer vertelt over het moment dat hij
zich herinnert en wat er toen allemaal gebeurde; de andere neemt een interview af. Dat wil zeggen: hij vraagt de ander naar relevante details over wat er gebeurde en hoe de verteller daarop
toen reageerde. De opdracht staat op werkblad II D 8. Raadpleeg voor rollenspelen de tekst
II D 9.
Tips: Voorkom dat het gekunsteld wordt en vraag om niet iets te verzinnen, maar over een echte
ervaring te praten. Geef de interviewer de opdracht door te vragen tot hij de concrete
beweegredenen boven tafel heeft: wat ontdekte de geïnterviewde precies en hoe voelde hij
zich daarna precies? Als het goed gaat zal de verteller meer begrijpen van zijn eigen gedrag
toen. Grijp in als het een kruisverhoor dreigt te worden en de verteller onrustig wordt. Geef
indien nodig voorbeelden van vragen.

- Bespreek na.
Geef eerst de interviewers en dan de vertellers de tijd om te zeggen wat zij van hun gesprek vonden (inhoud en verloop).
Praat met de hele groep door over de vraag:
* Kun je openstaan voor toevallige gelukstreffers om zo het toeval een handje te helpen?
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Het kleine-stappenplan
Dit is een oefening in het omgaan met situaties die gevoelens van onvrede oproepen.
We oefenen het 'uit een stressvolle situatie komen' met de invulling van de onderstaande stappen.
Maak van idealen doelen, en gebruik levensvaardigheden om uw doel te bereiken en belemmeringen te overwinnen.
Stap 1, Onvrede:
Wat ik moeilijk/vervelend is
Ik voel in mijn lichaam
In mijn hoofd
Stap 2, Mijn ideaal:
Ik zou tevreden zijn als
Stap 3, De obstakels en belemmeringen:
Dat is onbereikbaar, want
Wat ook tegenzit is
En bovendien
Stap 4, Het gekozen concrete doel:
Wat misschien wel mogelijk is, is
Ik zou willen proberen om
Stap 5, De kleine stappen op weg naar het doel:
Ik begin met
Dan ga ik
Vervolgens
En dan
Stap 6, Het gaat weer beter:
Waar ik nu tevreden over ben is
Ik voel in mijn lichaam
In mijn hoofd
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Nou ja, vooruit dan maar
In deze oefening gaat het erom bij uzelf motiverende krachten te ontdekken.
Opdracht:
Noem een activiteit waar u eerst helemaal geen zin in had en die u toch bent gaan doen en waarover u later zelfs enthousiast bent geworden.
Noteer wat u aanvankelijk tegenhield (belemmerende factoren), om welke redenen u het toch
bent gaan doen (stimulerende factoren) en wat u na verloop van tijd zelfs enthousiast maakte (wat
u raakte).
- Herinner u zo'n activiteit uit uw eigen leven.
- Wissel stimulerende factoren uit in groepjes van drie.
Let op de tegenstelling tussen de stimulerende en de belemmerende factoren.
Maak helder wat nu precies de doorslag gaf om het toch te gaan doen.
U zult ontdekken dat de gewenste verandering pas definitief wordt als de balans doorgeslagen is
naar de aantrekkelijke kant van de activiteit. Dat gebeurde op het moment dat u geraakt werd, er
iets positiefs voor uzelf aan ontdekte. Dan doen we het niet meer om iets vervelends te vermijden
of kwijt te raken of alleen om een ander een plezier te doen. Dan wordt het iets van onszelf.
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Een schot in de roos
Dit rollenspel is bedoeld om te oefenen in het achterhalen van de manier waarop iemand handig
gebruik kan maken van stimulerende omstandigheden en gebeurtenissen in zijn omgeving als hij
zich in een negatieve periode bevindt. Uit de put komen hoef je immers niet helemaal zelf te doen
en je hoeft het niet alleen te doen. Soms komt er toevallig iets op je pad dat je verder helpt; als je
er tenminste voor openstaat.
Opdracht:
- Denk terug aan een periode waarin het niet goed met u ging. Herinner u een moment in zo'n
periode waarop u bij toeval iets ontdekte dat maakte dat u u veel positiever voelde.
- Wat was dat? Hoe voelde u u daaronder? Waaraan merkte u dat? Wat gebeurde er toen? Hoe
reageerde u daarop? Waarom ging u daarop door? Wat veranderde er toen voor u? Begreep u dat
van uzelf?
Om daarachter te komen speelt u in tweetallen met die waar gebeurde situatie. Een van beiden
speelt zichzelf, de ander speelt de rol van interviewer die doorvraagt om zo precies mogelijk verteld te krijgen wat er bij de ondervraagde gebeurde.
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Over rollenspelen
In alle vier experimentele groepen vonden we onder de antwoorden op de vraag 'Wat hoopt u dat
er tijdens deze cursus niet gebeurt?': het moeten doen van rollenspelen. Eerdere ervaringen ermee
waren hun kennelijk slecht bevallen. Voor deze cursus is het rollenspel echter een belangrijke
leerervaring. En u zult die werkvorm toch graag willen gebruiken.
De belangrijkste tegemoetkoming die u de deelnemers kunt geven is te zorgen voor een gevoel
van veiligheid in de groep. Is dat nog onvoldoende aanwezig, dan kunt u voor dit onderdeel een
andere oefening kiezen. Hier volgen enkele tips voor het geval u wilt gaan werken met een rollenspel:
- Begin met een trainersdemonstratie. Laat de spelsituatie eerst een keer samen met de projectleider zien en neem zelf de moeilijkste rol. Is de projectleider er niet bij, vraag dan iemand die niet
bang is als tegenspeler.
- Zorg bij spel altijd voor een ontspannen sfeer: spelen is leuk. Vooral in het begin zijn deelnemers bezorgd over hun prestatie. Overtuig ze ervan dat het slechts is om te oefenen en vaardigheden te ontwikkelen. Vaak hebben ze de verzekering nodig dat er geen 'geslaagd' of 'gezakt'
bestaat bij rollenspelen.
- Laat een tweetal deelnemers nooit door de hele groep observeren (tenzij iedereen gemakkelijk
speelt). Laat ze in tweetallen (bezoeker - oudere), verspreid door de ruimte spelen. Liever nog in
drietallen (bezoeker - oudere - observant).
- Rollenspelen moeten kort zijn, dan kunt u het vaak doen en krijgen de deelnemers veel oefenmogelijkheid. Ongeveer 5 minuten per spel, waarna er gewisseld wordt van rol. Zorg er dan ook
voor dat de te oefenen vaardigheid specifiek is, enkelvoudig.
- Leer hen in de drietallen feed-back op elkaar te geven, alvorens van rol te wisselen. Daarbij gaat
het vooral om het gevoel dat ze in die rol gekregen hebben.
- Neem daarna met de hele groep de tijd om te bespreken wat ze geleerd hebben, wat moeilijker of
gemakkelijker was dan ze gedacht hadden en laat hen verwoorden waarin ze verder gekomen
zijn. Dat ondersteunt het leren van elkaar.
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Wonen, vroeger en nu
Doel: Inzicht geven in en oefenen met 'werken met de levensloopbenadering'.
Vorm: Informatieve inleiding, geleide fantasie, tekenen, themabespreking wonen.
Werkwijze:
- Geef een inleiding op 'werken met de levensloopbenadering in het bezoekwerk'.
Op welke wijze kan dat?
Bezoekers kunnen de oudere zelf een levenslijn of -balk laten tekenen, of naar aanleiding van
zijn verhaal er voor hem een tekening van maken. Ze kunnen met de oudere dan een lijst maken
van zijn opgebouwde levensvaardighedenrepertoire en hem daar op momenten aan herinneren
(liefst in zijn eigen woorden) bij wijze van bemoediging.
Verwijs ook naar de stukken II E 2, Werken met de levensloopbenadering, en II E 3, De herinneringendoos (herinneringen ophalen met behulp van voorwerpen).
- Doe om de deelnemers te laten voelen hoe het 'werken met herinneringen' gaat de volgende
oefening:
Plaats de groep in een kring. Zorg voor een rustige, ontspannen sfeer. Iedereen sluit de ogen. U
doet kort een geleide fantasie:
Ga in gedachten terug naar het huis waarin u als kind (of als jonge vrouw, of als moeder) woonde:
* Hoe ziet het huis eruit?
* Hoe ruikt het?
* Wie zijn er nog meer?
enz.
- Laat in tweetallen aan elkaar vertellen welke herinneringen bovenkwamen toen ze terugdachten.
Duidelijk moet zijn waar ze woonden, hoe ze woonden en met wie.
- Vraag iedereen een van de huizen waar hij prettig heeft gewoond te tekenen, inclusief de bewoners. Wat maakte het daar zo prettig?
- Laat in subgroepen de tekeningen bekijken en vraag de factoren uit te wisselen die maakten dat
het daar prettig was. Hoe belangrijk is dit voor u geweest? Waar heeft het invloed op gehad (op
uw persoonlijkheid, op uw relaties en contacten enzovoort)?
- Vraag iedereen nu het huis met zijn bewoners te tekenen waar hij zich het minst prettig heeft
gevoeld. Wat maakte dat hij zich daar onprettig, onveilig enzovoort voelde?
- Bespreek in dezelfde subgroepen de factoren die maakten dat het daar onprettig was. En ook
weer hoe belangrijk dat voor hem geweest is en waar het invloed op gehad heeft.
- Bespreek plenair de meest voorkomende positieve en negatieve factoren.
- Vervolg het gesprek met:
* Welke factoren zou u nu niet meer accepteren?
* Zijn die te vermijden?
* Welke positieve aspecten mist u nu en zou u terug willen hebben?
* Zijn daar mogelijkheden voor?
* Welke veranderingen zijn dan nodig?
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Werken met de levensloopbenadering
Elk mens heeft verhalen over zijn levensloop te vertellen, hoe onopvallend hij ook geleefd heeft.
Mocht u ooit het idee gehad hebben dat praten over vroeger oudere mensen stimuleert in het verleden te vluchten, dan zal de volgende tekst u op andere gedachten brengen. Het verleden is een
bron van kracht voor het nu. Door de gesprekken met u stelt u ouderen in staat om de banden
tussen verleden, heden en toekomst te versterken en zo het gevoel van continuïteit te bewaren.

herinneringen ophalen
Herinneringen kunnen zich op verschillende manieren voordoen: in bewust mijmeren, in doelgericht nadenken of in spontane onsamenhangende beelden, zoals in dromen of nachtmerries.
Ook gewone dagelijkse gebeurtenissen kunnen vroegere ervaringen oproepen die er op een of
andere manier mee verbonden zijn. De lucht van iets dat aanbrandt, een flard muziek, storm
over het dak. Op die momenten proberen we die gebeurtenissen te reconstrueren, meestal
bedenken we dan wat die gebeurtenissen toen voor ons betekenden en vaak vertellen we erachteraan hoe we daar nu op terugkijken. Wat er tevoorschijn komt is heel persoonlijk. Andere
mensen die dezelfde gebeurtenissen meemaakten zullen zich vaak heel andere aspecten ervan
herinneren en er andere interpretaties aan geven (zoals broers en zussen, of klasgenoten van
vroeger).

herinneringen gebruiken
Levensloop en levensverhaal horen bij elkaar. Als u ouderen vraagt zich vroegere ervaringen te
herinneren, heeft dat, naast het plezier op zich, een ondersteunend effect naar verschillende
kanten: reconstructie van de eigen levensloop, begrip en betekenisgeving van het eigen verleden, hulp bij zelfkennis en zingeving nu, verheldering van het eigen bestaan nu en van de nabije
toekomst.
De centrale vragen zijn altijd: waar sta ik nu; wie ben ik geworden; wat zijn doorslaggevende
ervaringen geweest in mijn leven; wat is er van mijn wensen en verwachtingen terechtgekomen
en waar wil ik dan nu naar toe? Een terugblik op de levensgeschiedenis is vooral bruikbaar bij
ouderen die belangrijke veranderingen meemaken, voor keuzen staan, en dat zal vaak het geval
zijn in het huisbezoekwerk.

verhalen vertellen uit het eigen leven
Het vertellen van geschiedenissen uit het eigen leven geeft moed en kracht om verder te gaan.
Het verhaal is een medicijn tegen het vergeten (worden). Het verhaal kan ook een confronterende herinnering zijn of een prikkel om te overleven. Verhalen kunnen zowel dingen oproepen die
vergeten waren als dingen oproepen die moeilijk te vergeten zijn. Het verhaal vertelt wat ons
overkomen is en wie we zijn. Verhalen geven sleutelgebeurtenissen uit een mensenleven en
daarom zijn ze fundamenteel en leggen ze de grondslag voor wat nog komt. Ze zijn onthullend,
voor de betrokkenen en voor anderen. Ze zijn beslissend, omdat er beslissingen in zijn gevallen.
Ze zijn verklarend als toelichting op het eigen gedrag en het lot. Zelf vertelde verhalen uit het
eigen leven brengen waarheden aan het licht waar je een moment of jarenlang in geloofde, een
norm die je jezelf stelt, een voorkeur, een mening. Al die verschillende eigen verhalen vormen
de morele ruimte waarin we onszelf plaatsen en verschuiven, waarin we samenhang zoeken,
waaraan we ons zelfbeeld ontlenen.
Een mens heeft diverse levensgeschiedenissen: een werkgeschiedenis, een geldgeschiedenis, een
woongeschiedenis, een liefdesgeschiedenis en vele andere. En ook een groot aantal verhalen
over elk van die levensgebieden. Het geheel daarvan vormt de levensloop of de biografie van de
mens. Iemand heeft niet één versie over de geschiedenis van zijn leven. Hij heeft een aantal versies. Welke hij zich op een moment herinnert zal afhangen van de situatie en welke hij vertelt
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hangt af van de luisteraar. Ook in de tijd kunnen die versies verschillen. Niet alleen omdat hij zich
eerder of later andere feiten en gebeurtenissen herinnert. Maar meer omdat andere tijden en een
andere situatie maken dat je een andere kijk krijgt op wat er toen gebeurde, waardoor je het verhaal in het vervolg anders vertelt. Dat verklaart waarom het verhaal in de loop van de tijd verandert en toch steeds 'waar' kan zijn.
Van belang voor u als huisbezoeker is dat het begrip 'levensverhaal' op het eerste gezicht suggereert dat het als het ware klaarligt om verteld te worden, maar dat dat niet zo is. Herinneringen
moeten opgeroepen worden en er is voor de verteller werk voor nodig om de lijn erin vast te
stellen, er een samenhang in aan te brengen die voor nu van belang is en een richting biedt voor
de toekomst.

van verhaal naar inzicht
Het laten vertellen van herinneringen is niet moeilijk, maar als er verder niets mee gedaan
wordt blijft er een teleurgesteld gevoel over bij de verteller. De vraag waar bezoekers voor staan
is: hoe kan ik de oudere stimuleren dat hij van zijn levensverhaal leert voor situaties die nu
belangrijk voor hem zijn?
De verhalen vormen dan ook materiaal dat onderzocht, besproken, becommentarieerd, van
andere kanten bekeken kan worden. De verhalen vormen leerstof. Stof die mogelijkheden geeft
om nu een vervolg op het vertelde stuk leven te maken, die nieuwe perspectieven opent of een
bruikbaarder inzicht geeft in wat er gebeurd is. U gaat een proces aan waarin u de oudere stimuleert nieuwe verhalen te ontdekken, oude anders te vertellen en eerdere versies van zichzelf
te herzien. Het is een vorm van nadenken over de eigen werkelijkheid.

de werkwijze
In de manier van aanpak kunt u vier stappen onderscheiden:
1 HET OPHALEN VAN HERINNERINGEN

U nodigt de oudere uit een beeld uit het verleden te doen herleven, zich voor de geest te halen
wat hij toen waargenomen heeft en wat hij toen beleefd heeft (gevoelens), en zich daar een
voorstelling van te maken. De waarde van die herinneringen zit in de 'echtheid', in het opnieuw
kunnen beleven van de situatie, in de context zoals die toen was ('We gingen met de tram naar
het strand en ik had het heel warm in de hoge laarsjes die ik aan moest'). Nooit wordt begonnen
met praten 'over' gebeurtenissen: eerst worden herinneringen levend gemaakt. Die voorstelling
kan ongeveer zijn als een foto ('Denk terug aan de woonkamer in uw ouderlijk huis'), maar ook
als een film ('Denk terug aan een gebeurtenis die te maken had met het veranderen van werkkring').
Welk leefgebied u kiest, hangt af van welk gebied nu belangrijk voor uw oudere is. Eigenlijk is er
in het leven maar een beperkt aantal hoofdthema's, die het stramien van de levensloop vormen:
- de belangrijkste veranderingsmomenten in uw leven;
- uw familie;
- uw belangrijkste werk of carrière;
- de rol van geld in uw leven;
- uw gezondheid en lichaamsbeeld;
- uw seksuele identiteit, seksuele rollen en seksuele ervaringen;
- uw ervaringen met de dood;
- waar u van houdt en waar u een hekel aan hebt;
- de betekenis van uw leven, uw aspiraties en levensdoelen;
- de rol van muziek, kunst of literatuur in uw leven;
- uw ervaringen met stress.
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Vertrouwde thema's waar iedereen zich gedurende zijn hele leven mee bezig kan houden. Het is
dan ook niet moeilijk hierover een gesprek te beginnen. Kies wel een thema dat voor uw gesprekspartner nu actueel en van belang is, waarover hij ervaringen en gebeurtenissen kan vertellen die
belangrijk voor hem zijn geweest.
2 HET VERTELLEN VAN HERINNERINGEN

Bij de tweede stap wordt datgene wat in de herinnering is opgeroepen verteld. Vaak gaat dit in
één moeite door met de eerste stap. De oudere denkt na, herinnert zich, beleeft het opnieuw en
vertelt het u tegelijkertijd. Maar eigenlijk moet hij, om het voor u duidelijk te maken, er een verhaal van maken: wat laat hij naar voren komen, wat vertelt hij niet, waar weidt hij over uit enzovoort. De verteller geeft de gebeurtenissen een emotionele lading mee en brengt door het vertellen zelf een samenhang aan. Hij geeft er een verloop aan, voert werkzame krachten ten tonele en
beschrijft zijn eigen rol en invloed. Als een oudere u iets uit zijn leven vertelt, is dat een vorm
van zelfpresentatie. Hij wil iets bij u bereiken met zijn verhaal: u vermaken, feiten overdragen,
door u begrepen worden, zich juist wel of juist niet met u vergelijkbaar maken, hij wil u laten
weten in hoeverre hij zich geslaagd vindt in het leven of laten zien dat hij iets betekend heeft.
Daarom kun je zeggen dat het vertellen van herinneringen op zich een nieuwe ervaring oplevert.
Hij kan bijvoorbeeld de essentie van zijn verhaal gaan ervaren, mede dankzij uw vragen tussendoor.
3 HET BEWERKEN VAN VERHALEN

In deze fase kan er een nieuw inzicht ontstaan, een nieuwe betekenis gegeven worden. Dat is de
moeilijkste stap en u komt daarbij aan het woord. U kunt dat op verschillende manieren doen.
U kunt ingrijpen in de manier waarop het verhaal verteld wordt door een andere uitingsvorm te
vragen ('Ach, je was jong en je...' veranderen in spreken in de ik-vorm: 'Ach ja, ik was jong en
ik...'), zodat de verteller gedwongen wordt vanuit een ander perspectief te vertellen, dichter bij
de essentie te komen van het beleefde. Een ander voorbeeld van perspectiefwisseling is de vraag:
hoe vond uw zuster dat? In die fase van het gesprek kunt u ook helpen de vanzelfsprekende loop
der gebeurtenissen zoals die verteld wordt te doorbreken. Dan onderbreekt u het verhaal steeds
met vragen. Het verhaal ontstaat dan uit de dialoog tussen u en de oudere. Het zijn eigenlijk
meer vragende aanwijzingen dan vragen, want u vraagt bewust naar de kaders waarin een ervaring begrepen kan worden door hemzelf. Bijvoorbeeld: hoe kwam dat zo; hoe gingen uw ouders
met elkaar om? Het kan belangrijk zijn voor een oudere om aandacht te schenken aan zijn emotionele ervaringen. Dan vraagt u vooral daarnaar. Bijvoorbeeld: voelde u u gewaardeerd in dat
werk; voelde u u toen alleen; wat hoopte u toen dat er zou gebeuren; wat was uw echtgenoot
voor een man? U geeft commentaar in de zin van vragende aanwijzingen, maar u geeft nooit
oplossingen, zegt nooit wat de verteller anders had moeten doen of hoe hij over het gebeurde
zou moeten denken ('Kon u dat accepteren?', 'Hoe hebt u dat uit kunnen houden?'). In deze fase
ontstaat een nieuw inzicht. Wie naar zijn leven kan kijken vanuit verschillende gezichtspunten
werkt aan zijn toekomst.
4 ERVARINGEN PRODUCTIEF MAKEN

In deze laatste fase gaat het erom de verworven inzichten vast te houden en toe te kunnen passen in nieuwe situaties, te kijken naar de toekomst die altijd schaduwen vooruitwerpt en komende gebeurtenissen al aankondigt. U nodigt uw gesprekspartner uit die situaties te verkennen en
verbindingen te leggen met het nu ('Ik ga me in het dreigende conflict met mijn dochter anders
opstellen en dat betekent dat ik dat-en-dat ga doen'). Een ander effect van het terugkijken en
analyseren van een stuk eigen geschiedenis kan zijn dat de situatie waar iemand nu in zit plotseling veel eenvoudiger lijkt.
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waarom
Zowel voor onze persoonlijke ontwikkeling als om greep op ons leven te houden, is het belangrijk terug te kijken op wat achter ons ligt. Inzicht krijgen in de weg die we aflegden stelt ons in
staat ons leven beter te leren kennen en begrijpen. Vooral op oudere leeftijd hebben we er
behoefte aan te weten dat ons leven ertoe deed en doet, dat het een doel had, van belang was
voor onze omgeving, dat we er wijzer door geworden zijn en... dat het leven nog steeds zinvol is.
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De herinneringendoos: Herinneringen ophalen met behulp van voorwerpen
Deze tekst is onze vertaling van het Engelse boekje: Wilfrid Gordon McDonald Partridge2.
Er was eens een kleine jongen. Hij heette Wilfrid Gordon McDonald Partridge, en wat belangrijker
is: hij was nog niet zo oud.
Hij woonde naast een bejaardenhuis en hij kende alle mensen die daar woonden. Hij hield van
mevrouw Jordan, die orgel speelde. Hij luisterde naar meneer Hoskung, die hem griezelverhalen vertelde. Hij speelde met meneer Tippett, die gek was op voetbal. Hij deed boodschappen voor mevrouw
Mitchell, die met een stok liep. Hij bewonderde mevrouw Drysdale, die een stem had als een orkaan.
Maar hij hield het meest van allemaal van mevrouw Nancy Alison Delacourt Cooper, omdat ze vier
namen had, net als hij. Hij noemde haar mevrouw Nancy en hij vertelde haar al zijn geheimen.
Op een dag hoorde Wilfrid Gordon zijn vader en moeder over mevrouw Nancy praten. 'Het arme
mens,' zei z'n moeder. 'Waarom is ze een arm mens?' vroeg Wilfrid Gordon. 'Omdat ze haar geheugen kwijt is,' zei z'n vader. 'Dat is ook niet verwonderlijk,' zei z'n moeder, 'ze is tenslotte 96 jaar.'
'Wat is een geheugen?' vroeg Wilfrid Gordon. Hij stelde altijd vragen. 'Het is iets dat je je herinnert,'
zei z'n vader.
Maar Wilfrid Gordon wilde er meer over weten, dus ging hij naar mevrouw Jordan, die orgel speelde.
'Wat is een geheugen?' vroeg hij. 'Iets warms m'n kind, iets warms.' Hij ging naar meneer Hoskung,
die hem griezelige verhalen vertelde. 'Wat is een geheugen,' vroeg hij. 'Iets van langgeleden m'n jongen, iets van langgeleden.' Hij ging naar meneer Tippett, die gek was op voetbal. 'Wat is een geheugen?' vroeg hij. 'Iets dat je aan het huilen maakt, m'n jongen, iets dat je aan het huilen maakt.' Hij
ging naar mevrouw Mitchell, die met een stok liep. 'Wat is een geheugen?' vroeg hij. 'Iets dat je aan
het lachen maakt, liefje, iets dat je aan het lachen maakt.' Hij ging naar mevrouw Drysdale, die een
stem had als een orkaan. 'Wat is een geheugen?' vroeg hij. 'Iets zo kostbaar als goud jongeman, iets
zo kostbaar als goud.'
Dus ging Wilfrid Gordon naar huis, om herinneringen te zoeken voor mevrouw Nancy, omdat ze die
van haar verloren was.
Hij zocht de schoenendoos met schelpen op, die hij langgeleden van de zomer had gevonden, en deed
hem voorzichtig in een tas. Hij vond de poppenspelpop waar iedereen altijd om moest lachen en deed
die ook in de tas. Hij herinnerde zich verdrietig de medaille, die z'n opa hem gegeven had, en legde
die voorzichtig naast de schelpen. Daarna pakte hij zijn voetbal, die kostbaar als goud was, en als
laatste, onderweg naar mevrouw Nancy, ging hij het kippenhok in en pakte hij een warm, vers ei
onder de hen vandaan.
Toen ging hij naar mevrouw Nancy en gaf haar alle dingen, een voor een. Wat een lief vreemd kind
toch, om me al die prachtige dingen te geven, dacht mevrouw Nancy. Toen begon zij zich dingen te
herinneren...
Ze hield het warme ei vast en vertelde Wilfrid Gorden over de kleine gespikkelde blauwe eitjes die ze
een keer in een vogelnestje had gevonden, in de tuin bij haar tante.
Ze hield een schelp tegen haar oor en herinnerde zich dat ze met de tram naar het strand gingen,
langgeleden, en hoe warm ze het toen had in haar hoge veterlaarsjes.
Ze raakte de medaille aan en vertelde verdrietig over haar grote broer, waar ze zoveel van had
gehouden, die naar het front moest en nooit meer teruggekomen is.
2 Mem Fox / Wilfrid Gordon McDonald Partridge. New York & La Jolla: Kane/Miller Publishers, Cranky Nell
Book 1984
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Ze glimlachte naar de poppenspelpop en herinnerde zich de pop die ze voor haar zusje had laten
bewegen, en hoe die toen moest lachen, met een mondvol pap.
Ze stuitte de voetbal naar Wilfrid Gordon en herinnerde zich de dag dat ze hem voor het eerst zag
zitten en alle geheimen die ze elkaar verteld hadden. En ze lachten samen en lachten, en lachten,
omdat mevrouw Nancy haar geheugen teruggevonden had, door een kleine jongen, die bovendien
nog niet zo oud was.
Wat heeft dit ontroerende verhaal voor praktijkwaarde voor u? Dat u in het bezoekwerk voorwerpen kunt gebruiken die een symboolfunctie hebben en daarom herinneringen oproepen.
Enkele tips:
Maak als team een herinneringendoos waarin u voorwerpen doet die bij oudere mensen herinneringen kunnen oproepen. Oude voorwerpen zijn het gemakkelijkst. (Bijvoorbeeld zo'n
hard-plastic puntzakje met deksel dat aan de wastafel hing, waarin je losse haren moest
doen, een oud grammofoonplaatje.) Maak een eigen keuze voor uw oudere en vraag bij elk
voorwerp welke herinneringen het oproept. Verbreed en verdiep de vertelde herinneringen
daarna tot een thema, bijvoorbeeld 'lichaamsverzorging toen en nu'.
U kunt het verhaal voorlezen en vragen of de oudere zelf een herinneringendoos wil samenstellen, om daarmee dingen uit zijn leven aan u te vertellen. Vraag hem het te doen volgens
hetzelfde stramien: iets wat warme herinneringen oproept, iets wat doet denken aan langgeleden, iets wat doet denken aan vroeger plezier, iets wat doet denken aan een kostbare herinnering.
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Vakjargon van huisbezoekers
Doel: Activeren tot het opbouwen van een eigen begrippenkader van huisbezoekers.
Vorm: Opdracht woordenlijst bijhouden.
Werkwijze:
- Deel werkblad II F 2 uit en licht toe.
Aan het einde van module II zetten we een aantal veelgebruikte begrippen nog eens op een rij
(werkblad II F 2).
- Bespreek kort de op de lijst opgenomen begrippen.
* Kunt u de betekenis van de laatste termen invullen?
* Zijn er gebruikte begrippen die er niet op staan? Welke? In welke betekenis?
- Zet aanvullingen op een flap en laat de deelnemers ze op hun eigen lijst aanvullen.
- Geef deelnemers de opdracht om in het vervolg van de cursus zelf attent te zijn op veelgebruikt,
specifiek huisbezoekersjargon en om de termen die vallen aan de woordenlijst toe te voegen. Zo
krijgen ze een eigen begrippenkader. (Vergeet niet zelf af en toe te checken of de deelnemers een
begrip bijgeschreven hebben.)
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Mijn eigen woordenlijst
Hieronder vindt u een aantal woorden en begrippen die tot nu toe veel gebruikt zijn in de cursus.
We hebben de betekenis die voor u als huisbezoeker bruikbaar is erachter geschreven. Ons werk
stopt hierbij. Het is de bedoeling dat u in het vervolg alle begrippen die u tegenkomt eronder
schrijft, met de betekenis erachter. Welke dat zijn is aan u. Zo krijgt u een bruikbare lijst voor
uzelf met woorden en begrippen.

Mijn eigen woordenlijst bij de cursus Activerend huisbezoek bij ouderen
Vrijwilliger

op vrijwillige basis werkende huisbezoeker bij ouderen

Beeld (van ouderen)

voorstelling, opvatting

Gelijkwaardige

medemens van gelijke waarde

Begeleiding

niet-sturende steun

Versterking (empowerment)

toerusting, mogelijkheden gevend om, autonomie aanmoedigend

Niet-sturend

zelfsturing bevorderend

Participeren

betrokken voelen bij, meedoen, eigen mogelijkheden inzetten

Activeren

stimuleren tot zelfwerkzaamheid die leidt tot verandering

Welzijn

alle factoren die invloed hebben op het gevoel dat het goed gaat
met je

Ouder worden

het proces van veranderingen gedurende het leven

Ouderenbeeldvorming

generaliserende opvattingen en vooroordelen gebaseerd op leeftijd

Stereotypering

typerende eenzijdige opvatting opleggen aan een hele groep

Discriminatie

vooroordeel, intolerantie, negatieve typering

Houding

ingenomen standpunt, of oriëntatie ten opzichte van iets of
iemand, gebaseerd op waardering, opvatting of geloof

Gezondheid

toestand van een zich zo volledig mogelijk fysiek, psychisch en
sociaal welbevinden

Autonomie

onafhankelijkheid van de meningen en ideeën van anderen

Levenskunst

vaardig en weerbaar met moeilijke omstandigheden in het leven
om kunnen gaan, het eigen leven zinvol kunnen maken
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Respectvol

de ander belangrijk vinden en respecteren om wat en wie hij is

Anderen accepteren

geen beoordelende houding aannemen

Begripvol

laten blijken dat je zowel begrijpt wat iemand voelt als waardoor
dat komt

Oplossingsstrategie
Levensvaardigheden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welzijnsgeschiedenis

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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MODULE III

GESPREKKEN VOEREN

Doelen
Gespreksstrategieën aanleren en communicatievaardigheden ontwikkelen; tussentijdse evaluatie van
de cursus.
Uitgangspunten
Goed communiceren is het belangrijkste middel van bezoekers om de doelen van activerend huisbezoek te bereiken. Kernwoorden daarbij: een vertrouwensrelatie opbouwen, actief luisteren, vragende
aanwijzingen geven en delen van gevoelens en belevingen.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

III A b Actief luisteren

Kennismaken met
actief luisteren, oefenen

Informatie en oefeningen

III A 1 werkvorm:
Zoek de verschillen
III A 2 werkblad:
Zoek de verschillen
III A 3 tekst:
Uw houding in het
huisbezoekgesprek
III A 4 werkvorm:
Actief luisteren
III A 5 werkblad:
Actief luisteren

III B v
Vragende aanwijzingen geven

Kennisnemen van de
hoofdzaken van het
voeren van vraaggesprekken

Informatie, bekijken
en analyseren van een
tv-vraaggesprek

III B 1 tekst:
Vragende aanwijzingen geven
III B 2 werkvorm:
Bekijken en analyseren
van een tv-vraaggesprek
III B 3 werkblad:
Bekijken en analyseren
van een tv-vraaggesprek

III C b
Gespreksvaardigheden
in het bezoekwerk

De belangrijkste
gespreksvaardigheden
herkennen en kunnen
toepassen

Informatie, oefeningen en toepassingsmogelijkheden

III C 1 tekst:
Gespreksvaardigheden
III C 2 werkvorm:
Oefenen van enkele
gespreksvaardigheden
III C 3 tekst:
Voorlezen en vertellen

III D b
Een oriënterend
gesprek voeren

Kennismaking met het
voeren van een
gericht gesprek met
een oudere

Praktijkopdracht,
nabespreking

III D 1 werkvorm:
Voer een oriënterend
gesprek
III D 2 werkblad:
Voer een oriënterend
gesprek
III D 3 werkblad:
Checklist gesprekken
voeren
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III E b
De opbouw van een
huisbezoekgesprek

Inzicht krijgen in
opbouw en fasering
van het gesprek

Uitwisselen van ervaringen, informatie,
bespreking

III E 1 werkvorm:
De opbouw van een
huisbezoekgesprek
III E 2 tekst:
De opbouw van een
huisbezoekgesprek

III F v
Analyse en bewerking
van een gesprek

Gespreksinterventies
leren benoemen;
gespreksvaardigheden
oefenen; oefenen in
het geven van een
situatieschets

Thuisopdracht,
groepsgesprek, probleemoplossend
gesprek

III F 1 werkvorm:
Gespreksanalyse
maken
III F 2 werkblad:
Gespreksanalyse
maken
III F 3 werkvorm:
Voer een probleemoplossend gesprek
III F 4 werkblad:
Instructie probleemoplossend gesprek
III F 5 werkvorm:
Een situatieschets
geven

III G b
Tussenevaluatie van
de cursus

Gegevens verzamelen
over de cursisten en
over de cursus tot
dusverre

Mondelinge of schriftelijke tussentijdse
evaluatie

III G 1 werkvorm:
Methoden voor tussentijds evalueren
III G 2 werkvorm:
Technieken voor de
tussenevaluatie

Voorbereiding
Twee dagdelen voor de basisstof van deze module programmeren: onderdelen kiezen en in leerproces
plaatsen.
Inleidingen voorbereiden en onderdelen voorbereiden.
Televisieprogramma opnemen (verdiepingsstof).
Kopiëren van uit te reiken leesteksten, opdrachten en werkbladen.
Kies wat u tussentijds wilt evalueren en bereid die evaluatie voor.
Resultaten
Als u voldoende basisstof uit deze module hebt doorlopen kunnen de cursisten:
- een gesprek over een thema op gang brengen;
- het gesprek opbouwen, sturen en achteraf becommentariëren;
- diverse gespreksvaardigheden gebruiken.
De verdiepingsstof stelt cursisten in staat om:
- een gespreksanalyse te maken en interventies te benoemen;
- om te gaan met storingen in de communicatie.
Hulpmiddelen
Flip-over, kopieermachine, cassetterecorder(s), tv en videorecorder.
Tips
Geef groepsgesprekken het karakter van een zo groot mogelijke uitwisseling van informatie onderling
en niet dat van een discussie met verdediging van standpunten. Zo stimuleren de gesprekken tevens
het groepsproces, de teamvorming en het communiceren met anderen op een stimulerende, respectvolle, niet-beoordelende manier. Zorg zelf steeds voor samenvattingen en conclusies.
Leer de cursisten, nu ze geïnteresseerd geraakt zijn in elkaar, om feed-back te geven tijdens de nabesprekingen van praktijkopdrachten. Houd het veilig en reik formuleringen aan als: 'Je moet oppassen
voor...' en 'Voorwaarde voor succes bij die benadering is...'
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Zoek de verschillen
Doel: Verschillende gesprekshoudingen leren herkennen met voorkeur voor het participatiemodel.
Vorm: Oefening.
Werkwijze:
- Leid het onderwerp kort in met behulp van de tekst III A 3 (of geef de hele tekst na afloop voor
bestudering thuis mee).
- Geef de deelnemers werkblad III A 2.
- Vraag de drie verschillende gesprekken over hetzelfde onderwerp goed te bekijken en te vergelijken.
- Vragen:
* Wat is kenmerkend voor de situaties 1, 2 en 3 wat betreft de manier waarop het gesprek
gevoerd wordt?
* Aan welk gesprek heeft de 'zij' in dit voorbeeld het meest? Waarom?
* Welke eisen stelt dat aan 'zij', respectievelijk aan 'u'?
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Zoek de verschillen
Hieronder ziet u drie keer naast elkaar een fragment uit het gesprek tussen een 'zij', die huisbezoek krijgt, en een 'u' die als bezoeker komt. 'Zij' begint en doet dat steeds met dezelfde opmerking. Het verloop van het gesprek is echter verschillend. Zoek de verschillen en bedenk waardoor
die ontstaan.
Situatie 1

Situatie 2

Situatie 3

Zij:

U:

Zij:

U:

Zij:

U:

Het uitzicht is
wel mooi hier
hè?

Ik kom nooit in
deze buurt; ik
woon zelf in
Noord.

Het uitzicht is
wel mooi hier
hè?

U krijgt er
zeker gauw zin
door om naar
buiten te gaan.

Het uitzicht is
wel mooi hier
hè?

Nou, zeker.
Wat kun je hier
ver kijken zeg!

Koud buiten
zeker hè, ik
ben al in
weken niet buiten geweest.

Vreselijk koud;
daarom ben ik
zo ingepakt,
vooral op de
fiets...

Nee, juist niet.
Die twee trappen af gaat
wel, maar er
weer op...

Is er dan geen
lift? Die zou er
toch eigenlijk
moeten zijn.

Koud buiten
zeker hè, ik
ben al in
weken niet buiten geweest...

Oh ja? Hoe
komt dat zo?
Voelt u u misschien niet zo
goed?

Ik loop de laatste tijd zo
slecht.

Heb gelijk
boodschappen
gedaan, hoef ik
er niet nog
eens uit.

Dat weet ik
niet hoor, die
woningbouwvereniging
stuurt zoveel
brieven...

Ik wil best eens
samen met u in
die post duiken
als u daar zin in
hebt...

Nou ja, het
lopen gaat zo
slecht de laatste tijd.

Wat naar voor
u, is dat al lang
zo?

Een beetje in
de lappenmand
zit ik wel;
eigenlijk de
hele winter al.

En om twaalf
uur moet m'n
dochter alweer
gehaald worden.

Ja, maar ik doe
daar toch niet
aan mee hoor,
want altijd
wordt de huur
er weer hoger
door.

Maar daarvoor
bestaat er toch
huursubsidie?
Hebt u daar
wel eens aan
gedacht?

Eerst niet, maar
van de winter
eigenlijk...

Dat is wel al
lang. Hoe voelt
u u daaronder?

Maar ja, iedereen heeft wel
eens wat.

Nou ja, als je
vrijwilligerswerk
wilt doen moet
je er nou eenmaal veel voor
organiseren.

Nou, nee hoor.
Zolang ik het
zelf kan betalen doe ik dat.

Ja natuurlijk,
maar als u er
nou recht op
hebt? Die regelingen zijn er
toch voor?

Nou, ik zit wel
een beetje in
de put hoor.
Als je niet uit
de voeten
kunt...

Ja dat is vervelend. Ging u
van de zomer
wel meer de
deur uit?
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Uw houding in het huisbezoekgesprek
Als welzijnsbezoeker stapt u niet alleen het huis, maar ook de leefwereld en de gedachtenwereld
van de oudere binnen. Het grote voordeel daarvan is dat u de oudere ziet in zijn omstandigheden
en daar dingen ziet die hem zelf niet opvallen. Een ander voordeel is dat hij zich veilig voelt, en
dat u wat u zegt af kunt stemmen op die ene persoon.
De belangrijkste vraag voor u is: hoe luister ik zo dat ouderen zullen praten, en niet: hoe praat ik
zo dat ouderen naar mij zullen luisteren.

vertrouwen opbouwen
Ouderenwerkers hebben de algemene indruk dat oudere mensen niet zo gemakkelijk over zichzelf praten. Ze willen een ander er niet mee lastigvallen en hebben vaak hun leven lang de
opvatting gehuldigd dat je over 'sommige dingen niet praat' en dat aan veel situaties 'toch niets
te doen is'. Oudere mensen lijken meer te accepteren en zeggen niet gewend te zijn hun 'vuile
was' buiten te hangen. Misschien is het daarom dat ouderen hun moeilijkheden vaak verpakt in
een soort geheimtaal brengen, die u steeds beter zult leren verstaan. Ze moffelen hun moeilijkheden liefst weg tussen de goede dingen in het leven. Het gaat vaak met halve woorden. Als ze
zich bijvoorbeeld eenzaam voelen, zullen ze niet direct tegen u zeggen: 'Ik voel me hartstikke
eenzaam.' Dan gaat het meer zo: 'Nou ja, hè, ik zit ook de hele dag achter dit raam.' Dan moet u
eigenlijk verstaan: 'Ik ben erg beperkt in mijn bewegingen en dat voel ik als een ervaring van
pijn, van eenzaamheid en verdriet.' En als u dan vraagt hoe het komt, kunnen ze zeggen 'dat ze
dat toch niet allemaal hoeven te vertellen'. Bij ouderen, meer dan bij jongeren, moet je eerst een
vertrouwensband hebben. Hun vertrouwen krijgt u niet zomaar, dat moet u verdienen, door
hun schijnbaar oppervlakkige verhalen en hun vrijblijvende algemene opmerkingen serieus te
nemen, zonder ze direct tot 'probleem' te verklaren. Dat woord kunt u trouwens beter vermijden, want veel ouderen geven niet graag toe 'een probleem' te hebben. De weerstand tegen het
hebben van problemen is vaker de oorzaak van een onduidelijk verhaal dan de achteruitgang
van het vermogen helder te formuleren wat er aan de hand is. U vraagt verder, maar gaat niet
verder dan de oudere op dat moment kan en wil gaan.
U kunt contact krijgen en vertrouwen opbouwen door u waarderend en begripvol op te stellen:
degene die u bezoekt te laten merken dat u hem accepteert. Dat zegt u niet letterlijk, maar hieraan kunt u uiting geven door te luisteren en te begrijpen, inzicht te krijgen in de kijk van de
oudere, zijn leven nu en zijn verwachtingen van zijn omgeving. Zonder hem te beoordelen, kritiek te hebben of de schuld te geven van de situatie waarin hij zit. Als u u als bezoeker zo
gedraagt, zal de oudere al snel zoveel vertrouwen in u hebben dat hij u zijn gevoelens en frustraties, teleurstellingen, verwachtingen, vreugden en vele andere persoonlijke belevingen vertelt.

actief luisteren
Het is voor activerend huisbezoek niet genoeg dat degene die u bezoekt zich vertrouwd bij u
voelt en u graag dingen vertelt. Met wat er verteld wordt moet ook iets gedaan worden waar de
verteller iets aan heeft, verder mee kan, zich getroost of opgebeurd mee voelt, anders blijft er
een teleurgesteld gevoel achter. Het doel van activerend huisbezoek is immers dat u degene die
u bezoekt doelgericht bijstaat en activeert zodat zijn leven wat plezieriger, wat gemakkelijker
wordt en wat meer vooruitzichten biedt! Wat dat zou kunnen zijn, dus wat het doel is, wordt
bepaald door degene die u bezoekt, maar ook daar helpt u bij. Dat is de kern van het werk en de
meerwaarde ervan in vergelijking met de alledaagse conversatie. In het samenkomen tot oplossingen of verbeteringen en die stap voor stap dichterbij brengen hebt u een sturende taak in de
gesprekken. Dat maakt dat u niet kunt volstaan met alleen maar aanhoren, maar ook zal moeten
reageren op wat er tussen de regels door gezegd wordt, wat de oudere bedoelt met wat hij zegt.
De gesprekken zijn immers niet het doel, maar een van de middelen die u gebruikt om de oude-
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re te activeren. Een vervoermiddel voor boodschappen en berichten over en weer. De manier
waarop u en de oudere die u bezoekt een gesprek voeren noemen we met een vakterm handelen
vanuit het participatiemodel. In dit model luistert u actief, dat wil zeggen: ordent u wat de oudere
vertelt, stimuleert u om verder te praten en probeert u te achterhalen welke gevoelens er bij degene die u bezoekt leven.

zelf laten nadenken
Daarbij blijft het niet, want soms geeft u ook informatie over dingen die u weet of hebt ervaren,
stelt u dingen voor en maakt u afspraken. In dit model bent u beiden actief, beschikt u beiden
over belangrijke informatie en komt u samen tot de kern van een probleem en tot mogelijke
oplossingen of verbeteringen. Blijft staan dat degene die u bezoekt uiteindelijk kiest voor een
bepaalde activiteit. Doordat u samen met de oudere zoekt naar oplossingen of verbeteringen, en
u dat dus niet alleen doet, is de stap die hij uiteindelijk zet beter. Bovendien wordt degene die
bezoekt dan duidelijk dat de oudere zelf in staat is om zijn leven gemakkelijker en plezieriger te
maken en kan hij dat ook als de bezoekperiode voorbij is.
Wat u vraagt en zegt is er dus niet alleen op gericht het vertellen op gang te houden, maar vooral op het aanmoedigen van degene die u bezoekt tot meer vertrouwen in eigen kunnen, durf,
nieuwsgierigheid en een grotere onafhankelijkheid. U stimuleert vooral onafhankelijkheid van
de ideeën en opvattingen van anderen. Aanmoediging tot 'goed zorgen voor zichzelf ', in de zin
van vasthouden en uitbouwen van wat hij belangrijk en plezierig vindt, inclusief activiteiten
buiten de deur en relaties met anderen. Bij activerend huisbezoek doet de oudere zelf zijn werk
en helpt u hem bij zijn werk.
Als nieuwe huisbezoeker bent u misschien geneigd met een oplossing te komen als de oudere u
iets vertelt of u een 'probleem' voorlegt. Bijvoorbeeld: 'Hebt u al geprobeerd om...?' of: 'Wat u
zou kunnen doen is...' Een betere benadering ligt in de lijn van 'Hoe zou u het willen hebben?'
Met zo'n vraag schept u een goed klimaat voor de oudere om zijn eigen werk te doen.
Bovendien wordt dan zichtbaar wat hij eigenlijk zou willen en dat is lang niet altijd gelijk aan
wat u goed lijkt voor hem.
Vragen
- Wat spreekt u aan in het participatiemodel?
- Wat lijkt u er niet en wat lijkt u er wel moeilijk aan?
- Wat betekent het voor de manier waarop u nu met ouderen praat?
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Actief luisteren
Doel: Vergroten van de vaardigheid actief luisteren.
Vorm: Oefening.
Werkwijze:
- U stelt voor zelf aan de slag te gaan met actief luisteren en dat te koppelen aan een onderwerp
uit de huisbezoekpraktijk.
- U citeert dan de volgende stukjes uit het logboek van huisbezoeker Ina.
'Dinsdag 19 april
Ik heb mevrouw De Boer voor het eerst ontmoet. Het lijkt wel te klikken tussen ons. Ze is er
slecht aan toe, slechter dan ik dacht. Ze zit erg in de put, komt de deur niet uit want ze woont
twee hoog en loopt op het ogenblik erg slecht. Ik heb haar nog niet gevraagd hoe lang dat al zo
is en wat de huisarts erover gezegd heeft.'
'Dinsdag 26 april
Ik ben vandaag voor het eerst op afspraak op huisbezoek bij mijn oudere mevrouw De Boer
geweest. Ze vroeg of ik koffie wilde. Ik wilde wel en bood meteen aan het te zetten omdat ik zag
dat ze met een stok liep en dan heb je je handen niet vrij. Ze keek me zuchtend aan en liet me
mijn gang gaan. "Kijk maar rond in de keuken, je vindt het vanzelf wel," zei ze. Ik kreeg in de
keuken het gevoel dat ik me wel erg snel met haar leven ging bemoeien. Ik besloot na het rommelen in de keuken erover te beginnen, terwijl de koffie doorliep...'
- U vormt drietallen. Leg uit dat er in elk drietal drie taken zijn: vertellen, luisteren en observeren.
De verteller vertelt wat hij vindt van het dilemma van Ina: het snel binnendringen in het leven
van mevrouw De Boer. De luisteraar luistert en reageert. De observator let op beiden en maakt
aantekeningen op het observatieblad (werkblad III A 5) dat hij krijgt. Het gesprek tussen verteller en luisteraar duurt maximaal 10 minuten.
NB Het is dus niet de bedoeling dat het gesprek tussen Ina en mevrouw De Boer wordt gespeeld!
- Nabespreking in de drietallen.
De luisteraars en de vertellers krijgen nu ook een (leeg) observatievel (werkblad III A 5), om te
weten wat de vragen waren. De observator spreekt nu aan de hand van zijn aantekeningen zijn
bevindingen door met de beide anderen.
- Nabespreking plenair.
U plaatst de observatoren bij elkaar, de sprekers bij elkaar en de luisteraars bij elkaar.
* Vraag aan de luisteraars of deze om beurten de essentie van het verhaal van de spreker in één
of twee zinnen willen weergeven. Laat de spreker om wie het gaat goed opletten.
* Vraag aan de sprekers of de weergave van hun luisteraar klopt. Zo niet, vraag dan aan beiden
of ze een idee hebben van de oorzaak daarvan.
* Vraag aan de luisteraars of zij zich aangesproken voelden. Waarom wel en waarom niet?
* Vraag aan de sprekers of ze zich al of niet 'gehoord' voelden. Waarom wel en waarom niet?
* Vraag aan de observatoren of ze nog tips hebben.
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- Vat de belangrijkste leerpunten uit deze oefening samen in tips. Bijvoorbeeld:
* kijk de ander aan;
* toon interesse, met en zonder woorden;
* vraag na wat u niet begrijpt;
* vat kort samen wat er gezegd is;
* geef een indruk van wat er verteld is (parafraseer).

NIZW

III A 5 werkblad

Observatievel oefening actief luisteren
Observeer beide medecursisten. Blijf vooral buiten hun gesprek. De observatievragen staan hieronder. Maak er aantekeningen bij tijdens het gesprek.
Let bij de spreker op de volgende dingen:
- Kijkt deze de luisteraar regelmatig aan of niet?

- Formuleert deze eenvoudige of ingewikkelde zinnen?

- Maakt deze gebruik van variaties in stemgebruik, gezichtsuitdrukkingen en bewegingen?

- Gaat deze bij de luisteraar na - op een of andere manier - of zijn verhaal begrepen wordt?

Let bij de luisteraar op de volgende dingen:
- Kijkt deze de spreker regelmatig aan of niet?

- Wekt deze de indruk geïnteresseerd te zijn?

- Stelt deze ook vragen?

- Maakt deze gebruik van gezichtsuitdrukkingen en bewegingen?
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Vragende aanwijzingen geven
huisbezoekgesprekken en alledaagse gesprekken
In een spontaan gesprek wordt de richting van de communicatie bepaald vanuit beide kanten, is
er een gelijke inbreng, is de gespreksstof niet geordend en is het einde open. Het gesprek heeft
z'n loop en geen van beiden weet van tevoren waar ze op terecht zullen komen.
In een huisbezoekgesprek heeft de bezoeker de gespreksleiding, staat de oudere centraal, verloopt het gesprek langs vooraf opgestelde aandachtspunten of vragen en heeft het gesprek een
bepaald doel, een richting. In het huisbezoekgesprek gaat het om een mengvorm van een
natuurlijke conversatie en een vraaggesprek. In het vervolg van dit stuk gebruiken we kortheidshalve de term 'gesprek', hoewel het accent meer ligt in de richting van het vraaggesprek.
Het belangrijkste bij die gesprekken in het bezoekwerk is dat u ze niet houdt om zelf meer te
weten te komen, of om anderen over de oudere te kunnen inlichten, maar om bruikbare informatie te kunnen verschaffen aan de vertellende oudere zelf. De oudere is dus als het ware verteller én luisteraar tegelijkertijd. U maakt door uw vragen en reacties mogelijk dat hij dat kán. Dat
hij zichzelf de informatie verschaft die hem aanknopingspunten biedt om zijn situatie te verbeteren en welbevinden te bevorderen.
Wat betreft de techniek van het vraaggesprek moet u u realiseren dat u gericht bent op het verzamelen van informatie. Om dat goed te doen gaat u volgens een bepaalde structuur te werk.
Steeds en bij elk bezoek vraagt u u af op welke manier u de oudere aan voor hem bruikbare
informatie kunt helpen over zichzelf en zijn omgeving.
Het gesprek is een sociaal proces. De oudere krijgt 100 procent aandacht. Praten met de bezoeker betekent voor de oudere verdieping in zichzelf. Met een huisbezoeker praten is prettig en
leuk (géén kruisverhoor). Gesprekken met ouderen hebben is voor u leuk en geen opgelegde
opdracht, dus wees ontspannen. Neem er de rust en de tijd voor en geniet ervan.

rol en taken van de huisbezoeker
De bezoeker moet goed kunnen luisteren en opletten hoe iemand de dingen zegt. Hij moet
nieuwsgierig zijn en zich goed kunnen inleven. Hij moet het initiatief durven nemen en weten
door te vragen.
De belangrijkste vaardigheden zijn vragen stellen en goed luisteren naar wat de oudere zegt, hoe
hij iets ondergaat of hoe hij iets vindt, welk gevoel hij daarbij heeft. Vraag zonodig door en stimuleer het vertellen. Herhaal af en toe en vat samen om de draad in het verhaal vast te houden.
Let op gelaatsuitdrukking, houding, intonatie, volume van spreken.
De bezoeker heeft de gespreksleiding, stelt vragen, vat samen, geeft een reactie, vraagt door en
rondt af. Hij geeft de informatie als het ware terug en legt verbanden. Hij is geïnteresseerd in de
wederwaardigheden en de meningen van de oudere. Hij laat zich in vertrouwen nemen, maar
houdt het overzicht middels een bepaalde afstand, hij leeft mee, maar laat zich niet meeslepen.
Hij geeft nooit een positieve of negatieve beoordeling van wat de oudere vindt of doet. En vooral: hij gedraagt zich als de gast van de oudere en niet als iemand die hem de maat komt nemen
of hem de waarheid eens zal vertellen.

vragende aanwijzingen geven
Bij gesprekken in activerend huisbezoek draait de techniek om luisteren en het geven van de
juiste reactie. Ouderenbezoekers zijn het er al snel over eens dat 'luisteren' een van de belangrijkste persoonlijke kwaliteiten voor hen is. Daarmee is echter niet alles gezegd.
Bij de gesprekken in activerend huisbezoek kiest de bezoeker het onderwerp en het doel van het
gesprek, maar wat betreft de inhoud en het verloop laat de bezoeker zich leiden door wat de
oudere zelf aandraagt en belangrijk lijkt te vinden. Het is dus een kwestie van goed luisteren en
opletten om te achterhalen waar de belangrijke zaken zitten in het verhaal. Steeds zal de bezoe-
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ker passend moeten reageren op wat er verteld wordt. In die reactie schuilen zijn aanwijzingen
aan de oudere.
Sommige mogelijke reacties zijn effectief, andere minder.
Niet-helpende reacties die het gesprek belemmeren geeft u bijvoorbeeld door:
- afkeuring te laten merken ('Maar hebt u dan niet...');
- advies te geven ('Als u nou eens...');
- iets sterkers of nog ergers te vertellen ('Oh ja, net als toen met mijn buurvrouw, maar die had
ook nog...');
- de gevoelens niet serieus te nemen of te ontkennen ('Nou, dat valt toch wel mee, daar hoeft u
u toch niet zo ... over te voelen?').
Reacties zijn helpend als ze getuigen van respect voor de gesprekspartner en gericht zijn op zijn
beeld van een situatie of gebeurtenis. Die geeft u door:
- te reageren op de inhoud en de beleving op een accepterende manier ('Ik begrijp dat dat voor
u...', 'Hebt u ook aan andere mogelijkheden gedacht?');
- te laten merken dat u aandachtig en geïnteresseerd bent ('Ik ben benieuwd naar...', 'Wilt u iets
meer vertellen over...');
- te reageren op zijn lichaamstaal, op non-verbale signalen ('Dat klinkt alsof u...', 'Ik vroeg me af
of...');
- te reageren op de intensiteit van zijn gevoelens ('Ik merk dat dat voor u...').

enkele hoofdregels
Samengevat komen hieruit de volgende regels voor het huisbezoekgesprek naar voren:
- Luister goed. Probeer te begrijpen wat de ander zegt, daarbij denkt en waarom. Leef u in in de
gevoelens van uw gesprekspartner en vermijd daarbij medelijden met hem of een oordeel over
zijn gedrag uit te spreken.
- Stel vragen. Probeer vragen te stellen die op de kern van het vertelde betrekking hebben, zodat
degene die u bezoekt meer inzicht krijgt in het probleem waar hij mee zit.
- Betrek zijn gevoelens erbij. Stimuleer het benoemen van gevoelens. Vraag naar hoe uw
gesprekspartner iets beleeft, wat het voor hem betekent en neem die gevoelens volledig serieus.
- Wees zuinig met adviezen en informatie. Geef alleen informatie en adviezen als u zeker weet
dat de oudere dat wenst en als hij die nodig heeft om verder te kunnen. Adviseren kan het
gesprek doodslaan.
- Wees zuinig met uw eigen ervaringen. Uzelf openstellen en iets uit uw eigen leven vertellen
kan de aandacht verplaatsen naar u in plaats van naar degene die u bezoekt. Reageert u te vaak
door over uzelf te beginnen, dan kan het zijn dat de ander zich niet meer uitgenodigd voelt
nog iets te zeggen. Een persoonlijke ervaring vertellen aan het eind van het gesprek kan wel
goed werken; dan weet uw gesprekspartner dat hij niet de enige is die met zoiets zit.
Vragen
- Wat uit deze tekst wist u al?
- Begrijpt u de rest?
- Denkt u dat het u zal lukken om de regels in de praktijk toe te passen?
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Bekijken en analyseren van een tv-vraaggesprek
Doel: Herkennen van de hoofdzaken in de gespreksvoering; benoemen van vaardigheden die
daarbij centraal staan.
Vorm: Informatie, analyse van tv-vraaggesprek.
Werkwijze:
- U neemt zelf thuis op video een gedeelte op van twee of drie vraaggesprekken zoals die bijvoorbeeld in talkshows worden gevoerd, waarbij één persoon wordt geïnterviewd. Kies daarvoor verschillende stijlen en technieken van interviewen en probeer gesprekken te vinden die te maken
hebben met welzijnsproblemen.
- U leidt in en vertelt dat het in deze oefening gaat om het herkennen van de hoofdzaken in de
gespreksvoering en om het benoemen van de vaardigheden die daarbij centraal staan (zie tekst
III B 1, Vragende aanwijzingen geven in activerend huisbezoek).
- U vraagt de cursisten op de gespreksleider te letten en niet op de inhoud. Geef ze het werkblad
III B 3 met de vragen, vraag die te lezen en achteraf te beantwoorden.
- U draait de band af.
- Geef gelegenheid de vragen van werkblad III B 3 te beantwoorden.
- Nagesprek over:
* wat een interview goed of slecht maakt;
* de houding van de verschillende interviewers;
* de soorten vragen die gesteld worden;
* de reacties van de interviewer op het vertelde;
* de vaardigheden voor een goed vraaggesprek;
* het verschil tussen een interview en een huisbezoekgesprek.
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Bekijken en analyseren van een tv-vraaggesprek
Straks krijgt u enkele tv-interviews te zien. Kijk ernaar met de volgende vragen in uw achterhoofd. Schrijf na het kijken uw antwoorden op. Ze zullen in een groepsgesprek worden besproken.
- Welk interview vond u goed, welk minder? Waarom?

- Wat valt u op aan de houding van de verschillende interviewers?

- Wat voor soort vragen worden er gesteld?

- Hoe reageren de interviewers op wat er verteld wordt?

- Welke vaardigheden zijn volgens u van belang voor een interviewer?
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Gespreksvaardigheden
Het voornaamste middel dat u als welzijnsbezoeker hebt om uw doel te bereiken (activeren), is
het praten met de oudere. Zelfs als u samen iets doet wordt er nog bij gepraat en over nagepraat.
Die gesprekken hebben steeds een doel. Waar het op aankomt in die doelgerichte gesprekken is:
- het vervullen van een stimulerende rol, zodat de ander zijn probleem kwijt kan;
- het kunnen hanteren van emoties tijdens het gesprek;
- het stellen van goede vragen;
- het samen komen tot een oplossing.
Om dit onder de knie te krijgen moet u u bewust zijn van uw eigen reacties en helpt het om
steeds in uw achterhoofd te houden dat u de ander aanknopingspunten wilt geven. De belangrijkste van de vaardigheden die u daarbij kunnen helpen, lichten we toe. Het zijn: aandacht geven,
herhalen en verwoorden, interpreteren, bevragen, confronteren, informeren en samenvatten.

aandacht geven
Het geven van aandacht is essentieel in het voeren van een huisbezoekgesprek. De bedoeling
ervan is de ander te laten merken dat u luistert, dat u belang stelt in wat hij vertelt en dat u hem
accepteert en dichtbij blijft. Dat kunt u doen door te 'hummen', door te glimlachen, te knikken,
door uw gesprekspartner geïnteresseerd aan te kijken of korte opmerkingen te maken als 'dat
begrijp ik', of 'vertelt u verder'.

herhalen en verwoorden
We lopen allemaal het gevaar om zelf de gedachten van de verteller aan te vullen, omdat mensen vaak niet precies zeggen wat ze bedoelen. Om dat gevaar te verkleinen moet u regelmatig
nagaan of uw indruk, uw gevoel en uw intuïtie kloppen. Dat doet u door uw gedachten te verwoorden; door te zeggen wat u denkt dat de verteller bedoelt. Daarbij kunt u gebruikmaken van
zijn eigen woorden, maar u kunt ook in uw eigen woorden herhalen wat de ander heeft gezegd.
Dan geeft u de inhoud weer nadat die door uw hoofd is gegaan. U herhaalt in uw eigen woorden als wat de ander zegt warrig klinkt, of om aan te geven dat u begrepen hebt wat de ander
tussen de regels door wil zeggen. Als u herhaalt wat u hebt gehoord en daaruit hebt begrepen,
geeft u uzelf en de ander tijd om na te denken. De oudere merkt dat u luistert en u kunt nagaan
of u de boodschap goed hebt opgevangen.
Een andere reden om gebruik te maken van deze techniek is dat ouderen soms weinig hun
gevoelens tonen als ze over zichzelf praten. Het is moeilijk te ontdekken wat ervaringen hen
doen. Daarom is het belangrijk bij het verwoorden zowel de uitgesproken of onuitgesproken
gevoelens te verwoorden als de kern van wat er gezegd is. Let daarom tijdens het luisteren goed
op: feiten (wat zegt hij), meningen (wat vindt hij ervan) en beleving (welk gevoel geeft hem
dat). Verwoorden is hoe dan ook een belangrijke techniek: als u het goed hebt is het voor de
verteller verhelderend en als u ernaast zit, zal de spreker zich realiseren dat iets niet duidelijk is
en het opnieuw proberen over te brengen.

interpreteren
Daarbij gaat u iets verder met tussen de regels door lezen, maar u geeft daarbij geen waardeoordeel. U interpreteert opmerkingen, verhalen of problemen. Het is een manier om vast te stellen
of uw inschatting van de situatie of de gevoelens van de ander juist is.
Voorbeeld. Zij: 'Ik ga niet meer naar het dienstencentrum hoor...', U: 'Het lijkt me dat u ergens
boos over bent.' Zo helpt uw interpretatie mevrouw beter te begrijpen welke afwegingen aan
haar besluit voorafgingen. En u hebt haar het gevoel gegeven dat haar gevoelens de moeite
waard zijn.
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bevragen
Gesprekken voeren in activerend huisbezoek houdt vaak het stellen van vragen in. U zult vragen ergens meer over te vertellen met het doel het vertelde duidelijker, concreter, of vollediger
te maken. Ook zult u vragen stellen om ervaringen of meningen scherper te krijgen, de kern te
kunnen pakken. Vragen stellen is heel effectief in het huisbezoekwerk en daarom staan we daar
wat langer bij stil.
Allereerst: waar vraag je naar? Vraagt u naar de feiten, de mening of de gevoelens van uw
gesprekspartner? Dat onderscheid is van belang. Belangrijke dingen zijn altijd heftig. Daarom
zult u vaak de beste aansluiting krijgen als u reageert op de gevoelens. Voorbeeld: '...en de kinderen komen nauwelijks meer.' Dan kunt u vragen naar inhoud, mening of gevoel met respectievelijk 'Hoe vaak dan?', Wat vindt u daarvan?', 'Hoezo nauwelijks?' De laatste vraag zal in dit
geval het beste resultaat hebben en een vervolg opleveren waar hij (niet u) wijzer van wordt.
Soms echter moet u meer weten van de situatie waar hij het over heeft om degene die u bezoekt
in het gesprek verder te kunnen richten. Het hangt van de situatie af of u voor inhoud of gevoel
kiest. Als de oudere u problematische situaties schetst waar niets aan te doen is, ook niet met
uw hulp, ga dan in op het gevoel. Want 'er anders tegenover staan' is dan de verbeteringsmogelijkheid.
U kunt niet alleen naar de verkeerde dingen vragen, te veel of te weinig vragen stellen, maar
vooral ook de verkeerde vragen stellen.
Goede vragen helpen iemand meer open te zijn, meer over zichzelf te weten te komen en dichter bij zijn eigen oplossingen te komen. Goede vragen houden de verteller op het spoor, stimuleren door te praten, richten zich op wat de oudere zelf doet of hoe hij zich daarbij voelt, voorkomen misverstanden en vergroten het vertrouwen tussen u en hem.
Vragen kunnen verkeerd zijn als ze bedreigend zijn, de relatie verstoren, verwarring of wantrouwen oproepen of het gesprek verder blokkeren. Vragen werken het best als ze zo gesteld worden
dat iemand zich geaccepteerd voelt en vrij om op zijn eigen manier te antwoorden. Vragen stellen begint bij goed luisteren: wat slaat hij over, wat durft hij wel en niet te zeggen, wat haalt hij
door elkaar of gooit hij op één hoop. Zo kan vragen stellen helpen nieuwe kanten van de zaak te
ontdekken, dieper op iets in te gaan, witte vlekken in te vullen of dingen uit elkaar te halen.
Het is belangrijk dat u u realiseert wat voor soort vragen u kunt stellen. Op een vraag komt
immers een antwoord. En het soort antwoord wordt bepaald door het soort vraag. Er zijn verschillende soorten vragen die elk een eigen effect hebben. We noemen er enkele:
OPEN VRAGEN EN GESLOTEN VRAGEN

Open vragen zijn vragen die meer dan een antwoord mogelijk maken en vaak beginnen met:
wat...?; waarom...?, hoe...? De vragen zijn gericht op het laten noemen van feitelijke gegevens,
meningen, belevingen en gevoelens.
Gesloten vragen zijn vragen die uw gesprekspartner beperken tot een kort feitelijk antwoord als
'ja' of 'nee'. Ze kunnen doeltreffend zijn als een kort helder antwoord onthullend is, bijvoorbeeld: 'Vertrouwt u uw neef die de boekhouding doet?' In veel gevallen zijn het echter gespreksstoppers en moet u gauw een andere vraag stellen om het gesprek weer op gang te krijgen. Om
het verschil tussen open en gesloten vragen aan te geven enkele voorbeelden naast elkaar.
gesloten vraag

open vraag

Is dit een prettige buurt?
Houdt u van handwerken?
Hebt u hobby's?
Gaat u niet met de bus?
Hebt u vrienden waarmee u
iets doet?

Wat vindt u van deze buurt?
Wat vindt u van handwerken?
Wat doet u zoal overdag?
Hoe gaat het als u ergens naartoe wilt?
Met welke mensen doet u wel eens wat
samen?
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DUBBELE VRAGEN

Twee vragen in één adem stellen werkt meestal verwarrend. Bijvoorbeeld: 'Hoe vindt u het dat
uw dochter zo ver weg woont en hoe vaak ziet u de kleinkinderen nu?' Het helpt wel als het om
een keuze tussen twee mogelijkheden gaat die uw gesprekspartner moet maken. Bijvoorbeeld:
'Gaat u er liever naartoe of wilt u dat zij hier komt?'
ALGEMENE VRAGEN

Soms stellen we vragen uit verlegenheid met de situatie of omdat we er zelf heel anders over
denken en onze gesprekspartner toch niet willen tegenspreken. Hij: 'En dan al die werkloze buitenlanders die hier rondschuimen...' U: 'Geen werk hebben is voor niemand makkelijk toch?'
Dit soort algemene vragen maken het gesprek onpersoonlijk en worden gauw als dooddoeners
ervaren. Het stellen van een persoonlijke vraag helpt de ander om meer greep te krijgen op zijn
eigen meningen en gevoelens. Bijvoorbeeld: 'Weerhoudt u dat om de straat op te gaan?'
SUGGESTIEVE VRAGEN

Dat zijn vragen die de oudere een bepaalde kant op sturen en hem niet de ruimte laten zelf zijn
eigen antwoord te kiezen en te formuleren. Bijvoorbeeld: 'Komen de buren bij u of gaat u wel
eens naar hen toe?' Beter zal werken: 'Wat vindt u van uw contact met de buren?'
Suggestieve vragen zijn ook vaak gekleurde vragen; vragen die laten zien wat uw mening of
gevoel over iets is: 'Vindt u niet dat u blij mag zijn met zulke buren?' Of het zijn vragen die aansturen op een antwoord dat 'hoort'. Bijvoorbeeld: 'Hebt u een goede relatie met uw kinderen?'
Weinig ouderen zullen hier 'nee' op durven zeggen. Beter is: 'Hoe beleeft u de relatie met uw
kinderen?'

confronteren
Dat is een stevige techniek die wat moeilijker valt te hanteren dan de voorgaande en wat meer
oefening vraagt. Het is het uitdagen van uw gesprekspartner om op een andere manier naar zijn
eigen gedrag te kijken. Het is niet 'iemand eens flink de waarheid zeggen'. Het is wel iemand
tegenstrijdigheden in zijn gedrag laten zien die om een keuze vragen. Dat kan heel waardevol
zijn, met name voor ouderen die alleen nog maar mensen om zich heen hebben die knikken en
bevestigen. In een activerende relatie moeten ouderen zowel ondersteuning als uitdaging ervaren, wil er iets overwonnen worden. Uitdaging geeft mensen het idee dat ze kunnen groeien en
veranderen. Voorbeeld. Zij: 'Ik ga niet meer naar het dienstencentrum hoor...', U: 'Dat zegt u nu
wel, maar als ze bellen gaat u er gewoon weer naartoe...' In dit voorbeeld is het uw bedoeling
communicatie los te maken over de vervelende ervaringen die ze daar heeft en die ze kennelijk
steeds weer inslikt.

informeren
Het zal zeker voorkomen dat uw oudere gesprekspartner u naar iets vraagt waarvan hij niet op
de hoogte is. En dan zult u hem graag de kennis aanreiken die hij nog niet had. Dat is niet verkeerd als u zeker weet dat de ander die kennis nodig heeft om verder te kunnen en als u zeker
weet dat hij het ook echt wil weten. Als hij na het krijgen van uw informatie meer dan twee keer
'Ja maar...' zegt, houd dan op met het geven van informatie, want dan wil hij het eigenlijk niet
weten of dan had hij dat zelf ook al bedacht. En als u eerlijkheidshalve moet toegeven dat u
vaak informatie geeft om de oudere te laten merken dat u als vrijwilliger toch wel deskundig
bent, dan weet u natuurlijk wel hoe laat het is! Dan glijdt u door naar de rol van 'deskundige' en
dat kan een gelijkwaardige verhouding in de weg staan.
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samenvatten
U kunt tussendoor, of aan het eind van een gesprek, op een overzichtelijke manier alles samenbrengen wat er tot dan toe over het betreffende onderwerp gezegd is. Samenvatten is vaak beter
als opening naar verder gesprek dan het stellen van nieuwe vragen. Veel bezoekers vergeten van
dit alternatief gebruik te maken. Als u het op de juiste momenten doet kan het heel effectief
zijn. Bijvoorbeeld als de oudere te lang en te veel vertelt zodat hij zelf het overzicht verliest, als
het gesprek op een dood punt is beland of als u geen rode draad ziet in het verhaal. Het is een
techniek die u in uw privé-leven waarschijnlijk niet vaak gebruikt en u zult er dan ook wat mee
moeten oefenen. Durf het te doen, neem de rust en de tijd ervoor en schrik niet van de stilte die
erna kan vallen. Zorg dat u bij een samenvatting de hoofdzaken in het oog houdt en dat zijn:
volledigheid, juistheid, bondigheid, ordening en structurering. Het nut van een samenvatting op
het juiste moment is voor de oudere een rustpunt, controle op wat er gezegd is en nog niet, en
de stimulerende werking die ervan uit kan gaan. Stel erna niet meteen een nieuwe vraag. Geef
ruimte aan uw gesprekspartner om te reageren met het vertellen van iets nieuws of met het
anders vertellen van het voorafgaande.
Vraag
Staan hier voor u tips bij voor een effectiever gesprek?
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Oefening van diverse gespreksvaardigheden
Doel: De belangrijkste gespreksvaardigheden die gebruikt worden in het bezoekwerk aanscherpen.
Vorm: Enkele oefeningen naar keuze, in overeenstemming met het niveau van de deelnemers en
de vaardigheden waarop u het accent wilt leggen.
Werkwijze:

1 Het verschil tussen open en gesloten vragen
- Laat ieder tien vragen bedenken en opschrijven bij het onderwerp 'Ouder worden en sociale
contacten' die aan een oudere gesteld kunnen worden.
- Licht het verschil tussen 'open' en 'gesloten' vragen toe.
Voorbeelden:
open:
Hoe voelt u u?
Wat vindt u van het weer?
Wat vindt u leuke contacten?
gesloten:
Hoe oud bent u nu?
Vindt u de winter moeilijk?
Kunt u goed met uw buurvrouw opschieten?
- Vraag allen voorbeelden van open en van gesloten vragen uit hun lijstje te selecteren.
- Bespreek de gegeven vragen in samenhang met de te verwachten antwoorden. Welke vragen
leveren meer en welke leveren minder informatie op?
Tip: Leg indien nodig uit wat we verstaan onder 'informatie'. Niet alleen concrete feiten of
gebeurtenissen, maar ook meningen, ideeën, wensen, belevingen en gevoelens vallen hieronder.

2 Het verschil tussen feiten, meningen en gevoelens
- Licht het verschil toe tussen feiten, meningen en gevoelens.
Voorbeeld: Feiten zijn concrete gegevens en gebeurtenissen; een mening geeft weer wat
iemand daarvan vindt; gevoelens geven aan hoe de betrokkene zich eronder voelt.
- Vraag ieder drie voorbeelden te maken van een vraag naar feiten of gebeurtenissen. Neem het
onderwerp 'Ouder worden en sociale contacten'.
- Vraag dan drie voorbeelden te geven van een vraag naar een beleving of een gevoel bij hetzelfde
onderwerp.
- Vraag een voorbeeld te geven van een gekleurde vraag naar de mening van een oudere over hetzelfde onderwerp.
- Bespreek na. Vraag enkele deelnemers hun voorbeelden te laten horen.
* Zijn de vragen goed?
- Vraag aan de anderen commentaar in de zin van:
* Welke vragen zullen goed uitwerken?
* Waar moet je voor oppassen?
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3 Luisteren en samenvatten
- Lees een stukje tekst voor uit een krant en laat hiervan een beknopte samenvatting maken.
Tip: De volgorde van de samenvatting hoeft niet per se de volgorde te zijn waarin de verschillende elementen in het oorspronkelijke stukje worden genoemd.

- Bespreek enkele samenvattingen aan de hand van de hoofdregels: volledigheid, juistheid, bondigheid, ordening en structurering.
- Als u de punten 'volgorde' en 'structuur' verder wilt oefenen kunt u tweemaal een stukje laten
samenvatten: eenmaal een goed gestructureerd bericht en eenmaal een bericht waarin van de
hak op de tak gesprongen wordt.

4 Een reactie geven
- U vraagt alle cursisten zich in te leven in de rol van bezoeker.
- U leeft u in in de rol van oudere en zegt straks in die rol een paar verhaalfragmenten te zullen
geven waarop zij als bezoeker moeten reageren. Die reactie moet er een zijn die stimuleert tot
het geven van meer informatie.
- Verzamel zelf een paar fragmenten van het volgende type of gebruik deze. Laat na elk fragment
enkele deelnemers een reactie uitspreken. Laat de deelnemers vergelijken en elkaar feed-back
geven: welke zal goed uitwerken en waarom?
'Ik heb het er erg moeilijk mee dat m'n man is overleden. Sindsdien is er een hoop veranderd...'
(Goed is bijvoorbeeld: ingaan op 'moeilijk' en op het vage van het antwoord.)
'Ik was 50 toen m'n moeder stierf. Wij, m'n broers en zussen trokken daarna erg naar
elkaar. Dat duurde een paar jaar. Nu gaat ieder heel erg z'n eigen weg. Dat vind ik wel
jammer...'
(Goed is bijvoorbeeld: doorvragen op 'heel erg' en 'jammer'.)
'Ja, ik heb veel meegemaakt in die periode in de Telefoonstraat. Dat was een spannende
tijd... (stilte). Maar ik zou het nu niet meer willen, alleen wonen. Geef mij maar mensen
om me heen. Dat is veiliger.'
(Goed is bijvoorbeeld: doorvragen op over 'spannende tijd' en op 'veilig'.)
Tip: Onze deelnemers vonden deze oefening heel boeiend, zorg dus voor voldoende fragmenten
als u er meer tijd aan wilt besteden.

5 Luisteren, concentreren en samenvatten
- U gaat de groep verdelen in drietallen, waarbij telkens twee personen (A en B) een korte discussie of gesprek voeren en de derde (C) observeert en scheidsrechter is.
- A en B bepalen een gespreksonderwerp (beiden weten er iets van en hebben liefst een tegengestelde mening over het onderwerp).
- A begint met iets over het onderwerp te zeggen. Voor B de beurt neemt geeft deze in eigen
woorden een samenvatting van wat de ander gezegd heeft. Daarin moeten alle elementen van de
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opvatting die A juist heeft verteld opgenomen zijn. Als de samenvatting niet juist is corrigeert de
scheidsrechter (C), of de spreker (A). Pas na goedkeuring van beiden gaat B verder. Zo wordt de
discussie voortgezet.
De scheidsrechter zorgt dat A respectievelijk B niet te lang aan het woord is.
- Na 7 minuten wisselt men van rol, zodat C ook een discussiebeurt krijgt.
- De plenaire nabespreking kan gaan over de volgende punten:
* luisteren en gedachten ordenen tegelijkertijd;
* ideeën samenhangend naar voren brengen;
* timing en dosering (te veel ineens willen spuien);
* kwaliteit van de samenvattingen van zichzelf en de ander;
* effect van de stijl van discussiëren van de een op het vermogen te luisteren van de ander.

NIZW

III C 3 voor inleiding of leestekst (pag. 1)

Voorlezen en vertellen
Voorlezen en vertellen heeft veel voordelen en kan vaak van pas komen. Het is leuk om te doen
en het kan voor uw oudere een ware uitkomst betekenen. Denk in de eerste plaats aan de situatie
dat ouderen die slechter gaan zien, lezen en tv kijken al snel te vermoeiend vinden. Gesproken
boeken of tijdschriften uit de bibliotheek zijn dan een oplossing waar u voor kunt zorgen. Maar
niet alles wat de oudere zou willen weten en/of horen is beschikbaar op band. Bovendien is het
persoonlijker als u voorleest. Voorlezen van iets wat bij hem in de bus valt of wat hij aangevraagd
heeft, kan het effect hebben dat uw oudere beter begrijpt wat er staat waardoor hij het beter kan
beoordelen. Iets in andere woorden verteld krijgen door u, tegenover zich, is vaak duidelijker dan
iets op schrift hebben. Behalve verduidelijking van informatie, kan het voorlezen of vertellen ook
nog een andere functie hebben: het vormt een aangename afwisseling. Vaak bent u er in het
bezoekwerk op uit uw oudere te laten praten en vertellen. Dat is vermoeiend en kan het effect
hebben dat uw gesprekspartner na uw bezoek uitgeteld in de fauteuil zakt.
Er zijn allerlei vormen van voorlezen en vertellen te bedenken. Hier enkele voorbeelden en hoe u
daarbij te werk kunt gaan:
1 EEN BROCHURE, FOLDER OF INFORMATIEF STUK DAT VOOR UW BEZOEKOUDERE BELANGRIJK IS

Begin altijd met het stuk eerst aandachtig zelf te lezen en zorg dat u de kern van de boodschap
te pakken hebt. Geef dan het belangrijkste weer in uw eigen woorden. Wat begrijpt hij niet?
Waar wil hij meer van weten? Leg uit en lees passages voor die het antwoord op zijn vragen
geven. Markeer die met een viltstift (als het mag), zodat hij later snel terugvindt waar u samen
over gesproken hebt.
2 DE OMROEPGIDS

Begin weer met de gids door te bladeren, zodat u weet hoe de gids die uw bezoekoudere heeft
opgebouwd is. Ga met hem na welke programma's hem meestal interesseren. Lees de toelichtingen en verhalen voor die horen bij de programma's die hij overweegt te gaan zien. Streep aan,
als dat mag, welke hij kiest, wanneer die zijn en op welke zender. Laat hem nog eens kiezen als
ze op hetzelfde tijdstip vallen, of help de video programmeren voor die week. Help gelijk een
systeem te bedenken waarmee hij de banden gemakkelijk kan opbergen, opzetten en over kan
spoelen. Kijk als u kunt zelf ook naar een programma dat hij heeft uitgekozen en praat er de volgende keer over na.
3 EEN PERSOONLIJKE BRIEF

Bied aan om een brief die hij kreeg en waarvan hij u vertelt, nog eens voor te lezen. Doe dat
mooi op toon! Dat verdubbelt het plezier voor hem. Het omgekeerde kan ook: een brief die hij
schreef nog eens voorlezen, zodat hij hoort of er werkelijk in staat wat hij bedoelt.
4 EEN STUK UIT EEN TIJDSCHRIFT OF WEEKBLAD

Onder koffietafels ligt vaak een stapel ongelezen bladen. Sorteer ze op (zijn) volgorde van
belangrijkheid. Kies het leukste, blader het door en streep (als het mag) in de inhoudsopgave
aan wat hem interesseert. Kies een belangrijk artikel en lees dat globaal door. Vertel waar het
over gaat, vat het zelf samen of lees eerst de inleiding en de koppen voor. Lijkt het hem wat, ga
dan lekker zitten en lees voor. Kijk geregeld op van uw tekst om hem aan te kijken. Boeit het
hem nog? Is uw tempo goed? Zijn er moeilijke woorden of uitdrukkingen in die u uit kunt leggen (of die hij u uit kan leggen!)? Praat na over wat u beiden van het stuk vindt.
U kunt een cassettebandje mee laten draaien, dan kan hij het nog eens horen. Of u kunt alles
thuis voorlezen en opnemen en bij hem langs brengen als u samen andere prioriteiten stelt voor
het bezoek.
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5 EEN (GEDEELTE VAN EEN) BOEK

Sommige mensen zijn geïnteresseerd in nieuwe boeken, anderen in boeken die ze al lang hebben
maar nog steeds mooi vinden. Bij een nieuw boek kan het helpen als u begint met voorlezen,
zodat hij 'in' het verhaal komt. Dat wekt de nieuwsgierigheid naar hoe het verdergaat en maakt
het makkelijker voor hem om het boek uit te lezen. Nog spannender maakt u het als u na het
eerste of enkele hoofdstukken stopt en aan elkaar vertelt hoe u beiden denkt dat het verhaal verdergaat, wie u respectievelijk hij het interessantste personage vindt en hoe het daarmee af zal
lopen. Als het boek uit is kunnen de gefantaseerde verhalen vergeleken worden met de werkelijke afloop van het verhaal.
Gaat het om een dierbaar boek dat de oudere kent, vraag dan naar wat hij het mooiste stuk
vindt en lees dat (desnoods meerdere keren) voor. Feest der herkenning! Op een bandje gezet
kan het een effectief middel zijn om in slaap te komen. Neem ervoor en erna een stukje muziek
op dat hij mooi vindt.
6 EEN VERHAAL VERTELLEN

Het allermooiste is natuurlijk zelf een verhaal vertellen. Dat kan een werkelijke gebeurtenis zijn
die u in een verhaalvorm giet, het kan een fictief verhaal zijn. Het kan een geschreven verhaal
uit een bundel zijn dat u uit uw hoofd leert of in uw eigen woorden vertelt. Denk dan niet alleen
aan moderne verhalen, maar probeer eens oude volksverhalen, sprookjes en legenden te vinden,
of verhalen uit godsdienstige tradities. Kunt u niet vertellen? U hoeft er geen speciaal talent voor
te hebben. Iedere ouder vertelt zijn kinderen verhalen. Begin met bestaande verhalen en oefen
uzelf door er elke volgende keer iets in te veranderen: een ander einde, een ander personage
(bijvoorbeeld een grootmoeder) erbij enzovoort. U zult er veel succes mee hebben en het
enthousiasme van uw oudere zal u aanmoedigen. Wie het goed kan weeft er enkele actuele
plaatselijke gebeurtenissen (uit huis-aan-huisbladen) doorheen! Of vertelt verhalen waarin de
oudere zelf een rol speelt als meisje, of als jonge vrouw of... zoals ze nu zou willen zijn. Tot
lering en vermaak!
En een verhaaltje voor het slapen gaan is niet alleen voor kinderen. Waarschijnlijk leest u zelf
ook altijd, al is het maar even, iets om uw hoofd leeg te maken voor u gaat slapen. Doe uw
bezoekoudere een plezier en neem een paar korte verhalen, of enkele aforismen met stukjes
muziek ertussen, op een bandje op en installeer de cassetterecorder op zijn nachtkastje. Vergeet
niet af en toe de bandjes te verversen.
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Voer een oriënterend gesprek
Doel: Eerste kennismaking met een gericht gesprek met een oudere.
Vorm: Praktijkopdracht, gesprek opnemen op cassetteband.
Werkwijze:
- Lees zelf de opdracht op werkblad III D 2 door.
- Neem de tijd om de bedoeling van de opdracht uit te leggen:
Ervaring opdoen in het houden van een gesprek met een ouder persoon die de cursist kent, met
een bepaald doel. In dat gesprek probeert de cursist:
* een situatie op het spoor te komen die de oudere spanning geeft, stress;
* enig zicht te krijgen op de mogelijkheden en levensvaardigheden van de persoon;
* hem uitspraken te ontlokken over de eigen behoeften en een wenselijker situatie.
- Geef de opdracht op werkblad III D 1 aan de cursisten en licht toe.
Tip 1: Ga in op tegenwerpingen en bezwaren, maar zorg daarbij dat u de opdracht niet te zwaar
aanzet: sommige cursisten vinden het 'eng'. Zet wel door, want het is belangrijk dat cursisten
leren openlijk en voor anderen inzichtelijk te werken. Houd ook zo veel mogelijk vast aan
het opnemen van het gesprek op cassette. Voordeel ervan is dat ze die vaardigheid leren,
zichzelf kunnen horen en inzicht krijgen in hun leerresultaten.
Tip 2: Laat cursisten zo veel mogelijk een ouder persoon kiezen die ze al kennen uit de eigen
omgeving. Dat verlaagt de drempel. Zijn er cursisten die niemand kennen die hiervoor
'bruikbaar' is, laat dan de projectleiding zorgen voor een bereidwillig adres en geef de cursist
wat gegevens over die persoon in handen. Bij onze experimentele uitvoering bleek dat cursisten veertien dagen nodig hadden om de opdracht te realiseren: iemand vinden, vragen en
een afspraak maken kost tijd. In de tussenliggende bijeenkomst behandelden wij gespreksvaardigheden.

- Geef de checklist voor vraaggesprekken (werkblad III D 3) en neem die door. Geef aan wat voor
dit oriënterende, eenmalige gesprek van belang is. De checklist is namelijk zo geschreven dat hij
ook later, tijdens het bezoekwerk, bruikbaar is.
De nabespreking van deze praktijkopdracht vindt u als aparte werkvorm onder III E 1, omdat u
daarmee het onderwerp 'de opbouw van een huisbezoekgesprek' kunt verduidelijken. Het opgenomen gesprek wordt ook gebruikt voor onderdeel III F 1 en III F 2, Gespreksanalyse maken.
Dat onderdeel beschouwen wij als verdiepingsstof.
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Praktijkopdracht Voer een oriënterend gesprek
Voer een gesprek van minimaal 20, maximaal 45 minuten met iemand die u van tevoren gevraagd
hebt voor dat gesprek, als leermateriaal voor de cursus die u volgt. Het is een open gesprek, dat
wil zeggen dat alleen het onderwerp en het globale doel vastliggen.
Het onderwerp van gesprek mag uzelf van tevoren kiezen, maar het moet wel gaan over (aspecten
van) de welzijnssituatie van uw gesprekspartner. Dus bijvoorbeeld: zijn huis, de buurt, geld, uitgaan, mooie herinneringen, wat hij graag doet, de kinderen, wat hij nog mee wil maken, hulp van
anderen inschakelen enzovoort. Kies er één uit die u aanspreekt en bedenk bij de voorbereiding
aspecten die bij het onderwerp horen en vragen die u daarover kunt stellen.
Doel van het oriënterende gesprek. Door het gesprek wilt u een beeld krijgen van:
- waar hij het moeilijk mee heeft (inzake uw onderwerp);
- waar hij zich prettig bij voelt (inzake uw onderwerp);
- wat hij in verband daarmee goed kan, en wat hij denkt niet goed (meer) te kunnen;
- welke oplossingen voor de moeilijkheid (inzake dit onderwerp) hij zelf al gevonden heeft;
- wat hij nu (in verband met het onderwerp) eigenlijk als ideaal of wenselijk ziet.
Uiteraard kunt u deze vragen niet rechtstreeks in het gesprek voorleggen. U zult dus zelf wat moeten sturen om dat op een natuurlijke manier aan de orde te stellen in het gesprek over dat onderwerp.
Neem het gesprek op cassette op. Dan hoeft u ondertussen geen aantekeningen te maken, kunt u
het later thuis afluisteren en kunt u het meenemen en gebruiken in de cursus.
Lees voor u gaat de checklist voor het voeren van gesprekken door (werkblad III D 3).
Veel plezier!
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Checklist gesprekken voeren
1 VOORBEREIDEN

- Wees goed voorbereid, schrijf kort op wat u uit vorige contacten al van uw oudere weet en
bepaal waar u het deze keer over wilt hebben, wat belangrijk kan zijn en waarvoor. Bedenk
aspecten die bij het onderwerp horen en vragen die u aan de orde wilt stellen.
- Realiseer u dat u met uw bezoek een bepaalde bedoeling hebt en geef dit aan bij de start van het
gesprek.
- Realiseer u hoe u tegenover deze oudere staat en in hoeverre u zelf bij het onderwerp betrokken
bent.
- Vermijd afleidingen en de aanwezigheid van derden.
- Zorg dat uw bandrecorder op een goede plaats staat, op een zachte ondergrond (boek), en dat
hij in orde is.
- Zoek, als u niet met een bandrecorder werkt, een oplossing voor de situatie dat vragen, schrijven, luisteren, samenvatten en kijken een veelheid aan activiteiten vormt tijdens het gesprek.
2 HET GESPREK

- Maak een leuke start, zet de toon en kom op een natuurlijke manier ter zake. Leg uit dat de
ander centraal staat en wat uw bedoeling is.
- Probeer in de huid van de oudere te kruipen. Vermijd een kritische instelling en pas op voor het
opdringen van uw mening of prioriteiten.
- Realiseer u dat aan elk onderwerp veel aspecten zitten, staar u niet blind op één spoor.
- Gebruik de gespreksvaardigheden die u u eigen hebt gemaakt: aandacht geven, herhalen en verwoorden, interpreteren, bevragen, confronteren, informeren en samenvatten.
- Realiseer u dat u ook tegenvragen kunt krijgen.
- Realiseer u dat u geen beroepswerker hoeft te zijn, maar een meelevend en meedenkend vertrouwd medemens.
3 VRAGEN

Pas op:
- dat u niet te snel en te veel vragen stelt;
- dat u nooit meer dan een vraag tegelijk stelt;
- dat uw vragen niet te algemeen, noch te gekleurd zijn;
- dat u gericht bent op de ervaringen en meningen van uw gesprekspartner;
- dat u sommige vragen moet inleiden en niet rechtstreeks kunt stellen;
- dat u niet alleen vraagt naar feiten, maar ook naar meningen, belevingsaspecten en onderliggende gevoelens ('Hoe vindt u dat?', 'Hoe voelt u u dan?').
Denk eraan dat open vragen uitdagender en stimulerender zijn dan gesloten vragen.
4 SAMENVATTEN

Samenvatten is vaak beter als opening naar verder gesprek dan het stellen van vragen. Vergeet niet
van dit alternatief gebruik te maken, maar doe het wel op de juiste momenten.
Zorg dat u bij een samenvatting voldoet aan de hoofdzaken: volledigheid, juistheid, bondigheid,
ordening en structurering.
5 AFRONDING EN LOGBOEK

- Realiseer u op welke wijze u het bezoek wilt afronden, vermijd een abrupt einde.
- Vraag na afloop aan de oudere naar de ervaringen in het bezoek en vraag om een nieuwe
afspraak.
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- Denk aan 'nazorg' als daar behoefte aan is en aan het nakomen van de afspraken als u die
gemaakt hebt.
- Schrijf uw logboek vrij snel nadat u het bezoek hebt afgelegd. Selecteer daarbij op de volgende
manier:
* Beluister het bandje, of kijk uw aantekeningen kritisch door.
* Bedenk waar het gesprek eigenlijk over ging.
* Schrijf op wat nieuw of belangrijk was en doe dat in de juiste volgorde (pas op: dat hoeft niet
de volgorde te zijn waarin het ter sprake kwam).
* Kernwoorden voor het schrijven: kort, krachtig, feitelijk (dus geen dingen erbij verzinnen om
het beter te maken).
* Het hoeveelste bezoek is het? Hoeveel hebt u er nog gepland en hoe staat het in dat verband
met de voortgang en welke vorderingen hebt u geboekt?
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De opbouw van een huisbezoekgesprek
Doel: Uitwisselen van ervaringen met de aanpak van het oriënterende gesprek, met nadruk op
gemeenschappelijke indrukken; inzicht krijgen in verschillende fasen van het gesprek:
* introductie en doel van het gesprek - wederzijdse verwachtingen;
* start - gesprek op gang brengen - verkenningsfase;
* het midden - doorvragen - verdiepingsfase;
* einde - samenvatten, conclusies trekken, afspraken maken - afrondingsfase.
Vorm: Uitwisseling van ervaringen, informatie.
Werkwijze:
- Houd een ronde waarin ieder kort een eerste impressie geeft van hoe het gegaan is bij het houden van een oriënterend gesprek met een oudere en in hoeverre men er tevreden over is.
- Laat het begin van alle bandjes horen. Nodig uit tot vergelijking, commentaar en uitwisseling
van ervaringen naar aanleiding van de vraag: hoe begin je?
- Leg met behulp van de tekst III E 2 de fasering van het huisbezoekgesprek uit.
Zet de verschillende fasen op een flap.
- Vraag de deelnemers naar hun ervaring inzake opbouw en het verdere verloop van het gesprek
(verkenning, verdieping, afronding).
Hebben zij uit zichzelf al rekening gehouden met een bepaalde opbouw?
- Verwerk de besproken ervaringen in de vorm van aandachtspunten bij iedere fase en vul het
overzicht op de flap daarmee aan.
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De opbouw van een huisbezoekgesprek
In de gesprekken helpt de welzijnsbezoeker de oudere zelf zijn 'problemen' te formuleren en zelf
aanknopingspunten te zoeken voor verbetering. Maar hoe moet je zo'n gesprek zo opbouwen dat
het goed verloopt en aan welke punten moet je dan aandacht geven? Weet u dat, dan kunt u na
afloop concreet aangeven waardoor een gesprek goed of juist niet zo goed verliep.
Grofweg komen in elk gesprek vier fasen aan de orde:
1 de introductie;
2 de verkenning;
3 de verdieping (de kern van het gesprek);
4 de afronding.
Hieronder staat schematisch wat in de verschillende fasen aan de orde kan komen.
Introductiefase

Verkenningsfase

Verdiepingsfase

Afrondingsfase

hoe het gegaan is
hoe nu verder

uitnodigen tot vertellen

confronteren: U zegt
dit, maar...

naar de kern waar het
om draait vragen

wat nu
wat verwacht hij

doorvragen op details
die van betekenis kunnen zijn

samenvatten, verwoorden, belangrijke dingen
selecteren

aanmoedigen conclusies te trekken voor
zichzelf

wat verwacht u

vragen naar gebeurtenissen die niet
genoemd zijn

perspectief wisselen:
Maar hoe is dat nu
voor... Stel dat u...

aansturen op er iets aan
doen: Wat wilt u nu
gaan doen?

uitspraken als beeld
opvatten (bijvoorbeeld
'in de put zitten')

stimuleren hulpbronnen
te gebruiken en afspraken maken: Welke
steun en hulp hebt u
daarbij nodig? Van wie?
Wat zullen we afspreken?

wat gaat u samen deze
middag doen

Toelichting:
DE EERSTE FASE

U zorgt ervoor dat de sfeer ontspannen is en dat uw gesprekspartner zich veilig voelt. Geef hem
voldoende ruimte om op toeren te komen. Als u aan het begin het gesprek niet op gang krijgt,
vraag dan niet: 'Is er iets?', maar stel uitwisseling van goed en slecht nieuws over de afgelopen
week (veertien dagen) voor. Als het onderwerp dat u voor die middag gepland hebt belangrijk
genoeg voor hem is, zal het zeker opduiken in het goede/slechte nieuws. Zet langzamerhand de
toon voor wat er verder gaat volgen en zorg voor een vloeiende overgang naar een ander soort
vragen of een ander onderwerp. Houd zelf het initiatief en laat de ander geen dingen aansnijden
die zo moeilijk te onderbreken zijn dat u aan het eigenlijke thema niet meer toekomt. Tenzij u
merkt dat het een urgente kwestie of een ingrijpende gebeurtenis betreft. Vraag dan naar zijn
verwachtingen voor de middag en overleg of het eigenlijke plan daarvoor moet wijken of niet.
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DE TWEEDE FASE

U leidt het onderwerp voor dat bezoek in. Wat zijn zijn verwachtingen? Wat zijn uw eigen verwachtingen? Stel het onderwerp eventueel bij. Verken zo veel mogelijk van wat er allemaal bij
hem speelt rond het onderwerp. Vraag door waar dat verheldering kan opleveren. Het stellen
van vragen, inlassen van denkpauzes en samenvatten zijn hier belangrijk.
DE DERDE FASE

U bakent het probleem af. U kijkt naar de oplossingen die hij zelf al gevonden heeft. U wisselt
informatie met hem uit. Te lange uitweidingen onderbreekt u op een vriendelijke manier, omdat
dat te veel afleidt van waar het om gaat. Confronteer hem eventueel met tegengestelde verlangens of tegenstellingen tussen wat hij denkt en wat hij zegt, of tussen wat hij zegt en wat hij
doet. Vraag naar vergelijkbare ervaringen van vroeger, hoe ging dat toen en wat heeft hij daarvan geleerd? U verwoordt het probleem, maakt gebruik van positieve elementen (zoals dingen
die wel goed gaan, sterke vaardigheden, dingen waar hij van geniet) en formuleert alternatieve
gedragsmogelijkheden, of andere manieren om erover te denken. Hoe reageert hij daarop? Doet
hij nog actief mee? Gebruik zijn taal om dat te bewerkstelligen.
DE VIERDE FASE

U geeft hem de kans zijn 'nieuwe' verhaal te vertellen over hoe het zit en wat er aan de hand is.
Wat trekt hij daar nu voor conclusies uit? Hoe zou hij het willen hebben en wat zou daarvoor
moeten veranderen? Wat kan hij er zelf aan proberen te doen? Welke belemmeringen zijn er te
overwinnen? Wat is de eerste stap? Welke hulp en steun heeft hij nodig? Bied zelf iets aan. Wat
ontbreekt dan nog? Vraag hem afspraken te formuleren. Is het besluit bevredigend? Bemoedig
hem, bedank voor het fijne gesprek en vraag of u terug mag komen.
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Gespreksanalyse maken
Doel: Verschillende soorten interventies leren benoemen en onderscheiden; verband leggen tussen de gekozen interventie en het effect.
Vorm: Thuisopdracht.
Werkwijze:
VOORBESPREKING

- Geef de deelnemers de eigen bandopname van het eerste oriënterende gesprek terug.
Deel de drie werkbladen III F 2 uit (opdracht, analysemodel en voorbeeld) en licht de opdracht
toe.
Beantwoord vragen om verduidelijking.
- Neem de kolommen over op een flap. Laat één stukje dialoog horen en beschrijf de gesprekshandelingen op de flap. Laat de cursisten aangeven wat er opgeschreven moet worden.
Tip: Sommige cursisten hebben moeite met het onderscheid tussen de inhoud van het gesprek en
het verloop van het gesprek; tussen wat er gezegd wordt en de strategieën die ingezet worden. Vergewis u ervan dat de deelnemers dat helder hebben voor ze de deur uitgaan met de
opdracht de analyse te maken.
NABESPREKING

- Inventariseer de genoteerde interventies naar soort.
* Hoe gevarieerd is het patroon?
* Welk soort interventies ontbreekt bij wie? Hoe komt dat? Wat voor soort gesprek(sfragment) is
het daardoor geworden?
- Bespreek de effecten.
* Geef een voorbeeld van een gewenst, een ongewenst, en een onverwacht effect.
* Wat werkte goed, wat niet, wat zou in dat geval beter gewerkt hebben?
* Wat zijn deelnemers in een volgend gesprek van plan anders te gaan doen?
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Thuisopdracht gespreksanalyse maken
Beluister de bandopname die u van uw eerste oriënterende gesprek met een oudere hebt gemaakt.
Schrijf een gedeelte van het gesprek volledig uit op werkblad 2 en geef volgens bijgevoegde
instructie commentaar op uw eigen acties tijdens dit gesprek.
Deze opdracht is vooral bedoeld als hulpmiddel, om erachter te komen waarom een gesprek goed
of niet goed liep, welke gespreksvaardigheden u gebruikt en wat het effect is van elk van uw
pogingen het gesprek te sturen. Kijk alvorens te beginnen naar het voorbeeld van werkblad 3.
Toelichting bij de kolommen van werkblad 2:
- Kies bewust een stukje van een minuut of 5 à 10 van het bandje dat u wel eens wilt analyseren.
Dat kan een stukje zijn waarin het gesprek goed liep, dreigde te verzanden, de verkeerde kant op
ging, u bijna niet aan het woord kon komen, u niet meer wist hoe te reageren enzovoort. Als er
maar voldoende gespreksbeurten van u beiden inzitten om verbanden te kunnen leggen tussen
uw optreden en de reactie van de oudere.
- Vóór de kolommen nummert u elke bijdrage van uzelf in het gesprek (dus uw vraag, uw herhaling, uw interpretatie, een bevestigend ja, een hmm... enzovoort).
- Vul in de eerste kolom 'Wat zei ik?' in waaruit uw gespreksbijdrage/ingreep bestaat (wat zei u,
hoe keek u?).
- In de tweede kolom schrijft u de reacties van uw gesprekspartner op uw gespreksbijdrage. Niet
inhoudelijk (ze vertelde dat...), maar feitelijk (ze gaat niet op mijn vraag in maar breit verder aan
het lange verhaal).
- In de derde kolom probeert u de bedoeling die uw 'ingreep' uit kolom 1 had een naam te geven.
Bijvoorbeeld:
* aandacht geven;
* stimuleren van het vertellen;
* selecteren van een thema;
* aan het denken zetten over het vertelde;
* tot de kern van het probleem komen;
* hanteren van emoties;
* alternatieve mogelijkheden ontdekken;
* formuleren van positieve elementen;
* activeren;
* iets anders.
- In de laatste kolom beschrijft u het effect van uw ingreep. Hetzij op de verteller, hetzij op het
verhaal zelf, hetzij op u als bezoeker.
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Gespreksanalyse maken
Wat zei ik?
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Hoe reageert hij?

Mijn bedoeling

Effecten

III F 2 werkblad 3

Voorbeeld gespreksanalyse
Wat zei ik?

Hoe reageert zij?

Mijn bedoeling

Effecten

Wat betekent het voor
u om veel alleen thuis
te zitten?

Ze gaat hier uitgebreid
op in

Het vertellen stimuleren

Lukt

Ja, ja

Ze praat door

Haar verhaal bevestigen

Lukt

Hm, hm
knikken

Ze denkt even na en
praat dan verder

Haar aanmoedigen

Lukt niet gelijk, zet
haar wel aan het denken

Oh

Ze rondt haar verhaal
af

Haar prestatie bewonderen

Niet duidelijk of ze dat
wel of niet prettig
vindt

Dus u vindt dat niet
altijd vervelend?

Ze bevestigt dit

Samenvatten, concluderen

Wordt herkend

En als u u verveelt,
dan belt u meestal uw
dochter?

Ze bevestigt dit

Thema selecteren

Wordt niet herkend als
onderwerp

En wat denkt u dat
uw dochter denkt als
u haar opbelt?

Ze moet even nadenken en zegt dan:
Misschien denkt ze
wel 'daar heb je haar
weer'

Wisselen van perspectief om haar te laten
nadenken

Lukt, ik ga door

Wat vindt u daarvan?

Ik hoop niet dat ze me
als een ouwe zeur ziet

Haar mening duidelijk
krijgen

Lukt

Hebt u het daar wel
eens over met haar?

Wel in het algemeen,
maar niet expliciet

Aansturen op oplossingsmogelijkheden

Vaag antwoord
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Voer een probleemoplossend gesprek
Doel: Knelpunten in de gespreksvoering leren benoemen en hanteren.
Vorm: Incidentmethode (het probleemoplossend gesprek).
Werkwijze:
- Laat ieder een specifiek knelpunt uit het gehouden oriënterende gesprek kiezen. Bijvoorbeeld:
* de weduwnaar die zich voortdurend zielig opstelt;
* iemand die steeds in herhalingen vervalt;
* het gesprek blijft te oppervlakkig;
* luisteren en tegelijkertijd vragen stellen lukt niet;
* persoonlijke vragen worden stelselmatig ontweken.
- Leg de procedure van de incidentmethode uit aan de hand van het uit te delen werkblad III F 4,
Instructie probleemoplossend gesprek. De stappen in de methode zijn:
* het probleem leren benoemen;
* het probleem leren analyseren;
* verschillende mogelijkheden ontdekken om het probleem te hanteren;
* keuze maken voor hoe het probleem te hanteren.
Leg vooral uit wat het voordeel van de gevalbespreking in drietallen is. Daarbij kunt u gebruikmaken van de volgende informatie:
Wanneer iemand in een gesprek iets als storend of als een belemmering ervaart, zet die
ervaring zich al gauw vast in de vorm van een bepaalde benoeming van het knelpunt ('Zie
je wel, begint ze weer over andere mensen'). Andere mogelijke interpretaties van wat er
gebeurt komen dan niet meer in het hoofd op en het wordt steeds moeilijker om nog
goed te luisteren en te reageren.
Bij de incidentmethode hebben uw helpers B en C de mogelijkheid om nieuw licht op de
zaak te werpen, dat wil zeggen andere interpretaties te geven of natuurlijk de gegeven
interpretatie te bevestigen. U kunt door dat commentaar afwegen of en waarom u het
gebeurde anders moet zien of anders moet benoemen.
Pas hierna kan verder gedacht worden over hoe het probleem te lijf te gaan. B en C kunnen hier weer andere mogelijkheden aandragen of de oplossing van A bevestigen.
Ten slotte maakt A een keuze uit alle genoemde mogelijkheden en vertelt waarom hij
denkt op die manier verder te komen in een vergelijkbare situatie.
- Verdeel de groep in drietallen, laat de procedure afwerken en bewaak de tijd. Laat na één situatie
van rol wisselen (B wordt A en brengt knelpunt in) en doe dat nog een keer als u iedereen leerervaring op wilt laten doen.
- Geef plenair gelegenheid stoom af te blazen en inventariseer de leerpunten.
Tip: Als u merkt dat voor uw groep de methode moeilijker is dan de knelpunten zelf geef dan
helpende aanwijzingen of doe het zelf een keer voor. Als het echt niet gaat kunt u de oefening plenair houden en na inventarisatie enkele knelpunten selecteren. U zet dan de volgende stappen:
- presentatie van het geval;
- informatieve vragen stellen door de groep;
- discussie over de situatie;
- reactie van degene die het geval heeft ingebracht;
- suggesties voor oplossing van de groep;
- reactie van degene die het geval heeft ingebracht;
- samenvatting van de leerpunten.
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Instructie probleemoplossend gesprek (incidentmethode)
Gedurende deze sessie werkt u in drietallen volgens een vaste procedure.
Om beurten krijgt ieder de gelegenheid een specifiek knelpunt naar voren te brengen. Per persoon is volgens onderstaande procedure maximaal een halfuur beschikbaar.
In de procedure is A degene die het specifieke knelpunt inbrengt en zijn B en C luisterende helpers.
Werkwijze:
- A formuleert een knelpunt uit het gehouden oriënterende gesprek en verwerkt daarin:
* korte omschrijving van de persoon die tegenover hem zat en de situatie waarin het gesprek
gehouden werd;
* wat het knelpunt was;
* wanneer het knelpunt zich voordeed of duidelijk werd;
* waarom het een knelpunt was;
* welke vragen er bij A rezen naar aanleiding van het knelpunt.
B en C luisteren zonder te onderbreken
5 min.
- B geeft een samenvatting en een beoordeling van wat A als knelpunt heeft aangegeven; A en C
luisteren zonder te onderbreken
5 min.
- C doet hetzelfde als B; A en B luisteren

5 min.

- A vertelt of en in welk opzicht het commentaar van B en C een nieuw licht op het probleem
werpt en probeert vervolgens het probleem opnieuw te definiëren en aan te geven op welke
wijze(n) hiermee dan omgegaan zou kunnen worden; B en C luisteren opnieuw zonder onderbrekingen
5 min.
- B en C volgen de probleemdefiniëring van A bij 4 en geven aanvullende mogelijkheden om met
dit probleem om te gaan
5 min.
- A maakt een keuze uit de genoemde mogelijkheden en geeft aan waarom hij/zij juist met deze
keuze verder denkt te komen. B en C geven daarop kort hun reactie
5 min.
- Hierna wordt B A en wordt de procedure (met een nieuw knelpunt) opnieuw afgewerkt.
- Ten slotte wordt C A.
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Een situatieschets geven
Doel: Een praktijksituatie leren schetsen voor overdracht of teambespreking.
Vorm: Thuisopdracht.
Werkwijze:
- Deelnemers beschrijven de situatie waarin de oudere zich bevond die zij voor het oriënterende
gesprek ontmoetten. Daarvoor bewerken zij hun bandopname (of hun aantekeningen).
- Enkele deelnemers lezen de schets van een ander voor of u leest zelf een aantal schetsen voor.
- U stelt daarna de volgende vragen aan de groep:
* Welk beeld heeft de schrijver van de oudere in de verschillende schetsen?
* Welke schets maakte op u de meeste indruk? Waarom?
* Welke oudere zou u een cadeautje willen geven? Wat en waarom?
* Welke oudere zou u raad/advies willen geven?
* Welke oudere is u sympathiek/antipathiek?
- Bespreek: waarom en op welke gronden worden de ouderen zo verschillend/gelijk gewaardeerd
door de groepsleden?
- Nabespreking van overeenkomsten en verschillen uit de situatieschetsen. Bijvoorbeeld naar
vorm, opbouw, stijl en naar feitelijkheid, informatiegehalte en beknoptheid.
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Methoden voor tussentijds evalueren
Als u drie modules hebt behandeld, bent u halverwege de cursus en is het een goed moment voor
een tussenevaluatie. Sla deel II van deze map nog eens op, kijk bij de inleiding op de cursus naar
het onderdeel 'evalueren', en dan met name naar het schema. Doel van een evaluatie tussentijds is
het beoordelen van de afgelegde weg, maar ook het vaststellen van nieuwe doelen, inhouden; het
is de beginsituatie voor het volgende traject in het leerproces. U zult dan ook nu willen nagaan of
de deelnemers hebben geleerd wat in de doelstelling van de modules en de door u gekozen onderdelen beoogd is. Met de opbrengst van die evaluaties in de ene hand en het cursusplan in de andere hand, kunt u de volgende bijeenkomsten definitief programmeren en de afgewerkte voor een
volgende keer bijstellen. U moet er altijd rekening mee houden dat uw plan voor de modules IV
tot en met VI op onderdelen bijstelling behoeft. Iedere cursus heeft zijn eigen deelnemers met
hun eigen sterke en zwakke kanten. Werkvormen die bij de ene groep deelnemers bijzonder aanslaan, kunnen bij een andere zomaar de mist in gaan. Soms zitten deelnemers ongeveer op hetzelfde niveau, een andere keer doen zich grote verschillen voor. Dat kan het noodzakelijk maken dat
u uw voorgenomen doelen wat lager stelt, meer bijeenkomsten programmeert, of individuele
begeleiding regelt. Ook kunt u (in overleg met de projectleider) iemand aanraden voorlopig nog
geen bezoekadres te nemen (als het de bedoeling was na de derde module cursus en huisbezoek te
gaan combineren).
Bij een tussentijdse evaluatie kunt u drie dingen evalueren:
1 de leerresultaten van module I t/m III;
2 de leerervaringen van de deelnemers;
3 de vraag of de opzet en uitvoering van module I t/m III voldoet.
Waarschijnlijk kunt u niet alles evalueren en moet u een keuze maken. Bij het maken van een
keuze zult u afwegen hoeveel tijd u kunt uittrekken voor tussenevaluatie, wat de beginsituatie van
de deelnemers was, hoe het leerproces tot dusverre is verlopen en welke informatie uzelf en welke
feed-back de deelnemers het meest nodig hebben om met frisse moed verder te gaan. We lichten
de drie soorten evaluatie toe. De technieken die u bij de drie soorten evaluatie kunt gebruiken
komen aan de orde in het volgende stuk, III G 2.

1 De leerresultaten van module I t/m III
Het doel van deze evaluatie is een cursistevaluatie. U kijkt of de deelnemers de resultaten van de
eerste drie modules met behulp van uw programmering gehaald hebben. U kiest voor die evaluatie, als u wilt weten of de deelnemers genoeg opgestoken hebben om door te gaan met module
IV, V en VI. Of als u niet zeker weet of de deelnemers genoeg voorbereid zijn om al met de praktijk te beginnen (als u er met de projectleider voor hebt gekozen in het tweede gedeelte cursus en
huisbezoek te gaan combineren). Een derde mogelijkheid is dat u wilt weten of extra begeleiding
van sommige deelnemers gewenst is.
De evaluatie van leerresultaten kan schriftelijk, mondeling, door middel van observatie of via een
toets plaatsvinden. De evaluatiemethoden die u hierbij in kunt zetten zijn de volgende.
U doet niets extra's maar:
- u controleert de tot nu toe gemaakte opdrachten, bekijkt de logboeken en de door de cursisten
zelf ingevulde woordenlijst (II F 2);
- of u (of de projectleider) tekent uit eigen observatie zelf bij elke oefening per cursist de resultaten aan;
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- of u (of de projectleider) observeert de groep en vult na afloop van elke bijeenkomst per cursist
drie 5-puntsbeoordelingsschalen in: één voor kennis en inzicht, één voor de leerhouding en één
voor de vaardigheden (goed, voldoende, matig, nauwelijks, niet).
U doet wel iets extra's en:
- u maakt een toets die bestaat uit aanvulvragen of meerkeuzevragen die betrekking hebben op de
behandelde stof van de drie modules, of
- u maakt open vragen over de inhoud van behandelde onderdelen die de cursisten beantwoorden.
Welke methode u ook kiest, bij evaluatie van leerresultaten is het altijd belangrijk de cursisten te
vertellen wat er beoordeeld gaat worden, hoe er beoordeeld gaat worden en wat de gevolgen van
beoordeling kunnen zijn. Die gevolgen liggen gezien het karakter van de cursus en omdat het om
vrijwilligers gaat meer in de begeleidende dan in de beoordelende sfeer. Het gaat niet om slagen of
zakken, maar om hiaten in kennis, inzicht, houding en vaardigheden op te sporen en daar met
specifieke hulp op aan te sluiten. Concrete mogelijke gevolgen bij onvoldoende resultaat kunnen
zijn: extra begeleiding van de projectleider voor een of meer deelnemers of het programmeren
van extra onderdelen uit een module. Als u gaandeweg de overtuiging hebt gekregen dat de cursus ongeschikt is voor een bepaalde deelnemer, dan is dit een goed moment voor een persoonlijk
gesprek tussen projectleider en betrokken vrijwilliger. Er is in de organisatie of elders in het lokale
netwerk vast wel vrijwilligerswerk waar de kwaliteiten van deze vrijwilliger beter tot hun recht
zullen komen.

2 De leerervaringen van de deelnemers
Leerervaringen van de deelnemers evalueren betekent hun vragen wat zij er zelf tot dusverre aan
hebben gehad. Die evaluatie is in de eerste plaats voor henzelf bedoeld. Zo'n evaluatie kan heel
stimulerend zijn: het geeft hun de mogelijkheid stil te staan bij hun persoonlijke resultaten en
ondersteunt de motivatie om door te gaan. Het geeft u concrete mogelijkheden hen te complimenteren, te bemoedigen en iets behartigenswaardigs over hun leerhouding te zeggen. Dat commentaar van uw kant is wel wenselijk, want als ze geen feed-back op hun zelfevaluatie krijgen,
blijft er gauw een wat teleurgesteld gevoel over bij de deelnemers.
Om de deelnemers zelf hun leerervaringen en leereffecten te laten evalueren, kunt u aansluiten bij
hun leerwensen die ze in het begin geformuleerd hebben (I B 1). Voor de zelfevaluatie hebt u
weer de keuze uit verschillende methoden:
- Het logboek (I B 2). Hoe gebruikt iedereen het logboek? Wat hebt u erin geschreven? Wat hebt u
geleerd? Bespreek aan de hand van de vier kolommen: wat heeft me verrast; wat vond ik moeilijk, welke vragen kwamen bij me op; wat vond ik prettig en ging me goed af; welke knelpunten
voorzie ik in de praktijk.
- Een plenaire uitwisseling in enkele ronden waarbij ieder mondeling over zijn leerervaringen vragen beantwoordt als: wat hebt u naar uw mening geleerd?; waar bent u anders over gaan denken?; wat vond u prettig?; in hoeverre is aan uw leerwensen beantwoord?; waarin bent u teleurgesteld? enzovoort.
- Het vragen van een schriftelijke mening over wat de cursus tot nu toe voor de deelnemers heeft
betekend, wat er bij hen veranderd is, wat ze al geleerd hebben, wat van hun wensen en verwachtingen van het begin al uitgekomen is en wat nog niet, in hoeverre ze die nu willen bijstellen. Voor dat laatste punt kunt u eventueel de vragen van I B 1 opnieuw voorleggen en laten
invullen.
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- Een uitsprakenlijst voorleggen waarop uitspraken staan over leereffecten, ontleend aan de doelstellingen van de onderdelen die u met de groep hebt bewerkt. Die uitspraken zullen beginnen
met: 'Ik kan...', 'Ik weet...', 'Ik durf...' enzovoort. De deelnemers geven middels vier erachter
geplaatste mogelijkheden aan in hoeverre die uitspraak op hen van toepassing is (voldoende,
kan beter, nauwelijks, niet).
Het logboek wordt als het goed gaat van keer tot keer door de cursisten zelf bijgehouden. Daaruit
komt een proces tevoorschijn. De andere drie evaluatiemethoden geven alleen weer hoe de cursist
op het moment van de tussenevaluatie over zijn leerervaringen denkt. Als enkele cursisten een
maagdelijk schrift laten zien (op zich al een veeg teken), moet u uiteraard voor de tussenevaluatie
van eigen leerervaringen een andere methode kiezen dan die met het logboek.
Tip: Als het logboek tot dusverre onvoldoende of slechts door enkelen is gebruikt, is dit een goed
moment om het nut en de aardigheid ervan nog eens aan te geven en hen te stimuleren het
alsnog op te pakken. Hetzelfde geldt voor de activerende woordenlijst Vakjargon II F 1 en
II F 2.

3 De vraag of de opzet en de uitvoering van module I t/m III voldoen
Dat is een evaluatie van de cursus tot nu toe, met als centrale vraag: wat vonden de deelnemers
ervan? De informatie die u zo krijgt kan helpen de opzet van het eerste gedeelte voor een volgende keer te verbeteren en het geeft u aanwijzingen voor de programmering en begeleiding van de
volgende modules. Wat vonden ze van bepaalde onderdelen of werkvormen? Bevalt het cursusmateriaal? Wat vonden ze van de begeleiding? Met de antwoorden op die vragen kunt u besluiten een
andere keuze uit de beschikbare onderdelen en verwerkingsvormen te maken, zoals meer zelf
inleidingen houden dan leesteksten uitdelen of juist omgekeerd.
Ook hiervoor zijn weer verschillende evaluatiemethoden geschikt:
- Open vragen die u zowel mondeling als schriftelijk kunt stellen. Dat biedt de deelnemers de
mogelijkheid om vrijuit hun mening te geven. Nadeel kan zijn dat er niet meer uitkomt dan
'leuk' of 'boeiend'. U kunt het heel gedetailleerd doen en alle programmaonderdelen van alle bijeenkomsten onder elkaar zetten en laten beoordelen op alle aspecten (de waarde voor hen, duidelijkheid van de bedoeling, geschiktheid van het materiaal, waarde van de oefeningen, kwaliteit
van de begeleiding, tijdstip en duur, suggesties voor verbetering). U kunt het ook globaler doen
voor het geheel van de drie modules en vragen 'hoogtepunten' en 'dieptepunten' in het traject
aan te geven en die te motiveren. U kunt nog een andere keuze maken en alleen een beoordeling
vragen van de onderdelen die naar uw eigen mening stroef verliepen, of die voor uzelf nieuw
waren.
- Open vragen voorzien van een beoordelingsschaal. U maakt dan weer een lijst van open vragen
(over het geheel of op onderdelen) en plaatst achter elke vraag vier antwoordmogelijkheden die
aangekruist kunnen worden (heel waardevol, redelijk, kan beter, kan duidelijk beter). Ook daarbij kunt u dan nog suggesties vragen voor veranderingen en verbeteringen van de cursus.
- Observatie door uzelf. Natuurlijk hebt uzelf ook een mening over wat goed ging en wat beter
kon. Ook kunt u met de projectleider afspreken dat die per onderdeel zowel u als de groep
observeert en kritische aantekeningen maakt die u de gewenste informatie opleveren. Kiest u
voor die methode, check die eigen beoordeling dan toch minstens in een 'terugblik op het voorafgaande' met de groep en vraag hun commentaar op uw bevindingen. Het kan namelijk voorkomen dat u ontevreden bent over aspecten waar de cursisten totaal niet mee zitten. Of dat u
enthousiast bent over een onderdeel omdat u, vanuit het overzicht dat u hebt, weet dat ze van
een bepaalde leerervaring later veel plezier zullen beleven, terwijl de deelnemers hetzelfde
onderdeel maar matig waarderen.
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Technieken voor tussentijdse evaluatie
1 Methoden voor evaluatie van leerresultaten
Die zijn geschikt om na te gaan of de cursisten het gewenste niveau hebben bereikt. Er zijn verschillende technieken om de leerresultaten van cursisten te evalueren. De voor deze cursus meest
bruikbare zijn de volgende:
MEERKEUZEVRAGEN

Modulegewijs maakt u, per door u gekozen onderdeel, een of meer vragen. Een voorbeeld van een
meerkeuzevraag:
Het belangrijkste verschil tussen vriendschappelijk huisbezoek en activerend huisbezoek is:
o de regelmaat van het bezoek
o de gerichte op- en afbouw van het bezoek
o de aandacht voor zorgen en hulpvragen
o de bekwaamheid van de vrijwilliger
Voordeel is dat u veel vragen kunt stellen waarbij alle onderdelen aan bod komen. Doorgaans zijn
ze snel te beantwoorden en makkelijk te beoordelen. Het werk zit in het maken van de vragen.
Nadeel is dat u door het alles-of-niets-karakter van de vraag niet te weten komt hoe de cursist aan
zijn antwoord komt.
JUIST/ONJUIST-VRAGEN

Ook geschikt voor kennisdoelen is het werken met een uitsprakenlijst. Voorbeeld:
Activerend huisbezoek is een moderne naam voor vriendschappelijk huisbezoek.
o juist
o onjuist
Voordeel is ook weer dat u over alle onderdelen een uitspraak kunt voorleggen en dat het geheel
toch in korte tijd in te vullen en te beoordelen is. Nadeel is de grote raadkans. Nadeel is ook dat u
de eigen redenering van de cursist niet te weten komt.
AANVULVRAGEN

Daarbij vult de cursist het ontbrekende deel van een zin of een stuk tekst zelf aan. Voorbeeld:
Activerend huisbezoek is iets anders dan vriendschappelijk huisbezoek, want...
Voordeel is dat de raadkans kleiner is dan bij juist/onjuist-vragen en dat de vragen gemakkelijk te
construeren zijn, want u kunt ze zo uit de teksten van elk onderdeel halen. Ook kunnen ze redelijk snel beantwoord en beoordeeld worden. Hoewel het antwoord van tevoren niet strikt vastligt,
is de speelruimte tamelijk klein maar toch ruim genoeg om iets van de eigen visie in kwijt te kunnen.
OPEN VRAGEN

De term duidt er al op dat het juiste antwoord niet precies vastligt. De cursist kan in zijn eigen
woorden formuleren. Open vragen zijn vooral geschikt voor het achterhalen van kennis, persoonlijk inzicht en houdingen. Voorbeeld:
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Geef het verschil aan tussen activerend huisbezoek en vriendschappelijk huisbezoek.
Open vragen beginnen met 'Geef het verband aan tussen...', 'Hoe verklaart u...' enzovoort.
Voordeel van open vragen is dat ze gemakkelijk te maken zijn, maar dat de beantwoording veel
tijd in beslag neemt, zodat u maar een beperkt deel van alle doelstellingen kunt toetsen. Sommige
cursisten schrijven lange verhalen op en dat maakt het nakijken tijdrovend.

2 Methoden voor evaluatie van leerervaringen van de cursist
Om cursisten zelf hun leerervaringen en leereffecten te laten evalueren kunt u gebruikmaken van
een vorm van zelfevaluatie. Nadeel is dat u dan bepaalde leereffecten kunt missen. Dat kan omdat
de cursist zich er niet van bewust is, ze niet onder woorden kan brengen, of omdat hij ze liever
niet uitspreekt (bijvoorbeeld wat hij niet gesnapt of verwerkt heeft).
Ook hiervoor hebt u weer verschillende mogelijkheden. Zelfevaluatie aan de hand van het logboek is in III G 1 al besproken. Andere technieken:
OPEN VRAGEN

Daarin vraagt u naar zijn leerervaringen, bijvoorbeeld:
- Heeft de cursus tot nu toe aan uw verwachtingen voldaan?
- Wat hebt u naar uw mening tot nu toe geleerd?
- Waar hebt u meer inzicht in gekregen?
- Waarover hebt u een andere mening gekregen?
- Wat kunt u straks in de praktijk goed gebruiken?
- Wat vindt u van uw bijdragen aan de bijeenkomsten?
- Wat ging u makkelijk af?
- Waar had u moeite mee?
- Hebt u het idee dat u voldoende geleerd hebt om door te gaan met de volgende modules?
- Wat zou u nog willen leren?
- Wat zou het leren voor u gemakkelijker maken?
U kunt de vragen op papier zetten, laten beantwoorden en zelf beoordelen. U kunt de vragen ook
mondeling aan de orde stellen in een of meerdere uitwisselingsronden. De laatste methode kost
aanzienlijk meer tijd, maar heeft als voordeel dat cursisten van elkaars leerervaringen kunnen
profiteren.
UITSPRAKENLIJST

Daarbij legt u hun een lijst met uitspraken voor over leereffecten. Die uitspraken ontleent u aan
de te verwachten resultaten van de modules en onderdelen die aan de orde zijn geweest. Kijk
daarvoor naar de Overzichtsbladen van de modules en de concrete doelen van de door u bewerkte
onderdelen. Bijvoorbeeld:
- ik zie het belang in van activerend huisbezoek
- ik ben me bewust van mijn eigen sterke en zwakke kanten met betrekking tot bezoekwerk
- ik kan feed-back geven aan mijn teamgenoten
- ik kan vaste opvattingen over ouder worden herkennen en doorzien
- ik kan levensloopervaringen gebruiken
- ik kan een gesprek over een thema op gang brengen
Achter elke uitspraak kunt u weer een beoordelingsschaal plaatsen die aangeeft in hoeverre die
uitspraak van toepassing is: 0 goed, 0 redelijk, 0 kan beter, 0 kan duidelijk beter.
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3 Methoden voor evaluatie van de cursus
Daarbij gaat het om de cursus zelf, met als centrale vraag: wat vonden de deelnemers er (tot nu
toe) van. Wat vonden ze van bepaalde teksten en oefeningen? Bevalt het cursusmateriaal. Voor
deze cursus geschikte evaluatietechnieken zijn:
OPEN VRAGEN

Het verdient aanbeveling om bij de cursusevaluatie altijd een aantal open vragen te stellen. Dat
biedt de cursisten de mogelijkheid vrij hun mening te geven en het kan onverwachte gezichtspunten opleveren. Open vragen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesteld. Sommige
cursusleiders maken het liefst een standaardformulier of een vast vragenrondje aan het einde van
elke bijeenkomst. Voordeel is de gewenning aan evalueren, nadeel van de routine kan zijn dat er
niet veel uitkomt. U kunt het ook halverwege de cursus over de afgelopen bijeenkomsten doen en
aan het einde over het tweede deel.
Voorbeeld:
- Waren de bijeenkomsten voor u waardevol?
- Wat vindt u van de aangeboden stof?
- Wat vindt u van de werkwijzen, de oefeningen?
- Bent u tevreden over de volgorde van de thema's?
- Kwam de ervaring en deskundigheid van de begeleider goed uit de verf?
- Wat vindt u van het materiaal dat u kreeg?
- Wat vindt u van de thuisopdrachten die u hebt gedaan?
- Wat vindt u van de sfeer in de groep?
- Wat vindt u de drie sterkste punten van de cursus tot nu toe?
- Wat vindt u de drie zwakste punten van de cursus tot nu toe?
- Welke opmerkingen over de bijeenkomsten wilt u nog kwijt?
Als u het schriftelijk doet, kunt u achter elke vraag (uitgezonderd de laatste drie) behalve ruimte
voor het antwoord ook een beoordelingsschaal opnemen: 0 goed, 0 voldoende, 0 kan beter, 0 kan
duidelijk beter.
AANVULZINNEN

Ook voor evaluatie van de cursus kunt u startzinnen gebruiken die de deelnemers kort aanvullen.
Voorbeeld:
- Aan de thema's
is me bevallen...
is me niet bevallen...
- Aan de werkwijzen
is me bevallen...
is me niet bevallen...
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OVERZICHTSBLAD
MODULE IV MOTIVEREN EN ACTIVEREN
Doelen
Het aanleren van de methode van activerend huisbezoek en het ontdekken van een eigen benaderingswijze daarin.
Uitgangspunten
Het gaat erom de oudere zelf een actieve rol te geven in het verduidelijken van zijn behoeften, verbreding van zijn zicht op de situatie en het kiezen van en experimenteren met nieuw gedrag. De bezoeker stuurt het activeringsproces, niet de inhoud van de gekozen verbetering.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

VAb
Stappen in de methode Activerend huisbezoek

Overzicht geven van
de stappen die gezet
worden om tot resultaten in het bezoekwerk te komen

Informatie, vragen
beantwoorden

IV A 1 tekst:
Stappen in de methode activerend huisbezoek
IV A 2 werkvorm:
Stappen in de methode activerend huisbezoek

IV B b
Stap 1, situatieverheldering

Verduidelijken van
doel en taken in de
eerste fase; oefenen
van vaardigheden bij
situatieverheldering

Informatie, oefeningen, nabespreking

IV B 1 tekst:
Stap 1: situatieverheldering
IV B 2 werkvorm:
Signaleren
IV B 3 werkblad:
Casus mevrouw A.
Simonsen
IV B 4 werkvorm:
Het eerste huisbezoek
IV B 5 werkblad:
Checklist Uw eerste
bezoek
IV B 6 werkvorm:
Situatie concretiseren
IV B 7 werkblad:
Checklist Aandachtspunten situatieverheldering

IV C b
Stap 2, perspectiefontwikkeling

Verduidelijken van
doel en taken in de
tweede fase; oefenen
van vaardigheden bij
perspectiefontwikkeling

Informatie, oefeningen, nabespreking

IV C 1 tekst:
Stap 2: perspectiefontwikkeling
IV C 2 werkvorm:
Verbinden van signalen, oorzaken en perspectieven
IV C 3 werkvorm:
Doelen formuleren
IV C 4 werkblad:
Checklist Doelen activerend huisbezoek
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IV D b
Stap 3, actieondersteuning

Verduidelijken van
doelen en taken in de
derde fase, oefenen
van vaardigheden bij
actieondersteuning

Informatie, oefening,
rollenspel

IV D 1 tekst:
Stap 3: actieondersteuning
IV D 2 werkblad:
Checklist Taken bij
actieondersteuning
IV D 3 werkvorm:
Actieprogramma
maken
IV D 4 werkbladen:
Actieprogramma
maken
IV D 5 werkblad:
Checklist
Actieprogramma
IV D 6 werkvorm:
Afspraken maken

IV E v
Flexibel omgaan met
actieprogramma's

Leren actieprogramma's bij te stellen

Oefening, groepsgesprek

V E 1 werkvorm:
Programma bijstellen
IV E 2 werkblad:
Bijstellen actieprogramma mevrouw S.

IV F b
De relatie tussen
oudere en bezoeker

Inzicht geven in het
opbouwen en onderhouden van een
wederkerige, gelijkwaardige relatie

Informatie, oefeningen

IV F 1 tekst:
De relatie tussen
oudere en bezoeker
IV F 2 werkvorm:
Mogelijke problemen
in de relatie
IV F 3 werkvorm:
De relatie in balans
houden

Voorbereiding
Zeker twee tot tweeëneenhalf dagdelen met thuiswerkmogelijkheid voor deze module programmeren:
onderdelen kiezen en in leerproces plaatsen.
Inleidingen en onderdelen voorbereiden. Video huren of televisieprogramma opnemen. Kopiëren van
uit te reiken leesteksten, opdrachten en werkbladen.
Resultaten
Als u voldoende basisstof uit deze module hebt doorlopen weten de cursisten:
- hoe ze een situatie kunnen verkennen en analyseren, hoe te signaleren;
- hoe ze nieuwe perspectieven en mogelijkheden daarin kunnen aanbrengen;
- hoe ze samenwerkingsdoelen kunnen stellen en actieprogramma's kunnen uitstippelen;
- hoe ze een tijdelijke, doelgerichte, gelijkwaardige relatie op kunnen bouwen, onderhouden en af
kunnen bouwen.
De verdiepingsstof stelt hen in staat om stoornissen in de relatie te voorkomen en actieprogramma's
bij te stellen.
Hulpmiddelen
Flip-over, kopieerapparaat, videoband, afspeelapparatuur.
Tips
Wees erop bedacht dat vrijwilligers weerstand kunnen voelen tegen het methodische van de aanpak.
Op het eerste gezicht lijkt het een keurslijf. Help die weerstand te overwinnen.
De onderdelen B, C en D bestaan uit informatie, gesprek en oefening. Dat is voor u de gemakkelijkste
volgorde om u in te lezen en u de stof eigen te maken. Wij adviseren in de programmering een andere volgorde aan te houden: eerst de oefening, dan gesprek en aanvullend de informatie. Als u begint
met informatie en gesprek, kan dat deelnemers minder ontvankelijk maken voor de eigen ervaringen
en een mogelijk eigen benaderingswijze. Dan wordt de methode gauw een professionaliserend keurslijf en geen profilering van het bezoekwerk.
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Stappen in de methode Activerend huisbezoek
inleiding
Het centrale uitgangspunt in de methode Activerend huisbezoek is het streven de oudere zelf
een actieve rol te laten vervullen. Een actieve rol in het verduidelijken van zijn benarde situatie,
het krijgen van een helder zicht op wat zijn leven plezieriger, gemakkelijker zou maken en hem
meer vooruitzichten zal bieden. Een actieve rol ook in het kiezen en uitvoeren van dingen die
ondernomen of anders bekeken kunnen worden om dat te bereiken. Het methodische model zet
de oudere dus aan het werk; u als bezoeker stuurt het activeringsproces en geeft de oudere alle
mogelijke praktische hulp en steun.
De verandering, oplossing of verbetering die de oudere met uw hulp gekozen heeft, krijgt geleidelijk aan vorm. In de periode dat u de oudere begeleidt speelt zich dus een proces af. Hoe lang
dat duurt hangt onder andere af van de ingewikkeldheid van de situatie waarin hij terechtgekomen is, van de aard van de persoon in kwestie en van uw uithoudingsvermogen. Er is echter
altijd een begin en een eind aan de bezoekperiode in onze methode. In die tussentijd vindt het
werk van u en het veranderingsproces van de oudere plaats. In dat werk is een drietal grote
stappen aan te geven, die achtereenvolgens gezet moeten worden om tot een resultaat te komen
waar de oudere verder mee kan. In de praktijk zult u merken dat de huisbezoekperiode niet
altijd zo keurig stapsgewijs verloopt. Soms moet u bijvoorbeeld een stap terugdoen, soms duurt
het vele bezoeken voor u de volgende stap kunt zetten. De ene oudere heeft weinig hulp en
steun nodig, de andere stelt zich bij alles afhankelijk van u op. Beschouw de onderstaande
beschrijving van stappen dan ook als een globale richtlijn voor de praktijk, waar u flexibel mee
om moet gaan.

drie stappen
Binnen de methode Activerend huisbezoek onderscheiden we een drietal grote stappen:
1 Het opbouwen van een vertrouwensband, het verkennen en analyseren van de situatie. Of in
één woord: situatieverheldering.
2 Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, het motiveren tot verandering en het stellen van
doelen. Of in één woord: perspectiefontwikkeling.
3 Het ontwerpen en ten uitvoer brengen van actieprogramma's, en het afbouwen van de relatie
zodat de oudere zelf verder kan. Of in één woord: actieondersteuning.

drie rollen voor de bezoeker
De bezoeker die volgens dit model handelt, neemt in de loop van het proces verschillende rollen
op zich. Hij past zijn inbreng aan aan de fase waarin het activeringsproces op dat moment is.
Gelet op de verschillende bedoelingen van de stappen, is in de eerste fase uw rol voornamelijk
die van vertrouwensfiguur: u geeft de oudere aandacht, luistert rustig en belangstellend, staat
open voor zijn beleving van de dingen en stimuleert om ervaringen, opvattingen en gevoelens
onder woorden te brengen.
In de tweede fase, die van perspectiefontwikkeling, bent u meer een onderzoeker, die met zijn
zoeklicht kansen en bedreigingen zichtbaar maakt die voorheen onopgemerkt bleven. U helpt
de puzzel van zijn benarde positie compleet te maken en brengt ruimere mogelijkheden aan het
licht. Daar gaat u mee door tot de oudere genoeg gezien heeft en zin krijgt om er iets aan te
gaan doen. Dan stapt u samen de derde fase in en neemt u meer de rol van begeleider op u. De
oudere gaat dan daadwerkelijk de gemaakte plannen in praktijk brengen. U let erop dat hij niet
te veel ineens probeert, bereidt de activiteiten voor, geeft zonodig praktische hulp, bespreekt de
ervaringen en helpt teleurstellingen te verwerken. Daarbij werkt u toe naar het einde van de
bezoekperiode en dat is het moment dat de oudere het alleen kan.
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Samenvattend: u leeft een tijdje met hem mee (stap 1), kijkt en zoekt mee naar nieuwe mogelijkheden (stap 2) en komt naast hem lopen bij de uitvoering (stap 3). Voor de verschillende rollen
zult u gebruikmaken van verschillende inzichten en vaardigheden. Sommige hebt u al gehad,
andere komen erbij. In de volgende onderdelen werken we de drie grote stappen nader uit en zult
u de vaardigheden die u nodig hebt om met deze methode te kunnen werken, kunnen oefenen.
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Stappen in de methode Activerend huisbezoek
Doel: Verbetering van het vermogen weer te geven wat ze gelezen hebben en ontwikkelen van
inzicht in de methode.
Vorm: Informatie, groepsgesprek.
Werkwijze:
- Laat de tekst IV A 1 lezen of houd een inleiding over het onderwerp.
- Bespreek de tekst aan de hand van de volgende vragen. Gebruik de flip-over.
* Waar gaat dit stuk over?
* Wat is de kern van het betoog, wat is de belangrijkste boodschap?
* Waar bent u het mee eens en waarmee eigenlijk niet?
* Wat is voor uzelf het meest bruikbare eruit?
* Wat mist u in het verhaal? Welke vragen roept het bij u op?
Geeft u de deelnemers de tekst niet in handen, maar houdt u een inleiding, pas de vragen dan
aan.
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Stap 1, Situatieverheldering: het opbouwen van een vertrouwensband,
het verkennen en analyseren van de situatie
In de eerste fase van de bezoekperiode is het de bedoeling dat er een duidelijker beeld ontstaat
van de mogelijkheden en belemmeringen die de oudere ervaart. Daarvoor moet er eerst een vertrouwensband ontstaan tussen u en deze oudere. Pas dan zal hij u vertellen wat hem bezighoudt.

contact leggen en het opbouwen van een vertrouwensband
Vaak zal degene die u bezoekt in het begin wat aftastend zijn. Pas als hij zich vertrouwd bij u
voelt zal hij stukje bij beetje achterliggende gevoelens en gedachten prijsgeven.
Het belangrijkste in de beginsituatie is een open benadering van de oudere als persoon en van
zijn leefomstandigheden. Beroepshulpverleners en andere vrijwilligers komen meestal maar
voor één aspect: de woning, het huishouden, de boeken, de boodschappen, de administratie, het
vervoer of de maaltijd. U komt voor hem 'in zijn geheel', voor hem als totale persoon. Dat doet
u op basis van gelijkwaardigheid.
Let in deze fase op het klikfenomeen. Het is of de betrokkenen elkaar liggen, interessant vinden
en of ze zich enigszins met elkaar kunnen identificeren. Klikt het niet dan werkt u eraan om het
alsnog te laten klikken (of u overlegt of het nuttig kan zijn van bezoeker te wisselen). Raadpleeg
de checklist IV B 5 vóór u uw eerste bezoek aflegt en vergeet na afloop niet in uw logboek te
schrijven.

het verkennen en analyseren van de situatie
Het is niet zo gemakkelijk om een scherp beeld te krijgen van de leefwereld en de belevingswereld van andere, en dus ook oudere mensen. U zult iets boven tafel moeten krijgen over alle
omstandigheden die op dat moment van belang zijn voor hem. Met open vragen stelt u de
belangrijkste aandachtsgebieden aan de orde (daarbij kan de checklist IV B 7 u helpen). U stelt
u als bezoeker in deze fase vooral volgend en stimulerend op; u wilt immers de verkenning van
de situatie door de oudere zélf bevorderen. Hierbij zal zowel wat hij doet als wat hij vindt als
hoe hij zich voelt aan bod moeten komen. Let erop dat niet alleen problemen, angsten, zorgen,
gevoelens van onmacht en verlies aan de orde komen, maar dat u ook vraagt naar wat positief
voor hem is, wat hem goed afgaat, wat hij plezierig vindt, mogelijkheden die hij voor zichzelf
ziet zitten, wensen en behoeften die hij eigenlijk heeft. Probeer een zo compleet mogelijk beeld
van de situatie te krijgen. Het vergt vaak wel inspanning om erachter te komen wat er wel en
niet aan de hand is. Huisbezoekers moeten over een scherp waarnemingsvermogen beschikken.
Het is meer dan luisteren. Het is ook voelen, zien en denken; oog en oor hebben voor kleine
aanwijzingen in het gedrag van de gesprekspartner, de inrichting van het huis en de buurt. Alles
kan helpen een beeld te krijgen van wat belangrijk voor hem is. Realiseer u dat u als bezoeker
zicht moet krijgen op de persoon en zijn leefomstandigheden. Dat is meer dan louter zicht krijgen op een probleem. Zelfs al is een oudere aangemeld omdat hij een duidelijk benoemd probleem heeft waarvoor hij hulp van een vrijwilliger wenst, dan nog is deze verkenning nodig.
Want al doende krijgt de oudere zo ook zicht op zichzelf en dat is nodig voor de volgende stappen.
Tip: Waar u voor op moet passen is niet nu al vast te stellen wat het probleem precies is en wat er
aan gedaan zou kunnen worden. Neem de rust en de tijd om uitgebreid te verkennen en
richt u niet onmiddellijk op de eerste de beste kwestie die u ziet, of die u aanspreekt.
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uw vaardigheden in deze fase
In de eerste fase van de bezoekperiode zijn de volgende gespreksvaardigheden essentieel:
- aandacht geven;
- verwoorden, herhalen;
- bevragen.
In module III zijn die alle drie behandeld. Hier toegepast betekent het dat u echt de tijd en de
ruimte geeft aan de verkennende gesprekken en uw betrokkenheid laat zien. Kijk goed rond, let
ook op het non-verbale gedrag van uw gesprekspartner. Toont hij zich geïrriteerd, rustig, ontspannen, angstig? Klopt dat met wat hij vertelt? Luister goed naar wat de oudere vertelt over wat
hem is overkomen, wat hij in bepaalde situaties doet en welke stemmingen en emoties daaruit
voortkomen. Probeer dat te begrijpen vanuit zijn leefomstandigheden en zijn levensloop. Luister
invoelend, pik boodschappen tussen de regels door op en ga regelmatig na of u de kern te pakken hebt. Goed luisteren vormt de basis voor het stellen van goede vragen. Werk dus geen lijstje
af en steek geen vragenvuur af! Gebruik de checklist IV B 7 alleen voor uzelf, tussen de eerste
bezoeken door, als u denkt dat u het beeld nog niet volledig hebt. Gebruik vragen als stimulans,
stel vragen die doorgaan in het spoor van wat de oudere vertelt, maar net iets verder reiken.
Vraag bijvoorbeeld om ervaringen te verduidelijken, gedrag te beschrijven en gevoelens te
benoemen of zijn persoonlijke mening te geven. Probeer zo concreet mogelijk te zijn. Dat kan
moeilijk zijn bij ouderen die gewend zijn een gesprek algemeen en oppervlakkig te houden.
Geef dan zelf het voorbeeld door in heldere beknopte bewoordingen te reageren. Forceer echter
niets, want het meest belangrijke in deze eerste fase blijft het opbouwen van een goed contact.
Tip: Vergeet na uw eerste bezoeken niet uw informatie en waarnemingen in uw logboek te schrijven.
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Signaleren
Doel: Signalen leren waarnemen en benoemen; inzicht krijgen in eigen beperkingen in waarnemen.
Vorm: Video bekijken en individueel werken, daarna groepsgesprek en uitwisselen van eigen
ervaringen.
Werkwijze:
- Voorbereiding:
Zoek een videoband uit waarin een huiskamergesprek te zien is tussen een oudere en een hulpverlener. Dat kan een beroepswerker zijn, maar ook een mantelzorger of een vrijwilliger. In het
genre zijn er genoeg3.
Als alternatief kunt u een casus bedenken en die uitschrijven waarin u zelf allerlei signalen verwerkt, of onze van mevrouw Simonsen nemen (werkblad IV B 3). U kunt daarbij eveneens
onderstaande werkwijze volgen.
- In de oefening gaat het om signaleren. Signalen opvangen is een belangrijke vaardigheid voor
huisbezoekers in de eerste fase: die van verkenning van de situatie. Leg eerst uit wat signalen
zijn en wat signaleren is. Bijvoorbeeld:
* Signalen zijn tekens die ergens op wijzen. Het zijn kleine, bijna onopvallende uitingen van iets
belangrijks dat dieper ligt: gevoelens of ideeën van de persoon, bepaalde gedragskenmerken,
ervaringen die hij heeft gehad, gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt, omstandigheden waarin hij verkeert. Signalen kunnen naar iets negatiefs (een probleem) verwijzen, maar ook naar iets
positiefs (iets wat hij goed kan). Signalen kunnen naar voren komen door het non-verbale
gedrag van de oudere, door het eigen gevoel van de bezoeker, door wat er gezegd wordt, hoe iets
verteld wordt en door wat de bezoeker allemaal in de omgeving waarneemt.
- Voor u de band aanzet (de casus uitdeelt), vraagt u ieder voor zich tijdens het kijken/lezen zo
veel mogelijk signalen op te pikken die voor bezoekwerk belangrijk kunnen zijn en die na afloop
direct op te schrijven. Zonder ze al te interpreteren! Dus bijvoorbeeld: 'Er zitten drie sloten op
de voordeur.'
- U inventariseert de signalen die de deelnemers opgepikt hebben op een flap. Vraag bij elk signaal of de anderen akkoord zijn. Geef aan hoe vaak een signaal opgevangen is. Welke zijn maar
door enkelen opgemerkt? Schrijf er zelf bij wat door niemand opgemerkt is. Zorg ervoor dat er
ook positieve signalen binnenkomen en op de lijst verschijnen.
- Laat ieder het eigen lijstje met de flap vergelijken en voor zichzelf proberen te ontdekken waarom hij bepaalde dingen wel of niet opmerkte. Vraag de ontdekte antwoorden op.
* Waarom ziet de een iets wel en de ander niet?
Bijvoorbeeld: door eigen deskundigheid, eigen ervaringen, waardeoordelen, voor- en afkeuren
enzovoort.
* Wat kan het gevolg daarvan zijn?

3 Wij gebruikten de banden Ik wil wil niet op mijn kinderen aangewezen zijn en Zal ik nog eens terugkomen?,
uitgebracht door en te bestellen bij Stichting Welzijn Ouderen Presikhaaf, Arnhem.
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- Ga verder met zelf conclusies trekken. Bijvoorbeeld:
* Dat er bij signaleren sprake is van een gekleurde bril, van een blinde vlek en van subjectiviteit,
en dat die de waarneming beperken.
* Vraag: welke bril draagt degene die in de video het gesprek met de oudere voert? Waaruit
maakt u dat op? Welke informatie mist hij? Wat is het effect daarvan?
- Verbind de leerervaringen met de doelen en taken van de bezoeker in fase 1. Behandel daartoe
de tekst IV B 1, Stap 1: situatieverheldering. Bijvoorbeeld:
* Bij de beschrijving van de taken en vaardigheden van de bezoeker in deze eerste fase is gezegd
dat 'u zo objectief mogelijk' te werk moet gaan. Echt neutraal, blijkt nu, kan niemand zijn.
Probeer dus zo breed mogelijk waar te nemen en te verkennen, maar wees attent op uw persoonlijke bril en houd er rekening mee dat u belangrijke dingen over het hoofd ziet of signalen verkeerd uitlegt. Vraag dus altijd na of check af.
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Casus mevrouw A. Simonsen
Mevrouw Simonsen is een 76-jarige weduwe die na de pensionering van haar man (een bloembollenkweker uit Lisse) in Roosendaal is komen te wonen. Ze houdt van tuinieren en handwerken,
maar dat lukt niet altijd zo best meer, vanwege haar reuma. Na een 40-jarig huwelijksfeest is haar
man plotseling overleden (hartstilstand). Ze woont nu al weer zo'n zeven jaar alleen. Ze heeft vier
uit huis wonende kinderen: twee zonen (één in Frankrijk, één in Den Haag) en twee dochters (de
een is leidster bij de thuiszorg in Dordrecht, de ander leidt een avontuurlijk, afwisselend bestaan
en is vaak veranderd van baan en van partner).
Mevrouw Simonsen heeft ook nog een zuster, een gepensioneerde onderwijzeres, die in Arnhem
woont. Mevrouw Simonsen is vrij gezet en probeert zich aan een afslankdieet te houden. Twee
jaar geleden heeft ze een lichte hartaanval gehad. Het roken zou ze daarom beter kunnen laten,
maar ja... een mens wil toch wat. Ze luistert heel graag naar de radio. Toen haar man met pensioen ging hebben ze eerst nog een tijdje in Frankrijk gewoond om hun zoon te helpen bij het
opzetten van een kruidenboerderij. Natuurlijk ook wel voor de gezelligheid, maar ja... Nu heeft
mevrouw Simonsen te horen gekregen dat ze binnen een halfjaar moet verhuizen. De gemeente
heeft de grond nodig voor de bouw van een nieuw op te richten asielzoekersopvangcentrum.
Bovendien is haar huis ook wel een beetje te groot en te bewerkelijk voor een vrouw alleen. Met
die tuin en dat zonnescherm en dat hout voor de open haard. Ze denkt dat ze wel in een van de
twee verzorgingshuizen zal belanden die er in haar woonplaats zijn. Ze vindt ze allebei niets en
veel te duur. Ze woont op een hoek waar steeds balorige jongelui rondhangen. De buren zijn vreselijk. Die wilden een dakkapel bouwen tegen haar muur aan. De gemeente heeft hun plan afgekeurd, maar ze kijken haar er nog steeds op aan. Haar man heeft indertijd wel een protest ingediend.
Mevrouw Simonsen is een vrouw die eigenlijk altijd wel wat te klagen, te kankeren en te veroordelen heeft, maar die dat op een heel aardige en geestige manier doet. Onwillekeurig schiet je in de
lach en echt boos worden op haar is moeilijk. Ze heeft respect voor de vrijwilliger die haar eens in
de twee weken, vanuit de diaconie van de kerk, komt opzoeken. Ze kent hem al van vroeger, toen
ze nog regelmatig op de bejaardensoos kwam. Op een dag is ze daar niet meer heen gegaan,
omdat ze het gevoel kreeg dat er door anderen over haar geroddeld werd. Toen had ze het gauw
bekeken. De vrijwilliger (zeg maar Simon) is een bezielde 40-jarige vormingswerker, die het vanuit idealistische motieven belangrijk vindt om naast zijn werk ook nog als vrijwilliger actief te
zijn. Het wordt steeds belangrijker dat de mensen onderling voor elkaar weer wat willen betekenen. Hij is wel een beetje een avonturier, denkt mevrouw. Nu eens dit, dan weer dat, maar ja... hij
is aardig en dat zo'n jonge man regelmatig bij haar op bezoek komt, daar heeft mevrouw
Simonsen toch wel bewondering voor.

NIZW

IV B 4 werkvorm

Het eerste bezoek op een nieuw adres
(Alleen van toepassing als u ervoor gekozen hebt na module III met de praktijk te beginnen;
anders wordt deze oefening niet gedaan tijdens de cursus en kunt u het materiaal later gebruiken.)
Doel: Ondersteuning bij het eerste bezoek van de cursisten.
Vorm: Praktijkopdracht.
Werkwijze:
- Laat de deelnemers brainstormen en ervaringen uitwisselen over hun voorbereiding van dit eerste bezoek. Mogelijke hulpvragen:
* Hoe bereiden ze zich voor?
* Waar zien ze naar uit en waar zien ze tegen op?
* Welke indruk willen ze bij de oudere achterlaten?
* Hoe gaan ze daarvoor zorgen?
* Waar zijn ze van plan voor op te passen?
* Wat moet er in elk geval aan de orde komen?
- Vat de voornaamste tips en aanbevelingen samen. Gebruik daarbij de checklist IV B 5, of deel
deze uit.
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Checklist
Fase 1: Het eerste bezoek
UW EERSTE BEZOEK OP EEN NIEUW ADRES

Uw eerste contact op een nieuw bezoekadres is heel belangrijk. Uw voornaamste bedoeling bij die
eerste ontmoeting is uw bezoekoudere te laten weten dat u een veilig, meelevend persoon bent
met wie hij gedachten, gevoelens, ervaringen, zorgen, verlangens, wensen en informatie kan
delen. Dat hij erop kan rekenen dat wat u samen bespreekt strikt vertrouwelijk zal blijven.
Gedurende het eerste kennismakingsgesprek komt aan de orde:
- Dat u een ouderenhuisbezoeker bent die getraind is door professionals en bij een organisatie
werkt.
- Dat u alles wat hij vertelt als strikt vertrouwelijk beschouwt en niets zonder zijn medeweten zult
ondernemen.
- Dat u begeleid wordt door een professional van de organisatie, zijn hulp zo vaak als nodig is
kunt inroepen en dat u deel uitmaakt van een team van ouderenbezoekers die samen het werk
organiseren.
- Dat hij als hij dat wil nog kennis kan maken met een andere bezoeker uit het team en dan pas
hoeft te kiezen of en met wie hij verder wil.
- Hoe u aan zijn naam gekomen bent en of het inderdaad klopt dat hij mee wil doen aan het
bezoekproject.
- In welke situatie hij zit, hoe hij ertoe gekomen is in te tekenen voor het bezoekproject en wat
hem daarvan aantrekkelijk lijkt. (Laat hem dat liever vertellen dan alleen af te gaan op het
intake-formulier.)
- Uw betrokkenheid bij hem. Als hij verteld heeft wel assistentie gedurende een periode te willen
kunt u iets zeggen als: 'Het is voor ons wel vrijwilligerswerk, maar we doen het uit persoonlijke
betrokkenheid bij elke oudere die we bezoeken. Als u met mij verder wilt, ga ik een vaste tijd
voor onze bijeenkomsten uittrekken en ik zal hier dan ook trouw elke week/eens per veertien
dagen een middag/ochtend zijn. Dat tijdstip kiezen we zo dat het voor ons beiden goed uitkomt
en we daar niet van af hoeven te wijken, tenzij er zich een noodsituatie voordoet. Hoe denkt u
daarover?'
- Uw filosofie van het bezoekwerk. Bijvoorbeeld dat de ondersteunende relatie belangrijk is, maar
ook het samen naar mogelijkheden zoeken om zijn leven wat gemakkelijker, plezieriger te
maken. U kunt iets zeggen in de trant van: 'Voor mij betekent huisbezoeker zijn...' en 'Ik wil
graag dat we met elkaar omgaan op een open en eerlijke manier, verbonden met een oprechte
wens om aan veranderingen te werken die ons allebei voldoening geven.'
- Maak kennis. Maak een bescheiden begin met de verkenning van zijn situatie. Wen aan zijn taalgebruik, spreekstijl en de mate waarin hij bereid blijkt iets van zichzelf te laten zien. Pas uw vragen en uw toon daarbij aan.
Wees u tijdens dat eerste bezoek bewust van:
- wat deze oudere van het bezoekwerk verwacht;
- welke behoeften hij zelf denkt te hebben;
- de emotionele toestand waarin hij verkeert;
- de gevoelens die deze oudere bij u oproept.
Schrijf deze observaties en waarnemingen op in uw logboek.
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Situatie concretiseren
Doel: Oefenen ontbrekende informatie bepalen.
Vorm: Situatieanalyse van casus mevrouw A. Simonsen.
Werkwijze:
- Geef de deelnemers werkblad IV B 3 en leg uit dat dit een samenvatting is van hetgeen een
bezoeker heeft genoteerd na de eerste drie bezoeken bij mevrouw Simonsen.
- Laat ieder voor hem belangrijke signalen markeren.
- Vraag vervolgens die te groeperen en te verbinden aan mogelijke probleemgebieden (woonsituatie, leefgewoonten, sociale contacten, gezondheid, relatie met de kinderen, huishouding enzovoort).
- Welke informatie mist u als bezoeker eigenlijk nog in deze eerste fase? Wat is onvoldoende aan
bod gekomen? Stel de volgende vragen:
* Waarover wilt u dat mevrouw Simonsen zich duidelijker uitspreekt?
* Welke concrete vragen zou u haar daarover willen stellen?
* Welke tips wilt u uzelf daarbij meegeven?
- Bespreek per vraag enkele antwoorden. Geef naar aanleiding van de verschillen aanvullende
informatie over wat de bezoeker in fase 1 in het oog moet houden. Gebruik daarbij de checklist
IV B 7, Aandachtspunten situatieverheldering.
(Bijvoorbeeld: dat het doel is het bevorderen van de verduidelijking van de situatie door de
oudere zélf, dat een vragenvuur het contact bezoeker-oudere doorgaans geen goed doet, dat u als
er al zoveel verteld is best naar specifieke informatie mag vragen zoals gedrag in een situatie,
gevoelens, reacties van anderen, wat eraan voorafging en wat het gevolg ervan was.)
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Checklist
Fase 1: Wat speelt er allemaal
In de methode Activerend huisbezoek onderscheiden we drie grote stappen: situatieverheldering,
perspectiefontwikkeling en actieondersteuning. De belangrijkste ingrediënten die u nodig hebt
om volgens deze methode te werken zijn terug te voeren tot de antwoorden op drie basisvragen:
Stap 1: Wat speelt er allemaal
Stap 2: Waarnaar streven we
Stap 3: Hoe gaan we dat aanpakken
STAP

1: WAT SPEELT ER ALLEMAAL

Alle problemen en wensen van degene die u bezoekt zijn onder te brengen in een lijst van leefgebieden en thema's. Die lijst helpt u bij de eerste verkennende gesprekken en bij de situatieverheldering.
Aanleiding
Wat is de concrete aanleiding voor de oudere om een bezoeker in te schakelen? Welke concrete
veranderingen treden er momenteel op? Welke kleinere of geleidelijke veranderingen vinden er
plaats?
Woonsituatie
Hoe is de woon- en leefsituatie van degene die u bezoekt? Biedt deze voldoende veiligheid,
ondersteuning en prikkels?
Sociaal netwerk
Wat zijn de belangrijkste mensen voor hem? Hoe ziet het contact met hen eruit? In welke mate
is er sprake van conflicten, teleurstellingen, frustraties? Hoe groot is het netwerk? Hoe groot
zijn zijn sociale vaardigheden? Hoe is de relatie met de kinderen en de familie? Zijn er mensen
die de problematiek instandhouden? Zijn er mensen die positieve verandering tegenwerken?
Zijn er mensen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de huidige
situatie?
Dagbesteding
Wat heeft hij voor bezigheden? Wat beschouwt hij als zijn voornaamste 'werk'? Wat doet hij
voor zijn plezier en ontspanning? Is zijn dagvulling een opgave of op een of andere manier problematisch?
Contacten met organisaties
Met welke belangrijke instanties en voorzieningen heeft hij momenteel contact? Is dat naar zijn
zin? Is er sprake van meningsverschillen? Zou hij het anders willen?
Hulp- en zorgverlening
Doet hij een beroep op anderen om hem te helpen? Hoe gaat dat? Heeft hij vaste afspraken met
helpenden uit eigen kring? Moet er nog extra hulp worden ingeschakeld?
Hulpbronnen
Welke materiële hulpbronnen heeft hij (inkomen, huis, vervoersmogelijkheid enzovoort)? Welke
mist hij, waarom en hoe lang al?
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Achtergrond en maatschappelijke factoren
Uit welke klasse/milieu komt hij? Welke functies heeft hij gehad in werk en vrije tijd? Welke
invloed heeft dat ook nu nog op hem? Met welke maatschappelijke beperkingen heeft hij nu te
maken (bijvoorbeeld zich niet geaccepteerd voelen, zich niet durven vertonen in een rolstoel,
geen hulp willen vragen)?
Spiritueel leven
Is hij gelovig? Waar put hij moed uit, wat is zijn inspiratiebron? Waardoor kan hij het leven aan?
Zijn er volgens hem uitgangspunten voor hoe een mens zijn leven in moet richten? Wat maakt
het leven de moeite waard?
Verleden
Welke belangrijke gebeurtenissen heeft de oudere eerder in zijn leven meegemaakt? Hoe heeft
hij die verwerkt? Staan die op een of andere manier in verband met de huidige situatie en de
manier waarop hij daarop reageert?
Lichamelijke toestand
Hoe gezond voelt hij zich? Zijn er ziekten of handicaps die dat veroorzaken? Gebruikt hij medicijnen? Hoe voelt hij zich geestelijk (rusteloos en gespannen, neerslachtig, eenzaam, hoopvol,
tevreden, energiek, op orde, zin in het leven enzovoort)? Is er sprake van zelfverwaarlozing?
Zorgt hij goed voor zichzelf?
Sociaal functioneren
Wat is uw persoonlijke indruk over zijn functioneren? Zijn er eigenaardigheden in de manier
waarop hij denkt, voelt, doet en dingen waarneemt? Is hij in staat om over zichzelf na te denken
en te praten? Heeft hij inzicht in zijn situatie?
Toekomstperspectief
Hoe ziet hij zijn toekomst? Hoe realistisch is dat? Wat wil hij daar zelf aan doen? Hoe gemotiveerd is hij? Welke mogelijkheden heeft hij?
Zoals gezegd omvat deze lijst algemene leefgebieden en thema's. Dat betekent dat elk probleem en
elke wens van iedere oudere bij een of meer punten onder te brengen is. Zo kunt u de lijst gebruiken als checklist voor uzelf. Van daaruit kunt u een specifieke beschrijving geven of een beeld van
de situatie van die ene oudere die u bezoekt. Die beschrijving moet u afbakenen, zo concreet
mogelijk maken en dicht bij de huidige ongewenste situatie houden. Dus liever: 'Mevrouw S. is in
contact met anderen erg gesloten en afwerend' dan: 'Mevrouw S. zou beter wat opener kunnen
worden'. En liever: 'Mevrouw S. voelt zich de laatste maanden erg neerslachtig' dan: 'Mevrouw S.
ziet het niet meer zitten'.
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Stap 2, Perspectiefontwikkeling: het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden,
het motiveren tot verandering en het stellen van doelen
In fase 1 heeft de oudere met uw hulp zijn situatie zo concreet mogelijk onderzocht. Toch is de
stap aan te kunnen geven wat er ter verbetering gedaan zou kunnen worden nog te groot. Daarom
gaat u samen in deze tweede fase de aspecten van zijn alledaagse bestaan kiezen die nu het meest
belangrijk voor hem zijn en die hij graag anders zou willen. Meestal komt datgene waar het om
draait meermalen terug in de gesprekken in de eerste fase. Uw aanknopingspunten liggen in de
knelpunten en wensen die het sterkste leven. Het belangrijkste thema 'licht op' uit de verhalen.
Het best kiest u de situatie waaraan de betrokkene zélf het meeste kan doen. Dus niet iets waar hij
zelf totaal geen invloed op kan uitoefenen.
Die omstandigheid gaat u nu vanuit andere gezichtspunten bekijken. Dat is het eerste doel van
fase 2. Het gaat erom dat de oudere zijn inzicht in de situatie zodanig verbreedt, dat hij zelf het
idee krijgt dat het best anders, beter zou kunnen. Die nieuwe vooruitzichten die hij ontdekt, moeten leiden tot het vaststellen van concrete doelen, waar u in de laatste fase stapje voor stapje aan
gaat werken. Het formuleren van dergelijke concrete doelen is het tweede deel waaraan in fase 2
wordt gewerkt.

op het spoor komen van nieuwe mogelijkheden
U zoekt samen met de oudere naar een rode draad in het verhaal. Welke thema's komen vaker
terug? Tijdens het verdiepen van een paar steeds wederkerende thema's ontstaan er al gauw
allerlei gedachten over de samenhang in en de oorzaken van de situatie waarin de oudere nu zit.
Uit het leggen van verbanden tussen de gegevens die uw gesprekspartner tijdens de situatieverheldering op tafel heeft gelegd kunnen al nieuwe mogelijkheden opdoemen. U wordt nu directer dan in de eerste fase, verbindt 'eilandjes' tussen aspecten en legt die aan de oudere voor. U
stimuleert de oudere de zaak eens van verschillende kanten te bekijken. Door bijvoorbeeld te
vragen naar zijn eigen aandeel in een bepaalde situatie. Of te vragen de zaak eens door de bril
van zijn kinderen/zichzelf toen hij jonger was/de buurvrouw enzovoort te bekijken. U verstoort
voorzichtig het vertrouwde (uitzichtloze, onveranderlijke) perspectief. U gaat ook samen interpreteren in die zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. U doet dat vragend: 'Zou het kunnen
dat...?' of 'Stel dat... hoe zou u dan...?' Als het nieuwe gezichtspunt aanslaat, zal de oudere er
veelal zelf op doorgaan en aangeven er wat mee te willen doen. Dan is de tijd rijp voor het stellen van concrete doelen.

motiveren tot verandering en het stellen van doelen
Als u er samen met uw bezoekoudere in slaagt te komen tot nieuwe gezichtspunten ten aanzien
van 'een ongemakkelijke, onplezierige, situatie zonder veel vooruitzicht op beter', zal hij aanknopingspunten gaan zien om de problematiek aan te pakken. Het stellen van doelen lijkt dan
een logische stap, op weg naar actie. Zo gemakkelijk gaat het echter niet altijd. Vaak is wat extra
stimulatie nodig, wil de oudere ook maar willen denken aan concrete plannetjes. Dat noemen
we motiveren tot verandering.
Motieven zijn beweegredenen. Wil iemand zich voornemen iets aan zijn situatie te doen, dan
zal hij daar voldoende redenen voor moeten hebben. In de motivatie heb je 'duwers' en 'trekkers'. Duwers zijn redenen om ergens van af te komen of iets vervelends te vermijden. Een trekker is iets wat je zou wensen, waar je naartoe wilt, wat je wilt hebben of kunnen. Duwers geven
winst op korte termijn, een gevoel van opluchting. Op den duur geven ze voor ons werk verlies,
want van klippen omzeilen krijg je niet het vertrouwen dat je iets kunt. Een positief zelfbeeld
ontwikkelen is juist een van de doelen van het bezoekwerk. Trekkers geven winst op den duur,
voegen iets toe aan wat er was. Hoewel iets nieuws in het begin eng kan zijn. In deze fase heeft
uw oudere een trekker nodig, een magneet die in het verschiet staat opgesteld.
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Daarvoor hebt u al uw 'uitnodigende' vaardigheden nodig. Reageer enthousiast op de sluimerende veranderingswensen en toon vertrouwen in de veranderingscapaciteiten van uw bezoekoudere. Meestal zult u te maken hebben met ouderen die in een negatieve spiraal terechtgekomen zijn, een gevoel van onmacht hebben en passief geworden zijn. Is dat het geval, stel dan op
de eerste plaats een doel dat redelijk simpel, zeker haalbaar, leuk is en voer dat samen uit. Stel
de doelen die u daarna op het oog hebt even uit en bouw langzaam op. Alleen het besluit iets
aan zijn situatie te willen verbeteren is al een grote verandering. Heel kleine concrete voornemens en besluiten betekenen dan al veel. Vooral als u erop let dat hij daardoor het gevoel krijgt
dat hij best iets kan. Dat maakt hem nieuwsgierig naar meer. Bovendien krijgt hij door een klein
resultaat meer vertrouwen in u en de hulp die hij van u kan verwachten. De eerste beweegreden
die u gebruikt zal in zo'n geval toch een 'duwer' zijn. Directe probleemverlichting als: een
meteropnemer binnen laten, een formulier invullen, een nieuw slot op de deur laten zetten. Laat
het iets zijn dat hij aankan, zonder al te grote kans op mislukking.
De concrete doelen die u zich samen stelt voor de bezoekperiode, kunnen allerlei activiteiten
omvatten. Zie voor een algemene opsomming checklist IV C 4.
Bij de keuze en de benoeming van doelen geldt een aantal voorwaarden:
- Het na te streven resultaat moet erin worden genoemd. Dat moet een resultaat zijn dat afhankelijk is van de oudere zelf (de wens dat anderen veranderen is meestal geen vruchtbare invalshoek).
- Het doel moet in persoonlijke, specifieke termen worden geformuleerd.
- Het doel moet zichtbaar gemaakt kunnen worden: wanneer is het bereikt? (Het moment waarop u de bezoekperiode af kunt bouwen.)
- Het doel moet haalbaar zijn voor de oudere en wel binnen afzienbare tijd (bijvoorbeeld een
jaar).
- Het doel moet passend zijn, dus werkelijk aansluiten bij zijn wensen en knelpunten.
- Het doel moet acceptabel zijn door de oudere. Dat zal eerder het geval zijn als de oudere zélf
tot de keuze ervan komt.
- Het doel moet passen bij de waarden en normen van deze oudere (dus niet iets zijn waarvan
hij zijn hele leven al vindt dat het niet hoort).

uw vaardigheden in deze fase
In de tweede fase van de bezoekperiode zijn de volgende gespreksvaardigheden essentieel:
- vragende aanwijzingen geven;
- informatie geven;
- samenvatten;
- confronteren, uitdagen.
Het zijn allemaal 'uitnodigende' vaardigheden die in module III al aan de orde geweest zijn. U
wordt nu directer dan in de eerste fase.
Nu gaat het om het omzetten van beweegredenen in heel concrete kleine voornemens en besluiten. U schept daarmee tegelijkertijd al de voorwaarden voor de komende verandering: u geeft
feed-back op de verhalen, u geeft een eigen mening, u vertelt over de ervaring van andere ouderen die u kende of u geeft informatie en vraagt steeds naar gevoelens en bedoelingen die wat
meer onder de oppervlakte leven. U stuurt het erop aan dat hij zich bewust wordt van zijn nietwelbevinden en het besef ontwikkelt dat het beter zou kunnen. Als het de oudere begint te
dagen dat het zo niet hoeft te blijven kunt u hem aanmoedigen en verder motiveren.
Wees niet te bescheiden en vertel rustig en met vertrouwen in uw oudere, hoe u u de situatie
voorstelt als u samen doorgaat. Noem echter ook te verwachten moeilijkheden en verlies de
schaduwkanten niet uit het oog.
Begin niet te snel met motiveren en stel niet te veel vragen van het soort: 'Wat wilt u dan?',
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'Waarom wilt u dat niet?', 'Waarom denkt u dat?', 'Waarom doet u zus of zo?' Het zijn moeilijke
vragen en als de ander geen antwoord heeft, kan hij zich betrapt of terechtgewezen voelen. Dat
staat haaks op de gewenste verhouding tussen u en de bezoekoudere: die is er één van gelijkwaardigheid. Vergeet niet dat uw enthousiasme en uw vertrouwen in zijn capaciteiten van grote
invloed zijn op het vervolg. Wacht niet af, maar neem zelf het initiatief tot gesprekken over activiteiten met betrekking tot de sluimerende veranderingswensen die boven tafel zijn gekomen.
Hij krijgt dan het gevoel dat hij best iets kan en hij wordt nieuwsgierig naar wat er mogelijk is.
Bijvoorbeeld: een oudere die zich met u in vervoersmogelijkheden gaat verdiepen, wordt aanspreekbaar voor activiteiten buiten de deur. Het blijft steeds van belang vragend te werk te gaan:
gaat hij akkoord?; zou hij daar iets aan hebben?; hij heeft toch niet het gevoel dat u hem tot iets
wilt dwingen?
Bij het stellen van doelen wordt ook duidelijk wat er van u aan praktische hulp en steun te verwachten valt en wat buiten uw macht of uw rol ligt. Wees daar eerlijk in. Maak dat expliciet en
spreek daar dingen over af.
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Signalen verbinden, interpreteren en handelingsperspectieven ontwikkelen
Doel: Zoeken van samenhang in signalen, overdenken van oorzaken erachter en het verbreden
van inzicht in de wensen en knelpunten.
Vorm: In groepsgesprek uitwerken van de geïnventariseerde knelpunten van oefening IV B 2.
Werkwijze:
- Voorbereiding:
Typ de inventarisatielijst van opgevangen signalen (zie IV B 2) uit en voeg er een lege kolom
achter. Kopieer deze voor de deelnemers.
- Neem de inventarisatielijst op een flip-over over met de opgevangen signalen (zie IV B 2), uitgebreid met een lege kolom.
- Leid de oefening kort in:
Om in de tweede fase de signalen die u opgepikt hebt te kunnen gebruiken, moet u ze als 'eilandjes' met elkaar verbinden tot samenhangende gebieden waarin iets aan de hand is. Dat aangeven van samenhangen en verbanden maakt het gemakkelijker te zoeken naar achterliggende
oorzaken en gedragspatronen. Daarin zijn aangrijpingspunten voor de oudere te vinden voor
anders doen, anders denken en anders reageren.
- Vraag de deelnemers in drietallen de signalen te groeperen: welke signalen horen bij elkaar en
verwijzen naar hetzelfde probleemgebied? Om dat te kunnen doen, moeten ze zich bij elk signaal afvragen wat mogelijke achterliggende oorzaken kunnen zijn: wat is er gebeurd?; waarom
zou hij dat doen?; hoe kan dat vroeger geweest zijn?; waarom heeft hij daar niets aan gedaan?
Vergeet niet ook positieve signalen te laten rubriceren. Geef indien nodig nog eens enkele voorbeelden van probleemgebieden: woonsituatie, leefgewoonten, sociale vaardigheden enzovoort.
- Vraag naar de bevindingen van elk drietal en schrijf op de flap achter elk signaal het achterliggende probleemgebied. Discussiepunten daarbij:
* Was u het onderling snel eens over samenhangende signalen en probleemgebieden? Hoe ging
dat?
* Zijn er nog meer probleemgebieden te verwachten met deze signalen in de hand?
* Kan een signaal met meer dan een probleemgebied worden verbonden?
* Is er een samenhang te ontdekken tussen twee of meer van de aangegeven probleemgebieden?
(Bijvoorbeeld: gezondheid, woonsituatie en inkomen.)
- Nu stapt u over naar een brainstorm met de hele groep over de mogelijke nieuwe perspectieven.
Maak al schrijvend een nieuwe flap met drie kolommen: gebied - signalen - andere mogelijkheden. Kies voor uitwerking twee of drie van de genoemde probleemgebieden. Zet ze onder elkaar
met voldoende tussenruimte in de eerste kolom. Zet in de tweede kolom de gevonden signalen
die erop wijzen dat daar iets aan de hand is.
- Welke mogelijke veranderingen op elk van die drie gebieden zouden het leven van deze oudere
gemakkelijker, plezieriger maken en meer vooruitzicht geven? Stimuleer de sociale fantasie van
de deelnemers en schrijf voldoende van elkaar verschillende suggesties op. Geef deze ronde het
karakter van een brainstorm.
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- Rond af met de leerpunten en verbind deze met fase 2 van de methode. Bespreek de tekst
IV C 1, Stap 2: perspectiefontwikkeling.
* Hebben de deelnemers hun inzicht in de omstandigheden van deze oudere zodanig verbreed
dat ze een idee hebben gekregen van de kansen en problemen die ze zouden kunnen benutten
in de bezoekperiode met deze oudere?
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Doelen formuleren
Doel: Doelen leren bepalen.
Vorm: Oefenen met de casus mevrouw A. Simonsen.
Werkwijze:
- Deel casus IV B 3, de situatie van mevrouw A. Simonsen, uit.
- Laat de situatie in tweetallen bespreken naar aanleiding van de opdracht:
* Kies problemen en zoek naar kansen die u zou willen benutten in uw bezoekperiode bij
mevrouw Simonsen.
- Vraag van enkele tweetallen de resultaten op. Bespreek de verschillen en laat zien dat hiermee de
ingrediënten gegeven zijn voor het samen met mevrouw kiezen van doelen om aan te werken.
- Vraag de tweetallen verder te werken aan de vraag:
* Wat zijn mogelijke hoofddoelen om met mevrouw Simonsen aan te werken en hoe zou u die
dan formuleren?
Gebruik daarbij de checklist IV C 4, Doelen activerend huisbezoek.
- Bespreek de mogelijke doelen aan de hand van de in tekst IV C 1, Stap 2: perspectiefontwikkeling, genoemde voorwaarden:
* Het na te streven resultaat moet erin worden genoemd. Dat moet een resultaat zijn dat afhankelijk is mevrouw S. zelf (de wens dat anderen veranderen is meestal geen vruchtbare invalshoek).
* Het doel moet in persoonlijke, specifieke termen worden geformuleerd.
* Het doel moet zichtbaar gemaakt kunnen worden: wanneer is het bereikt? (Het moment waarop u de bezoekperiode af kunt bouwen.)
* Het doel moet haalbaar zijn voor mevrouw S. en wel binnen afzienbare tijd (u hebt nog circa
vijftien bezoeken te gaan).
* Het doel moet passend zijn, dus werkelijk aansluiten bij haar wensen en knelpunten.
* Het doel moet acceptabel zijn voor mevrouw S. Dat zal eerder het geval zijn als ze er zelf voor
kiest.
* Het doel moet passen bij de waarden en normen van mevrouw S. (dus niet iets zijn waarvan zij
haar hele leven al vindt dat het niet hoort).
(Voorbeeld: enkele mogelijke hoofddoelen om samen met mevrouw S. aan te gaan werken:
* van het dienstencentrum gebruikmaken voor hulp bij nieuwe huisvesting;
* idem voor nieuwe contacten;
* het contact met de kerk (soos) proberen te herstellen;
* proberen af te vallen en minder te roken;
* een grote schoonmaak houden van huis en tuin;
* meer contact onderhouden met de kinderen;
* zich minder laten beperken door de reuma.
Uit deze doelen zal gekozen moeten worden voor één of enkele. De gekozen doelen zijn voor
een actieprogramma (fase 3) onder te verdelen in kleinere concrete doelen.)
Tip: Wees niet al te streng in het toepassen van de voorwaarden. Help de doelen die de deelnemers noemen anders te formuleren zodat ze concreter worden. Leg vooral uit dat hoe kleiner
en concreter de doelen zijn, des te gemakkelijker ze te bereiken zijn. Resultaten zijn ook voor
de bezoeker belangrijk.
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Checklist
Fase 2: Waarnaar streven we
In de methode Activerend huisbezoek onderscheiden we drie grote stappen: situatieverheldering,
perspectiefontwikkeling en actieondersteuning. De belangrijkste ingrediënten die u nodig hebt
om volgens dit model te werken zijn terug te voeren tot de antwoorden op drie basisvragen:
Stap 1: Wat speelt er allemaal
Stap 2: Waarnaar streven we
Stap 3: Hoe gaan we dat aanpakken
STAP

2: WAARNAAR STREVEN WE

Het formuleren van doelen volgt na de oriëntatie op behoeften, wensen en knelpunten. Hier gaat
het om wat u samen bereiken wilt. Er vindt een beweging plaats in de richting van oplossingen,
meer voldoen aan wensen, gebruiken van mogelijkheden.
Daarbij kunt u kiezen uit een vast aantal standaarddoelen die te maken hebben met een gemakkelijker, plezieriger leven met vooruitzichten.
De oudere:
- krijgt meer informatie over zichzelf, anderen en de omgeving om zich heen;
- ziet hoe de bezoeker iets aanpakt en neemt dat over;
- krijgt meer oog voor prikkels uit de buitenwereld;
- denkt op een constructieve, positieve manier;
- aanvaardt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven;
- heeft inzicht in zijn situatie;
- heeft hoop en verwachting voor zijn toekomst;
- kan zich voorstellen dat hij dingen doet;
- kan zich uiten op een constructieve manier;
- leert zijn eigen angst te hanteren;
- beschikt over mogelijkheden tot ontspanning en plezier;
- accepteert zijn eigen lichaam en draagt er zorg voor;
- heeft de juiste medicijnen;
- heeft de juiste zorg en hulp;
- experimenteert met nieuw gedrag en neemt daar risico's in;
- is zelfredzaam en autonoom;
- kan problemen oplossen;
- heeft bevredigende sociale relaties;
- weet zich te verhouden tot de kinderen en zijn familie;
- beschikt over passende sociale vaardigheden;
- maakt deel uit van een sociaal netwerk;
- neemt deel aan een ouderengroep en kan daarvan profiteren;
- leeft in een omgeving afgestemd op zijn behoeften;
- weet zijn omgeving naar behoefte te gebruiken;
- heeft een overeenkomst bereikt inzake een conflict;
- heeft een zingevende dagbesteding;
- stelt zich weerbaar op in de samenleving;
- bereidt zich voor op komende veranderingen.
Doelen trekken vooruit, als een ballon die aan een probleem is gehecht en omhoog wil. Eén ballon is niet genoeg. U zult meerdere doelen bij uw bezoekwerk moeten betrekken, die een breed
gebied van de leefwereld van de oudere bestrijken. Hij wordt dan als het ware aan alle kanten een
beetje opgetild.
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Het inventariseren van doelen heeft eerst een brainstormkarakter. Samen inventariseert u wat er
allemaal moet gebeuren om de gewenste situatie te krijgen. U houdt eerst nog geen rekening met
de vraag of het allemaal wel realistisch en haalbaar is. De doelen zijn richtingwijzers. U loopt alle
doelen die genoemd zijn na en kijkt waar u in principe een ballonnetje aan zou kunnen hechten.
Verschillende kleine doelen die verband met elkaar hebben zijn beter dan één groot, dat ingrijpende veranderingen vraagt. Waar u samen uiteindelijk aan gaat werken hangt af van de 'onderhandeling' daarover met uw bezoekoudere. Het is niet voldoende u alleen te beperken tot wat de
oudere wil. U hebt zelf ook een idee nodig, want pas dan kunt u daarover met de oudere praten.
Uiteraard moet u deze standaarddoelen ook weer net als de problemen vertalen en concretiseren
volgens de specifieke mogelijkheden voor deze ene oudere. De uiteindelijk omschreven doelen
moeten een toestand aangeven, duidelijk, specifiek en realistisch zijn. Dus bijvoorbeeld: 'Mevrouw
S. is niet meer bang in haar rolstoel de straat op te gaan.' Of: 'Mevrouw S. voelt zich meer ontspannen als ze alleen thuis zit.'
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Stap 3, Actieondersteuning: het ontwerpen en ten uitvoer brengen van
actieprogramma's, het afbouwen van de relatie zodat de oudere zelf verder kan
Op grond van het besluit aan een bepaalde wens te gaan werken hebt u samen doelen benoemd.
Die geven de richting aan van de actie die nu gaat volgen. Nu zult u een weg uit moeten stippelen
die leidt naar die doelen. Een pad dat u samen met de oudere afloopt. Dat pad zult u zo moeten
ontwerpen dat het voor degene die u bezoekt begaanbaar is. Bij het bedenken en uitvoeren van de
kleine stappen in dat plan geldt een aantal principes waar u rekening mee kunt houden. Eén ervan
is dat u er bij de uitvoering op let dat de oudere de opgedane ervaringen en vaardigheden zelf
dusdanig beheerst dat hij ze ook zonder u vast kan houden.

ontwerpen en uitvoeren van een actieprogramma
Met de doelen voor ogen gaat u nu samen bedenken hoe u het aan zult pakken. Het is vaak
prettig eerst een aantal mogelijkheden op een rijtje te zetten, alvorens een bepaalde werklijn te
kiezen. Bij elke benadering weegt u dan samen voor- en nadelen af om tot een keuze te komen.
Als voor een aanpak gekozen is zal het programma worden ingevuld: welke stappen zijn er achtereenvolgens te nemen? Binnen welke tijd moet dat gebeuren? Een realistisch, goed uitgewerkt
en doordacht plan, dat de oudere zichzelf ziet doen, is vaak al het halve werk!
Als de oudere eenmaal bezig is de voorgenomen plannen uit te voeren, zult u hem zo veel
mogelijk moeten stimuleren en ondersteunen. U helpt voorbereiden, begeleidt waar nodig en
helpt obstakels te overwinnen. Elke gezette stap in de goede richting, hoe klein ook, wordt
besproken. Heeft die het gewenste effect dan is het feest. Heeft die dat niet dan gaat u samen na
hoe dat komt. Dat kan ertoe leiden dat u samen een andere aanpak kiest of het nog eens probeert na verwerking van de teleurstelling.

het afbouwen van de relatie
Zodra u merkt dat de nieuwe ervaringen die uw oudere opdoet hem helpen en dat het gestelde
doel in zicht komt, begint u met uzelf misbaar te maken. U laat hem merken wat hij kan en wat
er al bereikt is. Houd daarbij goed in de gaten wat de oudere zich voorgenomen had en wat is
uitgekomen. Ga door met oefenen tot de oudere de verandering 'gewoon' vindt en zelf voort
kan zetten, ook in een situatie die net weer even anders ligt. Als hij faalt in het voortzetten van
de verandering is er sprake van een terugval en begint het proces eigenlijk van voren af aan.
Eerst moet die terugval verwerkt worden, voor u over iets anders gaat praten en het plan bijstelt. Het zal voorkomen dat een bezoekoudere eigenlijk steeds hulp en steun nodig heeft. Dat
hoeft echter niet in de vorm van u als bezoeker te zijn. Dan overlegt u eerst samen, en dan in
het team of met uw projectbegeleider, welke andere hulp of steun aangevraagd kan worden. U
zorgt dan voor een goede overdracht van uw aanpak en de resultaten tot dan toe.
Eindig uw bezoekperiode met een feestelijke afsluiting. Wat maakt niet uit, als het stoppen van
de bezoeken maar niet als een verlies wordt gevoeld. Dat laatste zal voor beiden het moeilijkst te
voorkomen zijn.

uw vaardigheden in deze fase
U bent in deze fase vooral de begeleider. Hier komen uw persoonlijke kwaliteiten, uw creativiteit en praktische vaardigheden volop van pas. U kunt van alles doen om uw oudere te ondersteunen, als het maar werkt en als u het maar met plezier doet. Bij het kiezen van een aanpak
houdt u als bezoeker uiteraard rekening met wat u zelf het meeste ligt, wat u goed kunt en wat u
graag doet. Dat kan, want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Gebruik voor wat u concreet
kunt gaan doen als begeleider de checklist IV D 2.
Na elk bezoek wordt er in deze fase iets voorgenomen, waarbij afgesproken wordt wie wat gaat
doen: 'Wat u de komende veertien dagen dus gaat doen is... En dan ga ik voor u...' Na elke stap
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volgt er een beloning en na elk resultaat is er iets te vieren. U probeert uw bezoekoudere zich te
blijven bepalen bij zijn besluiten (wat wilde hij ook weer?), te herinneren aan zijn beweegredenen
en de samen al verwachte moeilijkheden. Als de situatie te rooskleurig is voorgesteld volgt nu
helaas de teleurstelling. Het uitkomen van verwachtingen daarentegen kan de motivatie om door
te gaan sterk bevorderen. Ondersteun uw bezoekoudere, maak het niet benauwd en benadruk dat
hij altijd terug kan komen op een besluit. Aan de andere kant kan het ene besluit leiden tot een
volgend dat nu ook best bereikbaar lijkt. Experimenteer voorzichtig, want een goed besluit wil
nog niet zeggen dat uw oudere het ook daadwerkelijk doet.
Registratie van de inhoud van het bezoek, de voornemens, de afspraken en de resultaten kan een
leuk 'bezoekboekje' opleveren dat u hem aan het eind van de bezoekperiode geeft. Houd in ieder
geval uw eigen logboek bij.
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Checklist
Fase 3: Hoe gaan we dat aanpakken, wie gaat wat doen en wanneer
In de methode Activerend huisbezoek onderscheiden we drie grote stappen: situatieverheldering,
perspectiefontwikkeling en actieondersteuning. De belangrijkste ingrediënten die u nodig hebt
om volgens dit model te werken zijn terug te voeren tot de antwoorden op drie basisvragen:
Stap 1: Wat speelt er allemaal
Stap 2: Waarnaar streven we
Stap 3: Hoe gaan we dat aanpakken
STAP

3: HOE GAAN WE DAT AANPAKKEN

Dat is de vraag naar de benaderingswijze, wat er concreet gaat gebeuren in de bezoekperiode. Wat
de oudere allemaal kan doen om zijn doel te bereiken is één kant van de zaak. De andere is welke
helpende begeleiding u daarbij geeft. Hierbij een standaardlijst van mogelijke benaderingswijzen.
De bezoeker:
- geeft informatie en voorlichting;
- vervult een modelfunctie, doet voor;
- houdt gesprekken waarin hij soms toedekt en soms activeert;
- laat in gesprekken meer kanten van de zaak zien;
- helpt de oudere andere kanten van zichzelf te activeren;
- confronteert de oudere met zijn eigen verantwoordelijkheid;
- bedenkt samen met de oudere alternatieven;
- stimuleert het vermogen tot voorstelling en verbeelding;
- stimuleert het uiten van gevoelens;
- gaat met de oudere op angst oproepende situaties af;
- stimuleert tot ontspannende activiteiten;
- heeft aandacht voor lichaamsbeleving en -verzorging;
- verwijst en legt contact met andere hulpverleners;
- leert de oudere iets nieuws aan;
- houdt de motivatie gaande;
- bevordert de zelfredzaamheid;
- leert de oudere weer problemen aan te pakken;
- leert de oudere weer contact te maken met andere mensen;
- betrekt anderen in de begeleiding;
- versterkt de loyaliteitsbanden met gezin en/of familie;
- leert nieuwe sociale vaardigheden aan;
- stimuleert tot wederopbouw van het sociale netwerk;
- zoekt oefenplekken voor sociale vaardigheden van de oudere;
- gaat mee ergens naartoe en schept een veilig en leerzaam klimaat;
- helpt meezoeken naar een omgeving waarin hij sociaal kan functioneren;
- stimuleert een geschikte dagvulling en indeling op te zetten;
- stimuleert de oudere zich niet te laten wegdrukken;
- draagt mede zorg voor de verwerving van hulpbronnen;
- begeleidt de oudere in de verwerking van verliezen.
Deze lijst is niet uitputtend. De bezoeker kan veel meer doen om de oudere te ondersteunen en
aandacht te geven op weg naar hoe hij het zou willen hebben. In feite kan hij alles doen, als het
maar werkt en de oudere er iets aan heeft voor zijn wensen en knelpunten. Als bezoeker houdt u
uiteraard rekening met uw eigen vaardigheden en kiest u een manier van begeleiden waar u goed
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in bent en die u graag geeft. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Bij dit onderdeel gaat het weer om concrete handelingen, die niet voor meerdere uitleg vatbaar
zijn. Het is van belang een tijdsperiode aan te geven, want u blijft maar een beperkte tijd komen
(bijvoorbeeld een jaar). Dus liever: 'Mevrouw S. gaat binnen veertien dagen informatie inwinnen
bij de SWO over maaltijdvoorzieningen' dan 'Er wordt gezocht naar mogelijkheden om regelmatiger warm te eten'.
Afgesproken wordt ook wie wat gaat doen. De oudere zelf, u als bezoeker of samen. Uit de manier
waarop een taak geformuleerd wordt blijkt vaak al wie er het meest verantwoordelijk voor is. Let
wel: de eindverantwoordelijke is de oudere zelf.
Het is niet altijd mogelijk om aan te geven wanneer iets zal gebeuren. Soms weet u geen van beiden wanneer de gelegenheid zich voordoet, is deze afhankelijk van andere factoren die u niet kunt
voorspellen (bijvoorbeeld: 'Als ze klaar is met de therapie gaat mevrouw S. op een MBvO groep
voor zwemmen'). Ook zijn er doelen die als het ware gedurende de hele bezoektijd (en nog langer) meegaan. Bijvoorbeeld: 'Mevrouw S. stelt zich verantwoordelijk voor haar eigen leven.' Het
streven is om in ieder geval te verwijzen naar een tijdsperiode.
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Een actieprogramma maken voor mevrouw Simonsen
Doel: Concrete actie leren bepalen en een opbouw van de bezoekperiode maken.
Vorm: Voorbespreking, thuisopdracht met casus, nabespreking.
Werkwijze:
- Voorbespreking:
Licht de opdracht toe aan de hand van het mee te geven werkblad IV D 4. Vertel dat de tweede
kolom 'Doel' op werkblad 2 al bijna helemaal ingevuld is om de opdracht niet te omvangrijk te
maken. Daar hadden evenzovele andere kleine doelen kunnen staan. Welke u ook kiest: hoe
kleiner en concreter de doelen, des te makkelijker ze te bereiken zijn. Hoe groter en ambitieuzer, des te groter de kans dat ze niet verwezenlijkt worden en dat er een teleurstelling volgt.
Kleine stappen maken het makkelijker en geven de mogelijkheid bij te sturen of actuele vragen
en wensen in te bouwen.
- Leg uit wat er in de andere kolommen moet komen. Benadruk weer dat er vele wegen zijn die
naar Rome leiden, dat iedere vrijwilliger zijn eigen plan maakt en dat er een uiteenlopend
beroep op mevrouw S. gedaan kan worden. Als het maar past bij deze vrijwilliger en deze oudere
en... als het maar werkt. Laat eventueel gebruikmaken van werkblad IV D 2, checklist Taken bij
actieondersteuning.
- Nabespreking:
Uitwisselen van problemen bij het maken van een actieprogramma. Vraag in tweetallen elkaars
conceptprogramma door te lezen en elkaar erop te bevragen aan de hand van checklist IV D 5.
Deel die uit.
- Vraag vervolgens plenair de bevindingen van de tweetallen te rapporteren. Herformuleer elk
knelpunt dat wordt genoemd in een vraag en schrijf die op de flip-over.
- Bespreek de vragen en maak daarbij gebruik van de tekst IV D 1, Stap 3: actieondersteuning.
Bijvoorbeeld (de vragen die wij noteerden):
* Hoe komt overeenstemming over doelen tussen bezoeker en oudere tot stand?
* Moet je niet soms een 'verborgen agenda' hebben als bezoeker?
* Hoe strak moet je omgaan met plannen en afspraken?
* Hoe ga ik om met mijn eigen weerstand tegen plannen?
* Worden we ook aan het eind van een bezoekperiode beoordeeld op zulke concrete plannen?
* Is deze activerende methode niet te ingewikkeld voor oudere mensen?
* Wat moet je nu precies wel en niet in het actieprogramma opnemen?
* Suggereert de methode niet dat je als vrijwilliger op elk probleemgebied iets te bieden moet
hebben?
Tip: Het is voor de werkelijke praktijk van belang de huisbezoekers aan te bevelen om in deze
fase feed-back te vragen aan het team, of advies aan hun projectleider: welke doelen zal ik
kiezen om met mevrouw S. te gaan bespreken en hoe kan ik dat het beste doen? Dat geldt
ook voor het actieprogramma dat de bezoeker daarna opstelt: is het haalbaar?; met welke
valkuilen moet ik rekening houden?
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Een actieprogramma voor mevrouw Simonsen
Neem mevrouw Simonsen in gedachten. Stel dat zij degene is die u bezoekt. Na de contactlegging
hebt u de eerste vier gesprekken gebruikt om elkaar beter te leren kennen en om haar situatie te
verkennen en te analyseren door die van verschillende kanten te bekijken. Dat levert de gegevens
op van werkblad IV B 3.
Mogelijke hoofddoelen om samen met haar aan te gaan werken kunnen volgens u zijn:
- de woonsituatie;
- haar leefgewoonten (dieet, roken);
- haar sociale contacten (niets aantrekken van geroddel, dingen met anderen doen, iets voor een
ander doen, minder klagen en veroordelen);
- zich niet door de reuma laten beperken, huishoudelijke hulp zien te krijgen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat mevrouw Simonsen vooral werk wil maken van haar woonsituatie. Als ze daar wat meer zekerheid over heeft, komt de zin om iets aan de rest te gaan doen
vanzelf wel, denkt ze. Ze ziet er wel wat in om samen met u daarover van gedachten te wisselen en
stappen te gaan ondernemen. Het hoofddoel 'samen werken aan een nieuwe woonsituatie' hebt u
in concrete doelen onderverdeeld. U denkt daarvoor nog ongeveer zestien bijeenkomsten nodig te
hebben (dan heeft de bezoekperiode een jaar geduurd als u eens in de twee weken blijft komen).
U hebt het volgende schema (IV D 4 werkblad 2) voor uzelf gemaakt en dat gaat u nu verder
invullen. Voor de laatste paar bezoeken moet u nog iets plannen.
Kijk hoever u kunt komen. Per doel kunt u activiteiten bedenken die u samen (of haar alleen)
kunt (vragen te) ondernemen om het doel te bereiken. Verdeel het aantal te ondernemen activiteiten over het aantal bezoeken dat u nog hebt gereserveerd (circa zestien). Per activiteit kunt u
afspreken wat zij doet en wat u doet. Zorg dat ze ervan leert, flinker en zelfstandiger van wordt.
Neem haar dus niet te veel uit handen. Probeer de dingen die u doet een beloning te laten zijn
voor wat zij gedaan heeft.
Vergeet niet tijd te reserveren voor het afbouwen van de relatie!
Tip: Gebruik bij de activiteiten die u aanbiedt vooral uw eigen vaardigheden en benaderingswijzen! Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden en u moet het samen zien te rooien.
Plan dus geen dingen die zij niet zal kunnen/willen of die u totaal niet liggen.

Is het gelukt? Bent u niet vergeten af en toe ook eens tijd te nemen voor een pas op de plaats en
iets gezelligs, zonder dat u direct met nieuwe ideeën komt? Vier samen elke stap en elk klein succes! Vergeet vooral niet de fase 'werken aan verzelfstandiging'. Dat kan een aparte fase zijn, na de
voornaamste acties, maar ook bij elke onderneming apart. Zeg steeds wat u waarom vraagt en hoe
u iets aanpakt. Bespreek ook expliciet hoe ze zoiets in het vervolg zelf aan zou kunnen pakken.
Daar zijn de rustiger middagen tussendoor geschikt voor en de 'evaluaties' na elke onderneming.
De toon is echter altijd 'gezellig', zodat ze kan genieten van het contact. Vertel dan ook wat u
ervan geleerd hebt. In de laatste fase van uw bezoekwerk kunt u aandachtspunten voor de komende tijd bedenken en de allerlaatste keer moet feestelijk zijn: een uitje afspreken of een leuke herinnering geven die betrekking heeft op de bezoektijd.
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Een actieprogramma voor mevrouw Simonsen
Bezoek

Doel

5e

Onderzoeken
wat voor woonmogelijkheden er
zijn

6e

Uitzoeken hoe ze
wil wonen

7e

Uitzoeken waar
ze wil wonen

8e

Bloembollen in
potten i.p.v. in
de tuin; schuurtje opruimen

9e

Aanvraagformulieren invullen

10e

Aandacht voor
emotionele kant
van verhuizing

11e

Uitstel bij
gemeente aanvragen

12e

Nagaan of haar
aanvraag gerealiseerd wordt

13e

Huis opruimen
en schoonmaken

14e

Verhuizing
bespreken met
de kinderen

15e

16e

17e

NIZW

Activiteiten

Wat zij doet

Wat ik doe

IV D 5 werkblad

Checklist actieprogramma
- Wat is de te veranderen situatie?
- Hoe zou de oudere het willen hebben?
- Wat zijn de te zetten stappen?
- Wat is hiervoor nodig?
- Wat zijn te verwachten belemmeringen, gezien vanuit de oudere?
- Hoe zijn deze belemmeringen te overwinnen, te omzeilen, te verkleinen?
- Welke volgorde van te zetten stappen wordt gekozen en waarom?
- Hoe zijn deze stappen in de tijd te plannen?
- Welke afspraken zijn nodig?
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Oefenen in het maken van afspraken
Doel: Wederzijdse inspanningen en grenzen vastleggen.
Vorm: Rollenspel in drietallen.
Werkwijze:
- U vraagt in drietallen te proberen afspraken te maken rond ieders eigen actieprogramma met
mevrouw Simonsen.
- Een speelt mevrouw Simonsen, de tweede zichzelf en de derde observeert. Na 5 minuten wordt
er gewisseld van rol. Geef indien nodig zelf een demonstratie.
Instructie:
Bedenk wat u zelf voor inspanningen wilt verrichten, welke inspanning u van mevrouw S. verwacht, en waar uw eigen grenzen liggen.
Bedenk in de rol van mevrouw S. wat zij mogelijk wel en niet ziet zitten en welke hulp zij van de
bezoeker verwacht.
De observator let op bekende zaken als: verloop van het gesprek, houding van de bezoeker (aandacht, begrip, respect), omgaan met eigen wensen en die van mevrouw S., gebruik van gespreksvaardigheden.
- Plenaire uitwisseling.
Aandachtspunten:
* prioriteiten stellen;
* besluiten nemen over iets wel of niet doen;
* nee leren zeggen;
* delegeren, verwijzen;
* grenzen stellen, tijdslimiet stellen;
* zorgen dat u het zelf leuk blijft vinden;
* uw eigen voorkeursvaardigheden inzetten (uit de stapeltjes van oefening I E 4).
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Flexibel omgaan met actieprogramma's
Doel: Voorkomen van problemen in de uitvoering van het programma en bijstellen ervan.
Vorm: Oefening maken en nabespreken.
Werkwijze:
- We maken weer gebruik van de casus mevrouw A. Simonsen (IV B 3).
U deelt werkblad IV E 2 uit. De ambitieuze bezoeker heeft een actieprogramma gemaakt waarin
niet alleen gewerkt wordt aan de woonsituatie van mevrouw S., maar ook aan enkele andere
hoofdproblemen.
- Vraag de deelnemers dit voorbeeld te bekijken en te beoordelen met mevrouw S. voor ogen. Er
zijn vier kolommen: bezoek nr., programma, valkuilen en alternatieven.
Het is de bedoeling dat ieder bedenkt welke valkuilen er mogelijk aan het plan zitten (mevrouw
Simonsen kennende) en alternatieven bedenkt om die te vermijden.
- Plenaire uitwisseling van enkele mogelijke valkuilen en alternatieve oplossingen. Inventariseer
de oplossingsstrategieën die toegepast zijn en benoem ze. Geef het belang aan van én doelgericht
én flexibel zijn.
Wat zal goed werken en wat minder goed? Ten koste van wat gaat de aanpassing?
Aandachtspunten:
* doelen overeind houden;
* prioriteiten stellen;
* delegeren, verwijzen;
* besluiten nemen;
* de motivatie gaande houden;
* nee durven zeggen.
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Flexibel omgaan met actieprogramma's
Bezoek

Programma

5e

Ze weet wat ze wil:
geen verzorgingshuis,
wel aanleunwoning.
Zo veel mogelijk zelfstandig. Evt. tuintje of
groot balkon.
Logeerkamer voor
zoon in Frankrijk.

6e

Wat wil ze meenemen, wat wegdoen?

7e

De kinderen vragen
waar zij interesse in
hebben.

8e

Ze wil graag samen
een aanleunwoning
en een serviceflat
bekijken in de omgeving.

9e

Ze vindt dat de kinderen zover weg wonen
en dat ze ze te weinig
ziet. Zou ze er eens
kunnen gaan logeren?

10e

Gezondheid blijft niet
best. Onder behandeling bij huisarts en
specialist. Veel medicijnen, zou ze wel
vanaf willen.

11e

Samen naar diëtiste.
Iedere week op de
weegschaal.

12e

Moeilijk om van het
roken af te komen.
Samen een plannetje
voor maken.
Samen een dagje winkelen voor de inrichting van de aanleunwoning.
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Alternatieven

IV E 2 werkblad (pag. 2)

13e

Plan van diëtiste
bespreken. Onder
controle blijven en zelf
in de gaten houden.

14e

Toch nog eens naar
de bejaardensoos? Ze
heeft geen zin, te veel
geroddel.

15e

Samen gezellig babbelen, want ze geniet
van ons contact.

16e

Hulp voor de verhuizing regelen.

17e

Gezellig samen zijn in
het nieuwe huis.

18e

Wennen aan het nieuwe huis en hoe gaat
het met haar dieet?

19e

Aandachtspunten
voor de komende tijd
bekijken.

20e

Laatste keer, een uitje
afspreken of een
leuke herinnering achterlaten.
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De relatie tussen oudere en bezoeker
Kenmerkend voor de relatie tussen de oudere en zijn huisbezoeker zijn: het persoonlijke vertrouwen, de tijdelijkheid, de doelgerichtheid en de gelijkwaardigheid. De relatie heeft per fase van het
bezoektraject specifieke aandachtspunten.

in de eerste fase
In het begin kan de oudere de neiging hebben zich voor u als bezoeker, te verbergen of zich
anders voor te doen dan hij in werkelijkheid is. Dat kan veel oorzaken hebben: sommige ouderen zien niet veel heil in emotionele/motivationele steun en associëren dat al gauw met 'zware
gesprekken' die voor normale mensen niet nodig zijn; sommige ouderen vinden dat je niet
klaagt, niet over persoonlijke dingen praat, dat je geen hulp vraagt en je eigen boontjes dopt. Uit
onderzoek blijkt dat vrijwel alle ouderen vinden dat je van vrijwilligers niet veel mag en kan
verwachten: ze komen spontaan, voor een praatje en niet om jouw problemen op hun nek te
nemen.
Uw werk als ouderenbezoeker staat of valt met de zelfwerkzaamheid die u van de oudere kunt
en mag vragen en zijn acceptatie van uw ondersteuning daarbij. Daarvoor is een sfeer van vertrouwelijkheid en veiligheid nodig. Zo'n sfeer is er niet opeens. Daar moet u aan werken.
Effectieve manieren om voorbij een mogelijk moeilijke beginfase van verbergen, ontkennen of
afwimpelen te komen zijn:
- maak het veilig;
- bouw een vertrouwensrelatie op;
- praat over geheimhouding;
- respecteer zijn behoefte aan privacy;
- luister met alle aandacht;
- accepteer zonder te beoordelen;
- breng uw eigen ervaringen alleen in als ze terzake zijn;
- begin niet te snel over een actieprogramma.

in de tweede fase
Als u toe bent aan de fase van perspectiefontwikkeling, u iets belangrijks aan de orde wilt stellen
en het denken over andere mogelijke oplossingen in gang wilt zetten, is het zinvol om voor uzelf
eens te benoemen welke eigenschappen van uzelf tot hulp en welke mogelijk tot last zijn geweest
bij het opbouwen van de relatie. De volgende vragen kunnen u helpen bij het waarderen van de
relatie tot dusverre:
- Kan ik het met deze oudere goed vinden?
- Is de band zodanig gegroeid dat we toe zijn aan concrete samenwerking?
- Kan ik aspecten benoemen waardoor dat is gelukt? Kan ik aspecten benoemen die maken dat
ik dat nog niet aandurf?
- Heb ik iets over mezelf en mijn gedrag geleerd waar ik in het vervolg van het bezoek bij deze
oudere rekening mee moet houden?
- Heb ik van mijn teamgenoten inzake het omgaan met ouderen iets geleerd waar ik mijn voordeel mee kan doen?
Als de uitkomst van deze evaluatie positief is, u het goed kunt vinden met uw bezoekoudere en
als u er zeker van bent dat u elkaar graag mag, gaat u in goede samenwerking verder op de ingeslagen weg.
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in de derde fase
Dan kan een goede relatie alsnog verstoord worden. Om daarop bedacht te zijn noemen we
enkele mogelijke storende invloeden die in de fase van actieondersteuning op kunnen treden.
Zulke relatiebeïnvloeders zijn bijvoorbeeld:
- WEERSTAND VAN DE OUDERE TEGEN DE VERANDERING

Probeer die niet weg te duwen, maar probeer die te gebruiken. Het probleem bij weerstand zit
meestal in het herkennen ervan. Uw oudere kan ronduit zeggen ergens geen zin in te hebben,
steeds nieuwe bezwaren opperen of via non-verbale signalen laten merken 'dat u hem nog meer
kunt vertellen'. Passieve vormen van weerstand zijn bijvoorbeeld: dingen beloven maar niet doen
of afspraken vergeten. Hoe eerder u op tafel krijgt wat er gebeurt, hoe beter het voor de relatie is.
Het bespreken van de ene weerstand heeft vaak tot gevolg dat de andere vanzelf oplost. U kunt
dan samen ineens een heel stuk vooruit. Eigen fouten daarbij toegeven maakt u in de ogen van
de oudere alleen maar menselijker. Weerstand kan voortkomen uit verkeerde veronderstellingen
of onjuiste informatie. Vaak is weerstand gebaseerd op angst. Angst voor het onbekende.
- ANGST EN ONZEKERHEID

Zowel u als uw oudere kunnen het wel eens moeilijk hebben, of zich geïrriteerd of geërgerd voelen. Die gevoelens gaan vaak samen met onzekerheid of angst. 'Bang zijn om...' is een reëel
gevoel dat fnuikend kan zijn voor de relatie. Angst berust vaak niet op een persoonlijke ervaring,
maar op vooroordelen, op gedachten van de ander invullen zonder ze te checken of op eenzijdige of gekleurde informatie. Als de oudere met bepaalde angsten zit, probeer dan eerst te ontdekken of die wel op reële gronden gebaseerd zijn. Een open gesprek of juiste informatie helpt om
die angsten weg te nemen. Stel een situatie waar de oudere bang voor blijkt te zijn, in uw ijver
om die angst weg te nemen ook weer niet te rooskleurig voor, want dat maakt u ongeloofwaardig
voor later. Hetzelfde geldt voor uw eigen angsten. Als u uw eigen onzekerheden niet kunt
bespreken of checken bij de oudere, kunt u daarmee altijd bij uw teamgenoten en uw projectleider terecht.
- VOOROORDELEN

Met vooroordelen wordt bedoeld dat bepaalde eigenschappen aan een persoon worden toegekend, op grond van veronderstelde kenmerken van een hele groep mensen. In module II bespraken we bijvoorbeeld de vooroordelen die er bestaan over ouderen. Zo kan uw oudere vooroordelen hebben tegen zijn leeftijdgenoten ('Ik ga niet bij die ouwe zeuren zitten'), tegen buurtbewoners, tegen familieleden of tegen een bepaalde groep hulpverleners ('De helft van de tijd zitten ze
koffie te drinken'). Hij kan ook vooringenomen standpunten hebben tegenover bepaalde activiteiten. Vooroordelen kunnen bestreden worden via 'leren aan de praktijk', of door ongekleurde
informatie. Meer kennis en eigen ervaringen leiden meestal tot afname van vooroordelen en vermindering van angst. Bied de gelegenheid om kennis te maken met het afgekeurde. Uiteraard
moet de oudere dan wel gemotiveerd zijn om zijn mening bij te stellen.
- ONGELIJKWAARDIGHEID

Een belangrijk kenmerk van dit bezoekwerk is de wederkerigheid, symmetrie in de relatie. In
ander werk is er vaak sprake van ongelijkwaardigheid: weldoener-behoeftige, deskundige-onwetende. Natuurlijk is het niet slecht voor de relatie als u goed, sterk of kundig bent. Net zomin als
het slecht is als de oudere flink of voortvarend is. Ongezond voor de relatie wordt het als een
van beiden het slachtoffer wordt. Als u te veel overheerst wordt het bezoek voor de oudere een
'bezoeking'; als de oudere te veel overheerst wordt het voor u een wekelijkse zure plicht. Trap
niet in de valkuil van een machtsstrijd. Ga ervan uit en benadruk ook regelmatig dat u gelijkwaardige partners in de onderneming bent. Dat u beiden geeft en profiteert van het bezoekwerk.
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naar het einde
Als de doelen die u samen hebt gesteld in zicht gekomen zijn, nadert de tijd om de relatie af te
bouwen. Dat is een even grote kunst als de opbouw van een relatie. Het moet geen einde zijn,
maar het begin van een nieuwe periode, voor u beiden. Voor u ander werk of een nieuw adres,
voor hem weer greep hebben op zijn dagelijks leven in relatie tot anderen. De afbouwperiode is
de tijd om te evalueren wat u samen beleefd en bereikt hebt en met welke gevoelens u daarop
terugkijkt.
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Mogelijke problemen in de relatie tussen oudere en bezoeker
Doel: Leren anticiperen op relatiestoornissen.
Vorm: Probleemoplossend gesprek, in drietallen of plenair (beide mogelijkheden werken we hieronder uit).
Werkwijze:
- Leid het onderwerp in met behulp van de tekst IV F 1, De relatie tussen oudere en bezoeker.
- U vraagt in drietallen (of ieder voor zich in de kring) uit de eigen gegevens, de afspraken weer
op te slaan, die ieder met mevrouw S. maakte. Deze oefening is een vervolg op IV D 6,
Afspraken maken. Als u die niet gebruikte, formuleer dan zelf een aantal mogelijke afspraken
met mevrouw S. U kunt voor elk drietal een ander lijstje maken, of iedereen dezelfde afspraken
geven. Werkt u plenair, schrijf de voornaamste afspraken met mevrouw S. dan op een flip-over
voor iedereen.
- Instrueer als volgt:
U hebt een werkplan en wederzijdse afspraken gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat alles ook
volgens het boekje zal verlopen. Elk drietal (of elk uit te nodigen groepslid) wordt nu met een
probleem geconfronteerd, dat kan leiden tot verstoring van de goede relatie tussen u beiden.
Bedenk voor u erover gaat praten, hoe u met dat probleem om zou willen gaan.
- U geeft de drietallen één of twee problemen om te bespreken volgens de incidentmethode. Eén
speelt mevrouw S., één speelt de bezoeker en één observeert. Daarna wordt gewisseld. (Lees
eventueel de werkwijze zelf nog eens door onder III F 3 en III F 4.)
Als u plenair wilt werken geeft u enkele mogelijke bedreigingen van een goede relatie tussen de
bezoeker en mevrouw S. op een papiertje aan enkele deelnemers. Die 'eigenaren van het probleem' schrijven hun oplossing erbij: wat zouden ze met mevrouw S. bespreken? Waarom denken ze dat dat goed zal werken? Welk effect verwachten ze voor de voortgang en hoe anticiperen
ze daarop?
Voorbeelden van stoornissen in de relatie:
* mevrouw S. belt u steeds en claimt u voortdurend;
* mevrouw S. wil dat u bij alles meegaat, doet niets alleen;
* mevrouw S. belooft van alles, maar doet niets;
* mevrouw S. heeft steeds uitvluchten;
* mevrouw S. wil het voornamelijk gezellig houden;
* mevrouw S. komt steeds met nieuwe problemen;
* mevrouw S. is vergeetachtig;
* mevrouw S. twijfelt steeds, is heel onzeker;
* u trekt u alles zo aan dat u er niet van slaapt;
* u krijgt vanuit uw omgeving het verwijt dat u te veel met anderen bezig bent en uw gezin verwaarloost;
* u kunt helemaal niet met haar lachen;
* mevrouw S. heeft een karakter dat u totaal niet ligt;
* u hebt het gevoel dat ze zich onder druk gezet voelt door u.
- Houd een uitwisseling van de gevonden oplossingen en bespreek ze.
Uit de drietallen rapporteren de observanten.
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Vragen
* Wat was het plan met mevrouw S.?
* Welke bedreiging kwam er voor in de relatie?
* Hoe is dit met mevrouw S. besproken?
* Hoe gaat het nu verder met mevrouw S.?
Als u de plenaire werkwijze hebt gekozen vraagt u de eigenaren van de problemen hun storing
plus gekozen aanpak te vertellen.
* Zien de andere groepsleden alternatieve oplossingen?
* Spreken deze de probleemeigenaar aan?
* Wat zijn mogelijke effecten van de verschillende oplossingen?

NIZW

IV F 3 werkvorm

De relatie in balans houden
Doel: Inzicht geven in een win-winrelatie.
Vorm: Informatie, groepsgesprek.
Werkwijze:
- Presenteer onderstaand schema4 en licht de vier vakken toe: wederkerigheid, egoïsme, altruïsme
en machtsstrijd.
- Verduidelijk het aan de hand van enkele bedreigingen van de relatie als in oefening IV F 2
genoemd (en de voorgestelde oplossingen als u de oefening IV F 2 gedaan hebt).
- Vraag de groep nu in eigen woorden de belangrijkste kenmerken van de relatie oudere-bezoeker
aan te geven en zet die op een rij als afsluiting.
Belang oudere

ten gunste van
bezoeker
Belang
bezoeker
ten koste van
bezoeker

ten gunste van
oudere

ten koste van
oudere

1 wederkerigheid,
positief voor beiden

2 egoïsme, positief
voor bezoeker

3 altruïsme, positief
voor oudere

4 machtsstrijd, negatief
voor beiden

Figuur: De relatie in balans houden

Belangrijk: een win-winsituatie creëren, als weergegeven in vak 1: wederkerigheid.
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OVERZICHTSBLAD
MODULE V DE SOCIALE OMGEVING GEBRUIKEN
Doelen
Ouderen met een afbrokkelend netwerk of die dreigen te vereenzamen kunnen leren hoe zij sociale
steun kunnen verwerven; leren maken van een overzicht van praktische hulpmogelijkheden waar
ouderen een beroep op kunnen doen; vergroten van de eigen sociale competentie: sociale steun bieden, onderhandelen, informatie verzamelen, samenwerken met andere hulpverleners.
Uitgangspunten
Het onderhouden van een zo compleet mogelijk netwerk is van belang voor ouderen om greep te
houden op het eigen bestaan. Hulp en steun van anderen dan de bezoeker is noodzakelijk.
Gebruikmaken van de sociale omgeving is niet altijd vanzelfsprekend voor bezoekers. Bezoekers zijn
'partners in de zorg' van andere hulpverleners.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

VAb
Persoonlijke sociale
netwerken

Het belang inzien van
sociale contacten voor
ouderen; een persoonlijk netwerk in
kaart kunnen brengen

Informatie, oefeningen, groepsgesprek

V A 1 tekst:
Het belang voor ouderen van een persoonlijk sociaal netwerk
V A 2 werkvorm:
Een persoonlijk sociaal
netwerk in kaart brengen
V A 3 werkbladen:
Een netwerkkaart
maken
V A 4 werkvorm:
Eenzaamheid, contacten en activiteiten

VBb
Sociale voorwaarden
en ondersteuning

Inzicht krijgen in de
voorwaarden voor het
welbevinden van
ouderen op samenlevingsniveau; kunnen
werken aan verbetering van de sociale
voorwaarden en vergroting van steunmogelijkheden

Informatie, groepsgesprek, oefening

V B 1 tekst:
Sociale voorwaarden
en ondersteuning
V B 2 werkvorm:
Activeren van de
oudere en zijn omgeving
V B 3 werkvorm:
Verliezen compenseren

VCb
Informatie en advies
verkrijgen

Informatie leren zoeken en ordenen, passende bij de vraag en
helpend bij keuzen en
beslissingen

Informatie, oefeningen, groepsgesprek

V C 1 tekst:
Informatie zoeken
V C 2 werkvorm:
Verborgen informatieve vragen
V C 3 werkblad:
Casus Verborgen
informatieve vragen
V C 4 werkvorm:
Informatiekaarten
maken
V C 5 werkblad en
voorbeeld:
Informatiekaart
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VDv
Andere hulpverleners
inschakelen

Inzicht krijgen in bronnen voor hulp en
steun voor ouderen;
leren ouderen te helpen andere hulp in te
schakelen

Informatie, oefening,
groepsgesprek

V D 1 tekst:
Andere hulpverleners
inschakelen
V D 2 werkvorm:
Andere hulp inschakelen
V D 3 werkblad:
Wensenlijst voor hulp
en steun

VEv
Samenwerken met
andere hulpverleners

Leren samenwerken
met partners in de
zorg; leren omgaan
met meningsverschillen en onderhandelen

Informatie, oefeningen, groepsgesprek

V E 1 tekst:
Samenwerken met
andere hulpverleners
V E 2 werkvorm:
Samenwerken en
besluiten nemen
V E 3 tekst:
Omgaan met
meningsverschillen
V E 4 werkvorm:
Omgaan met
meningsverschillen
V E 5 werkblad:

Voorbereiding
Programmeer voor deze module zeker anderhalf tot twee dagdelen voor de basisstof. Kies onderdelen
en plaats ze in een leerproces.
Eigen inleidingen en oefeningen voorbereiden. Casus beoordelen en zelf andere maken als u dat prefereert. Overzicht van beschikbare hulp- en steunmogelijkheden voor ouderen in de regio verkrijgen
(via projectleider). Samenwerkingsverband en verwijsafspraken met andere organisaties checken bij de
projectleider. Uit te reiken materiaal kopiëren.
Resultaten
Als u voldoende basisstof uit deze module hebt doorlopen, kunnen de cursisten:
- persoonlijke sociale netwerken in kaart brengen;
- omgaan met gevoelens van eenzaamheid;
- ouderen activeren tot gebruik van de sociale omgeving;
- informatieve vragen hanteren en zelf passende informatie zoeken en opslaan.
De verdiepingsstof stelt cursisten in staat om:
- ouderen te ondersteunen bij het inschakelen van andere hulp en steun;
- een overzicht van hulp- en steunmogelijkheden te hanteren;
- een samenwerkingsrelatie aan te gaan met andere hulpverleners;
- te onderhandelen in conflictsituaties.
Hulpmiddelen
Flip-over, kopieermachine, stadsgidsen, sociale kaart, ouderenwijzer, blanco kaartjes.
Tips
Begin niet met het geven van informatie over actieve organisaties voor ouderen in het werkgebied.
Leer hun een vraaggerichte werkwijze aan en niet een aanbodgerichte. Programmeer de onderdelen in
de gegeven volgorde A, B en C. De oefeningen bij deze module eisen veel van de deelnemers (en van
uzelf). Pas ze zonodig aan of vereenvoudig ze.
De onderdelen D en E geven we als verdiepingsstof. Het hangt af van de zelfstandigheid die de bezoekers in uw project krijgen of ze de vaardigheden 'inschakelen van andere hulpverleners' en 'samenwerken met andere hulpverleners' (onderdelen D en E) nodig hebben. In sommige projecten zijn contacten met andere hulpverleners voorbehouden aan de projectleider en krijgen bezoekers slechts een
signalerende taak. Overleg hierover met de projectleider.
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Het belang voor ouderen van een persoonlijk sociaal netwerk

verenigingen

Onder een sociaal netwerk verstaan we 'een netwerk van mensen met wie een oudere een geregeld
en bevredigend persoonlijk contact heeft'.
De personen in dat netwerk kunnen verschillend van betekenis zijn. De band kan van persoonlijke, maar ook van zakelijke aard zijn. Er kunnen mensen een rol in spelen waarmee de centrale
persoon dingen onderneemt, waarmee hij dingen bespreekt of uitwisselt. Het kunnen buurtgenoten zijn, kennissen, vrienden of familieleden, maar ook leveranciers, hulpverleners, adviseurs of
clubgenoten. Iemand kan lid zijn van vereniging X, klant zijn bij onderneming Y, winkelen met Z,
huishoudelijke hulp krijgen van A, bellen met B als hem iets naars is overkomen enzovoort. Ter
verduidelijking van een persoonlijk sociaal netwerk kan de onderstaande schets gebruikt worden.
Zo'n sociaal netwerk maakt het mensen gemakkelijker om zich een deel van de gemeenschap te
voelen, om mee te doen in een
groter verband en om zich thuis te voelen in deze tijd. Bovendien
samenleving
kan een hecht, gevarieerd sociaal netwerk helpen langer zelfstandig en onafhankelijk te blijven.
Oudere mensen missen in hun beleving
vaak betekenisvolle contacten. Ze hebben het gevoel dat
ctionarissen
n
u
f
hun netwerk begint af te brokkelen, dat het ontoereikend wordt, of dat ze hun bekenden minder
vaak zien en spreken dan ze zouden willen. Het wordt ook moeilijker voor hen om zo'n netwerk
nden
vriedaarin
te onderhouden en om leemtes
aan te vullen met nieuwe contacten. Bovendien is in geval
van langdurige ziekte of hulpbehoevendheid van de meeste mensen in een doorsnee netwerk geen
blijvende hulp te verwachten. Dan zit daar een leemte.
familie

Uit de praktijk blijkt dat mensen naarmate ze ouder worden dreigen te vereenzamen. Het is slecht
persoon
voor het welbevinden als iemand
zich buitengesloten voelt. Kent u het gevoel: 'het lijkt erop dat
iedereen op straat met z'n tweeën loopt, en het lijkt of iedereen iedereen kent; alleen u kent niemand en niemand kent u'? Dat gevoel is de kern van eenzaamheid.
Er zijn tal van aanleidingen en oorzaken voor eenzaamheid. Die kunnen bij de persoon zelf liggen
of door omstandigheden komen.
Oorzaken bij de persoon zelf:
- denken niet belangrijk te zijn voor een ander;
- sociaal niet meer zo vaardig zijn;
- bang zijn voor (nieuwe) teleurstellingen;
- geen zin hebben in verplichtingen;
- niet willen (durven) vragen;
- bang zijn te weinig terug te kunnen doen ('Liefde moet van twee kanten komen');
- wachten tot anderen het initiatief nemen.
Oorzaken in de omstandigheden:
- het te druk hebben (eigen huishouden, of verzorging van partner);
- verhuizing van zichzelf of van vrienden/familie/kinderen;
- overlijden van partner/familieleden/vrienden;
- fysieke belemmeringen krijgen, te weinig energie over hebben;
- het uiteenvallen van vertrouwde verbanden;
- te weinig geld hebben om mee te kunnen doen;
- als oudere weinig belangstelling ervaren van de omgeving;
- behoefte aan contact hebben op tijden waarop anderen niet beschikbaar zijn ('s nachts, in weekenden).
kennissen

genoten
buurt

samenleving

Het zal duidelijk zijn dat deze belemmerende factoren niet allemaal uitgeschakeld kunnen worden
door u als huisbezoeker. Wat u wel kunt doen is met uw oudere zoeken naar voor hem stimulerende factoren inzake sociaal functioneren. Wat motiveert hem om de telefoon, de pen te pakken,
het huis uit te gaan, anderen op te zoeken of uit te nodigen en zich open te stellen. Ook die stimulerende factoren zijn zowel in de persoon zelf als in de omgeving te vinden: wat wil, kan, durft hij
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wel en welke mogelijkheden biedt de omgeving wel? Voortbouwen en versterken daarvan kan de
negatieve werking van de belemmerende factoren verminderen.
Vaak zijn ouderen wel bereid om te investeren in een situatie van eenzaamheid en sociaal isolement. Niemand wenst die, en ouderen ervaren zo'n situatie veelal als urgent. Alleen leven kan een
bewuste keuze zijn, maar je eenzaam voelen is wat anders, en niet in staat zijn je ervaringen en
gevoelens met anderen te delen is ondraaglijk. Ouderen willen graag praten, over hun verdriet,
hun moeilijkheden, hun zorgen. Eenzaamheid maakt mensen angstig en onzeker.
Soms echter accepteren mensen de dagelijkse situatie zoals die is, inclusief eenzaamheid. Zij gaan
van het standpunt uit dat verandering daarin van buitenaf moet komen, omdat de oorzaak ook
van buitenaf gekomen is. Dan wordt het voor u als bezoeker moeilijk, want zulke ouderen gaan
ervan uit dat aan bepaalde dingen niets te doen is door henzelf. Dan ontstaat er niet gauw behoefte aan nieuwe handelingsmogelijkheden. De eerste vraag is dan ook: wil hij er wel iets aan veranderen en zo ja, wat dan vooral? Als u dat weet kunt u samen een plan opstellen om de oudere zich
meer op anderen te laten richten.
Een snelle oplossing zult u met uw oudere niet vinden voor gevoelens van eenzaamheid. Zoiets is
heel geleidelijk ontstaan. Iemand kan niet op stel en sprong een hartsvriendin krijgen en een starre houding na ruzies is niet een-twee-drie uit de wereld. Stap voor stap lukt het beter. Het contact
met u is al een belangrijke stap in de goede richting. Laat het daar niet bij blijven, maar laat het
het begin zijn van verdergaande ontmoetingen met anderen.
Vragen bij de tekst:
- Waar gaat dit stuk over?
- Wat is de belangrijkste boodschap van het betoog?
- Waar bent u het mee eens en waarmee juist niet?
- Wat is er voor uzelf of voor het bezoekwerk het meest bruikbare uit?
- Wat mist u in het verhaal?
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Een persoonlijk sociaal netwerk in kaart brengen
Doel: Persoonlijke sociale netwerken in beeld kunnen brengen en rekening houden met de betekenis van contacten, de variëteit, frequentie en de primaire contacten; bevordering van het
onderlinge contact en vertrouwen tussen de deelnemers.
Vorm: Oefening in tweetallen.
Werkwijze:
- Leid het onderwerp 'persoonlijke sociale netwerken' in, bijvoorbeeld met behulp van de tekst
V A 1.
- Geef gelegenheid de informatie te verwerken, bijvoorbeeld aan de hand van de vragen bij de
tekst V A 1.
- Ga over naar de oefening en licht toe wat een 'persoonlijke netwerkkaart' is aan de hand van
voorbeeld V A 3. De netwerkkaart:
* is een middel om een overzicht te krijgen van het persoonlijke netwerk van mensen;
* geeft een verhelderend overzicht;
* geeft de mogelijkheid anders naar bestaande contacten te kijken;
* geeft ingangen voor veranderingen: in inhoud, variëteit, intensiteit en te benutten nieuwe
mogelijkheden.
- Deel in in tweetallen.
Vraag in de tweetallen elkaar te interviewen en een persoonlijke netwerkkaart van elkaar te
maken. Geef daarvoor het lege werkblad V A 3.
- Laat in de tweetallen (privacy) de ingevulde kaarten becommentariëren en afchecken bij de
medecursist op:
* Wat zijn de primaire contacten van de ander?
* Voor welke behoeften zijn welke andere contacten belangrijk voor hem?
* Hoe gevarieerd is zijn netwerk?
* Wat voor soort contacten heeft hij momenteel onvoldoende?
* Wil hij daar iets aan veranderen? Wat?
- Bespreek na in de hele groep.
Mogelijke aandachtspunten:
* Wat zijn mogelijkheden en moeilijkheden bij het maken van een netwerkkaart en het samen
bespreken ervan?
* Op welke punten zal een netwerkkaart van een oudere kunnen verschillen met die van u als
jongere vrijwilligers?
* Met welke belemmeringen bij ouderen moet u rekening houden als het om verbeteringen van
het netwerk gaat?
Tip: U kunt de volgorde in de werkwijze ook omdraaien: eerst elkaars netwerkkaart laten maken
en eindigen met de theorie en het voorbeeld van de heer Berkhout. Dat kan een groter leereffect opleveren omdat de ervaring van de oefening hen ontvankelijker maakt voor de kenmerken van persoonlijke netwerken van ouderen.
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Persoonlijke netwerkkaart van de heer Berkhout
Elke dag
Familie:
zus Anne
broer Piet
dochter Riet
zoon Bert
kleinkinderen

Vrienden:
papegaai
Lorre
Piet de Groot
(ex-collega)
mevrouw
Steen

Lorre: leuk,
gezellig

Kennissen,
buren:
de kaartclub
vrijwilliger
van tafeltjedek-je
buurvrouw
naast
buurman
boven
kerksoos

vrijw.: komt
eten brengen
buurvrouw:
krant halen

Elke week

Elke maand

Af en toe

Anne: bellen
en haar
gezeur over
haar man
aanhoren
Riet: huishouden

Bert en Riet
komen om
beurten op
bezoek met
de kleinste
kleinkinderen

Piet: bellen
oudere kleinkinderen
komen langs

Piet: bellen
en twee keer
langs
geweest (was
erg leuk)

kaarten:
twee keer
buurvrouw:
praatje
maken

kerksoos: een
keer

buurman:
poes eten
geven als hij
weg is

Gelegenheden van
praktisch
nut: (winkels, postkantoor enz)

boodschappen bezorgd

bank en
postkantoor

postorderbedrijf bellen
gemeente
voor zaken
als uitkering

Openbare
ontmoetingsgelegenheden:

kerkdienst
buurtcafé
stukje lopen

eten bij V.d.
Valk met de
kinderen

Zorg- en
hulpverleners:
kerk
werkster
huisarts

rijdienst van
de kerk (leuk)
alfahulp 1x14
dagen (gaat
wel)

Overige
contacten
buitenwereld:
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tv: nieuws,
Lingo,
Opsporing
verzocht,
voetbal

dominee (kan
goed luisteren)
thuiszorg
(bah)
arts: als ik
me niet goed
voel
Jehova's
leesmap
collectanten

Nooit

Mevrouw
Steen: niet
meer sinds
de dood van
zijn vrouw

de stad in

V A 3 werkvorm

Persoonlijke netwerkkaart
Elke dag

Elke week

Elke maand

Af en toe

Nooit

Gezin, familie:

Vrienden:

Kennissen,
buren:

Gelegenheden van
praktisch
nut:

Openbare
ontmoetingsgelegenheden:

Zorg- en
hulpverleners::

Overige contacten buitenwereld:
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Eenzaamheid, contacten en activiteiten
Doel: Zicht krijgen op de verschillende kanten van eenzaamheid vanuit de eigen situatie en ervaringen; herkenning van het probleem en opsporing van effectief gedrag.
Vorm: (Huiswerk)vragen, groepsgesprek, theoretische discussie.
Werkwijze:
- Ieder krijgt op papier de volgende vragen en werkt die (thuis) uit:
* Wat betekent eenzaamheid voor uzelf?
* Voelt of voelde u u wel eens eenzaam?
* Waar bent u dan precies ontevreden over?
* Wat kunt u er zelf aan gaan doen?
* Waar liggen bij u de problemen/belemmeringen in relaties?
* Wat zijn voor u daarbij effectieve levensvaardigheden gebleken?
* Hoe kunt u die versterken?
- Uitwisseling en groepsgesprek over de belangrijkste en/of gedeelde punten uit de antwoorden op
de vragen. Die kunnen zowel te maken hebben met de ervaring van de oefening als met de vragen zelf.
- Theoretisch commentaar en overdracht naar de bezoeksituatie bij ouderen.
(Bijvoorbeeld:
Veranderingen in de samenleving, individualisering en contactarmoede. Contactarmoede is niet
een kwaal die alleen bij ouderen voorkomt. Ouderen vormen wel een extra bedreigde groep. Ze
verliezen vaker contacten en maken moeilijker nieuwe. Ouderen stappen niet zo gemakkelijk
meer overal op af, hechten meer aan vaste gewoonten en gegeven verbanden. Soms komen daar
lichamelijke belemmeringen bij: moeilijk lopen, slecht horen enzovoort.
Eenzaamheid komt meer voort uit teleurstelling, uit een gevoel van leegheid en doelloosheid
dan uit gebrek aan contact. Eenzaamheid is niet te genezen met veel bezoeken, al geven die wel
verlichting.
Isolement speelt ook een rol. Ouderen dreigen afgesneden te worden van de rest, doen vaak niet
mee aan het openbare leven. Dat is gevaarlijk en leidt tot vervreemding. Over en weer kan er
dan onbegrip groeien.)
- Houd een groepsdiscussie.
Mogelijke vragen:
* Meent u, afgaande op uw eigen ervaringen, dat mensen tegenwoordig meer op zichzelf leven
dan vroeger?
* Over het algemeen neemt het aantal contacten met anderen bij het ouder worden af. Merkt u
daar zelf al iets van? Hoe vindt u dat?
* Ouderen hoeven zich toch niet meer te bemoeien met de dingen om hen heen, wordt wel
gezegd. Wat is uw mening hierover?
* Hebt u het gevoel dat ouderen apart staan en buitengesloten worden? Kunt u vertellen waarom
u dat gevoel wel of niet hebt?
Materiaaltips:
- Informatie over activiteiten met ontmoetingsmogelijkheden in uw werkgebied.
- Video: Een gevoel van eenzaamheid, VU, Vakgroep Sociologie, Amsterdam.
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- Boekje: Joke ten Elze e.a. n.a.v. de cursus Verlies... en dan verder!, RIAGG Zuid-Kennemerland,
afdeling preventie, 1990.
- Verslag: Project Preventie eenzaamheid bij ouderen, en vijf deelrapporten, GGD regio GeldropValkenswaard.
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Sociale voorwaarden en ondersteuning
Mensen hebben mensen nodig, ouderen leven niet op een eiland maar in een bepaalde omgeving,
en een huisbezoeker kan het niet alleen af. De omgeving zal mee moeten werken, om te zorgen
dat u uw doel bereikt: op bepaalde punten een gemakkelijker, plezieriger bestaan met meer vooruitzichten voor uw oudere. Bovendien zult u de bezoekperiode alleen met een gerust hart af kunnen sluiten als u weet dat er voldoende steun van anderen aanwezig blijft.
Om greep te houden op het eigen bestaan en om hun situatie beter aan te kunnen, is het van
groot belang dat mensen kunnen beschikken over:
- een goede woonsituatie;
- een gezonde leefstijl;
- een financiële situatie zonder grote zorgen;
- voldoende uitdagingen;
- een hoge mate van steun van anderen; er zijn verschillende soorten van sociale steun: praktische
hulp, informatie en advies, een luisterend oor, begrip en waardering, ergens bij horen.
Als aan die eerste vier voorwaarden onvoldoende voldaan wordt of als de steun tekortschiet, heeft
dat direct invloed op het welbevinden en de kwaliteit van het leven van ouderen. Naar de praktijk
vertaald in het volgende schema:

Overzicht van maatschappelijke voorwaarden voor gezondheid en welbevinden
Van belang

In huis

In de buurt

Andere mensen

Veiligheid

geen struikelblokken
licht, sloten
alarm, telefoon

kunnen lopen en fietsen
overzichtelijkheid

geen hinder of overlast bezorgen
eigen gang kunnen
gaan
zelfde woongedrag
hebben

Gerieflijkheid

goed bereikbaar
comfortabel
weinig onderhoud
juiste maat
modern gemak

winkels
postkantoor, bank
gezondheidszorg
wijkpost
kerk
vervoer
wandelen, banken

hulp- en dienstverleners
betrokken buurtbewoners

Gezelligheid

zon en schaduw
tuin, balkon
eigen inrichting
visite, logeren
huisdier

levendig
vertrouwd
kleinschalig

betekenisvolle contacten, aanspraak en ontmoeting, zelfde
omgangsvormen
alle leeftijden
clubs, verenigingen

Ontplooiing en participatie

privacy
ruimte voor bezigheden
juiste huurprijs
geen geldzorgen

bibliotheek, soos,
clubs, sport
dienstencentrum
recreatie
buurtbeheer, bewonerscommissie
vrijwilligerswerk

uitnodigend en stimulerend
taken
gelijk geïnteresseerden
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Activering in de sociale omgeving
Sommige ouderen leven onder gunstiger voorwaarden dan anderen. Sommigen krijgen meer en
sommigen krijgen minder steun dan anderen. Dat kan komen omdat ze niet laten merken daar
behoefte aan te hebben, of omdat ze niet vaardig genoeg zijn om steun te vragen of aan te nemen.
U bent er niet als u alleen de persoon probeert te activeren. Dat moet gebeuren binnen de mogelijkheden van zijn sociale omgeving. De betrokkenheid bij die omgeving zal daarbij in veel gevallen verbeterd kunnen worden. Inclusief de contacten met behulpzame organisaties en instellingen.
Het is dan ook een belangrijke taak voor u de persoonlijke netwerken, samen met de oudere, op
een positieve manier te activeren, zoveel als kan en gewenst is. Als de sociale omgeving tegenwerkt zult u u als bezoeker inspannen om een betere relatie met die omgeving tot stand te brengen. U werkt dan als een bruggenbouwer naar personen in de omgeving en naar verantwoordelijke instellingen.
Aansluiting bij de omgeving verbeteren komt bijvoorbeeld tot uiting in:
- bemiddeling naar de woningbouwvereniging;
- informatie en advies helpen verzamelen over andere huisvesting;
- ondersteunen van opnieuw contact leggen met mensen waar conflicten mee zijn geweest;
- bemiddeling bij problemen in een club of kring;
- financiële of administratieve problemen helpen aanpakken;
- meer praktische hulp helpen zoeken;
- de overstap bewerkstelligen naar andere hulp- of zorgverleners;
- eerste contacten leggen naar activiteiten die beter aansluiten bij wensen en mogelijkheden;
- vooroordelen of misverstanden over mensen of instanties helpen ophelderen.
De eerste stap naar buiten zal (vrijwel altijd) probleemverlichting betreffen. Dat wil zeggen: een
probleem aanpakken dat alle acties van de oudere op dat moment blokkeert. Dat kan iets heel
simpels zijn als een afspraak regelen, een formulier invullen, een briefje schrijven of een gekocht
artikel terugbrengen. In feite bevordert u zo de sociale redzaamheid van de oudere.
Ook bij het verbeteren van de sociale redzaamheid staan duurzame effecten voorop. Meestal zullen de ouderen waarbij u ingezet wordt het ook in de toekomst niet kunnen redden zonder sociale
steun en blijvende hulp. Tijdens de bezoekperiode helpt u dat benodigde netwerk aan te vullen en
te versterken waar nodig, zodat de contacten er liggen en hij er in geval van nood of behoefte
altijd een beroep op kan doen.
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Activeren van de oudere én zijn omgeving
Doel: Oefenen in het werken aan verbetering van sociale voorwaarden en vergroting van steunmogelijkheden.
Vorm: Casusbespreking.
Werkwijze:
- Deel de netwerkkaart van de heer Berghout uit (V A 3 voorbeeld).
- Laat in kleine groepjes (drie à vier personen) de volgende vragen uitwerken:
* Benut hij zijn omgeving voldoende om zijn vier basisvoorwaarden vervuld te krijgen (goede
woonsituatie, gezonde leefstijl, redelijke financiële situatie, voldoende uitdagingen)?
* Wat ontbreekt, wat is meer nodig?
* Welke instellingen, organisaties of voorzieningen zou hij daarvoor kunnen inschakelen?
* Heeft hij voldoende sociale steun (praktische hulp, informatie en advies, een luisterend oor,
begrip en waardering, ergens bij horen)?
* Welke contacten zou hij meer kunnen benutten? Waarvoor?
* Welke nieuwe contacten zou hij kunnen leggen? Waarvoor?
* Wat zou u voorstellen als eerste drie punten van een 'plan voor sociale actie'?
* Welke inzet mag u daarbij verwachten van de heer Berkhout? Op grond waarvan denkt u dat?
Wat wilt u zelf aanbieden?
* Welke obstakels en belemmeringen calculeert u daarbij in?
* Welke medewerking en steun verwacht u van zijn omgeving?
- Wissel antwoorden uit en bespreek de resultaten.
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Verliezen compenseren
Doel: Oefenen in het bijstellen van sociale voorwaarden en het aanpassen van steunmogelijkheden.
Vorm: Rollenspel.
Werkwijze:
- Gebruik de netwerkkaarten die de deelnemers van elkaar gemaakt hebben bij oefening V A 3.
Hebt u die oefening niet gedaan, vul dan zelf een netwerkkaart voor een oudere vrouw in, of
gebruik de voorbeeldkaart van de heer Berkhout (V A 3 voorbeeld).
- Leid de oefening in.
Er gebeurt iets met uw medecursist (of met mevrouw X of de heer Berkhout) wat effect heeft op
zijn/haar sociaal functioneren. Hoe zou deze zich aan kunnen passen?
Let op mogelijke veranderingen in het persoonlijke sociale netwerk en op andere aansluitmogelijkheden bij het veld van voorzieningen in de buurt.
(Hierbij enkele suggesties voor mogelijke belemmeringen/veranderingen. Deze zijn zo gekozen
dat ze voor een deel ook nog moeilijk bespreekbaar zullen zijn. Wordt u dat te ingewikkeld kies
dan voor belemmeringen of problemen die wel goed bespreekbaar zijn en concentreer u op de
aanpassing in het sociaal functioneren van de persoon in kwestie:
* trillende handen;
* slechter zien;
* slechter horen;
* slechts korte stukjes kunnen lopen, met stok;
* rolstoel moeten gebruiken;
* geringere financiële middelen;
* gaan verhuizen naar een verzorgingshuis;
* gedeprimeerd zijn en nergens zin in hebben;
* straatvrees na een ziekenhuisopname;
* steeds meer gaan drinken;
* last hebben van hartkloppingen;
* veel moeite hebben met schrijven;
* urineverlies;
* zichzelf en het huis slechter gaan verzorgen;
* ruzie hebben in de club;
* conflict met een dochter in de buurt.)
Tip: Omkleed de belemmeringen met enkele zinnen over de oorzaak van de belemmering/verandering en zet ze op een kaartje. Deel de kaartjes gericht of willekeurig uit. Eén belemmering
per tweetal; als u tijd hebt om nog van rol te wisselen geeft u iedere deelnemer een kaartje
met een belemmering.

- Instructies:
Voor de 'oudere': 'U hebt een probleem/handicap toebedeeld gekregen en moet nu nadenken
over wat dat betekent voor uw dagelijks leven, uw normale patroon van activiteiten en contacten: wat lukt nog wel, wat niet, wat moet anders, hoe wilt u dat, waar maakt u zich zorgen over?'
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Voor de 'bezoeker': 'Uw medecursist (in de rol van oudere) heeft een specifieke handicap. Wat
betekent dat voor zijn sociale netwerk? Welke uitbreidingen en/of inkrimpingen zou u als bezoeker ter sprake willen brengen?'
- Laat in de bij elkaar horende tweetallen het gesprek tussen oudere en bezoeker spelen.
(Als u de netwerkkaart van mevrouw X of de heer Berkhout gebruikt, deel de groep dan in in
tweetallen oudere-bezoeker, met per tweetal een ander probleem.)
- De bezoekers rapporteren:
'De belemmering was...'
'Als mogelijke aanpassing/oplossing heb ik met X besproken...'
'Wat goed ging was...'
'Wat ik moeilijk vond was...'
- Bespreek na.
Mogelijke aandachtspunten:
* het ingrijpen van dergelijke rampspoeden in het sociaal functioneren;
* de bedachte aanpassingsmogelijkheden of oplossingen;
* de vereiste inzet van oudere en omgeving om weer een adequaat sociaal netwerk te krijgen;
* de wijze waarop een en ander wel of niet besproken kon worden.
Tip: U kunt de netwerkkaarten en de problemen ook mee naar huis geven, thuis de aanpassing en
het gesprek vragen voor te bereiden, en tijdens de bijeenkomst het gesprek laten spelen.
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Informatie zoeken
Er zullen in het bezoekwerk veel momenten zijn waarop u merkt dat uw oudere niet genoeg weet
om een keuze te kunnen maken of een beslissing te kunnen nemen. Het zal nogal eens blijken dat
hij onvoldoende op de hoogte is van mogelijkheden, regelingen en voorzieningen ter plaatse, die
hem uit de brand of uit de droom kunnen helpen. De rol die u als bezoeker daarin speelt is niet
die ontbrekende informatie zelf te geven en de keuzemogelijkheden aan te dragen, maar uw oudere te leren hoe hij aan de juiste informatie komt, hoe hij uit de veelheid kan selecteren wat hij op
dat moment wil weten en hoe hij die gegevens dan verder kan gebruiken bij het realiseren van zijn
wensen.

op de hoogte zijn is het halve werk
Het kunnen krijgen van volledige, bruikbare informatie over mogelijkheden, regelingen en
voorzieningen is een belangrijk middel om meer greep te houden op het eigen bestaan. Liefst
voordat er sprake is van een noodsituatie. Hoe kun je in geval van nood gebruik van iets maken
als je niet weet wat er is en hoe het werkt? Hoe kun je vragen en wensen naar voren brengen als
je niet weet tot wie je je moet richten? Hoe kun je zelfs maar de geringste hulp krijgen als je niet
weet wie je de weg kan wijzen naar het juiste loket?
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat ouderen van veel mogelijkheden, hulpbronnen en voorzieningen niet op de hoogte zijn. Ook hun kinderen zijn dat vaak niet. Een dochter verzuchtte:
'Hoe moeten wij dat weten? Met die dingen hebben wij nog nooit te maken gehad. Niemand
vertelt je iets, ze vragen alleen maar. Hoe moet je alles uitvinden als niemand je nu eens precies
vertelt wat voor ons belangrijk is om te weten? Ik heb er schoon genoeg van om overal maar
naartoe te bellen, en altijd maar halve antwoorden te krijgen op wat ik vraag!'
Het vinden van de juiste instantie voor een bepaalde vraag is voor ouderen, en vaak voor u zelf
niet minder, al een hele toer. Ouderen kunnen met zoveel instellingen, regelingen en voorzieningen te maken krijgen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Daarom wordt in sommige plaatsen gewerkt aan 'één loket', waar ouderen en hun familieleden terecht kunnen met
uiteenlopende vragen: over wonen, veiligheid in huis, AOW, pas 65, hulp in de huishouding
enzovoort.

informatie vragen is moeilijk
Mensen lijken informatie te zoeken en te krijgen op een hapsnap manier. Doordat iets toevallig
ter sprake komt in contact met anderen. Of doordat er op een bepaald moment iets in het wijkkrantje staat. Het effect is dan dat ze maar de helft weten, of dat de verkregen gegevens net niet
van toepassing zijn op hun eigen situatie.
U zult net als wij mensen tegenkomen die zelf geïnformeerd hebben naar een activiteit, besloten
hebben eraan mee te doen, zin hebben om te gaan, maar er uiteindelijk toch niet heen kunnen
omdat ze niet weten hoe ze er moeten komen. Of iemand die zegt: 'Er kwam een mevrouw langs
die vroeg of ik voor ... belangstelling had. Ik zei dat dat zo was. Ze zei dat ze zou komen om me
op te halen, maar dat er een wachtlijst was. Sindsdien heb ik niets meer van haar gehoord. Nee,
ik weet niet meer waar ze van was...'
Mensen kunnen allerlei redenen hebben om niet gericht naar iets te informeren. Dat kan zijn
niet willen 'zeuren', bang zijn van het kastje naar de muur gestuurd te worden, vrees voor ingewikkelde procedures en onbegrijpelijke formulieren, onwil om voor de zoveelste keer het probleem uit te moeten leggen aan vreemden. Anderen denken dat als ze naar iets informeren, ze
dan onmiddellijk verplicht zijn iets te doen of te kopen, of dat er dan onmiddellijk iemand op
de stoep staat. Belemmeringen als moeilijk kunnen schrijven, horen, spreken, onthouden of zich
concentreren kunnen daar nog bij komen. Afgezien daarvan hebben vooral ouderen in onze
informatiemaatschappij moeite met het verkrijgen van informatie en met het uit de aangeboden
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veelheid selecteren wat voor hen bruikbaar is. De juiste vraag stellen, omgaan met gekleurde
informatie, tussen de regels door lezen en opmerken wat er vooral niet staat, zijn gevorderde technieken die velen van hen niet meer meegekregen hebben.

uw rol als bezoeker
U kunt uw oudere leren informatie in te winnen in talloze situaties waar hij niet direct raad mee
weet. Of u nu zelf wel of niet het antwoord op zijn vraag weet: hem zelf leren wegwijs te worden
in zijn sociale omgeving en gebruik te maken van de informatiebronnen die er zijn, is belangrijker. Ieder mens heeft zijn specifieke vragen, wensen en eisen en heeft daarom andere informatie
nodig. Bruikbare informatie krijgt iemand alleen als hij weet welke informatie hij zoekt. Het
moeilijkste deel voor ouderen én voor u is duidelijk krijgen wat de vraag precies is. De vragen
zitten vaak verstopt in een heel verhaal en u moet goed luisteren om de vraag uit het verhaal te
kunnen halen. In de voorbereiding op het daadwerkelijk gaan bellen of vragen ligt uw voornaamste taak. Informatie bij de vraag zoeken is gemakkelijk als van tevoren duidelijk is wat hij
waarvoor wil weten en waar hij met die vraag terecht kan.
Aandachtspunten voor hulp bij het zoeken van informatie zijn:
- noteer waar u samen over praat, zodat duidelijk wordt wat de vraag precies is, waar die vraag
uit voortkomt en wat hij al over het onderwerp weet;
- bepaal welke aanvullende informatie hem zou kunnen helpen om verder over het onderwerp
na te kunnen denken of een beslissing te kunnen nemen;
- leer hem meerdere, verschillende informatiebronnen te gebruiken (folders, artikelen, kranten,
viditel, tv, telefonische infolijnen, bibliotheek, gemeente, andere hulpverleners, het eigen persoonlijke netwerk enzovoort);
- adviseer om naast de voordelen, ook de nadelen of de voorwaarden van een regeling of voorziening uit te zoeken en mee te wegen;
- probeer precies te achterhalen wat er gebeurt als een oudere zich persoonlijk meldt of belt om
iets te vragen bij de gekozen personen of instanties;
- bereid samen met uw oudere voor wat hij precies aan wie zou kunnen vragen en wat hij daarbij het beste als toelichting kan vertellen; ga indien nodig mee als praktische of morele steun,
maar laat de oudere zelf het woord doen.
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Zoek de verborgen informatieve vragen
Doel: Informatie leren zoeken en ordenen, die past bij de vraag.
Vorm: Casus (werkblad V C 3), in twee- of drietallen.
Werkwijze:
- Leg uit wat 'informatie' is en licht verschillende soorten informatie toe.
- Deel de groep in in twee- of drietallen. Geef elk groepje een casus uit werkblad V C 3.
- Vragen:
* Waarover zou deze oudere meer informatie kunnen gebruiken? Kies enkele onderwerpen uit
de u toebedeelde casus.
* Wat zou hij daarover te weten willen komen? Stel een mogelijk vragenlijstje op.
* Bij wie zal hij voor die vragen terecht kunnen? Welke informatie gaat u zelf inwinnen om hem
daarbij goed te kunnen verwijzen?
* Hoe kan hij die personen/instantie het beste benaderen? Bijvoorbeeld: opbellen, langsgaan,
afspraak maken.
- Wissel de antwoorden plenair uit en laat aanvullend commentaar geven door de andere groepjes.
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Casus: Zoek de verborgen informatieve vragen
1
'Haar gezondheid is goed. Het enige waar mevrouw Zijm zich zorgen over maakt zijn de duizelingen die haar soms overvallen. Die duizelingen hebben volgens haar eerder een psychische dan een
fysieke oorzaak. Ze maakt zich druk over wantoestanden in de wereld en leest daarom geen kranten meer. Ze heeft een heel vreemde droom gehad over de dood. Ze had er zo'n gelukzalig gevoel
bij dat ze nu absoluut geen angst meer voor de dood heeft. Ze wil met haar huisarts praten over
een euthanasieverklaring, want ze wil niet afhankelijk worden van derden.'

2
'De gezondheidstoestand van de 79-jarige mevrouw Leenderts is slecht. Ze heeft een pacemaker
en heeft een vaatoperatie aan de benen gehad. Ook een lichte beroerte achter de rug. Tweemaal
per week komt er iemand van de thuiszorg en ze heeft een alarmaansluiting. Haar huisarts heeft
een rolstoel voor haar aangevraagd. Ze zit de hele dag aan de grote tafel, met de telefoon naast
zich. Ze telefoneert veel. Ze rookt en leest af en toe wat. Ze komt nooit buiten en zit juist in deze
kamer om haar buurman nog te kunnen zien.'

3
'Mevrouw Bosman is 80 jaar oud, afkomstig uit de Telefoonstraat. Ze heeft alleen AOW en nog
een paar tientjes pensioen, maar ze kan ermee rondkomen, ze is nooit anders gewend geweest. Ze
heeft nog regelmatig contact met haar broers en zussen. Een van haar broers en een zoon helpen
bij het boodschappen doen en bij eventuele klussen. Sinds het overlijden van haar man woont
mevrouw alleen, maar voelt zich niet eenzaam. Ze heeft last van haar hart gehad, viel plotseling
terwijl ze onder de douche stond. Hiervoor wordt ze behandeld. Verder heeft ze last van jicht in
haar benen, dat is hinderlijk bij het lopen. Toch moet ze er regelmatig even uit, al is het maar één
keer per dag, anders zou ze zich opgesloten voelen. Ze is gek op haar twee kleinkinderen, maar
vindt de mentaliteit van de jeugd vaak moeilijk te begrijpen. Ze zou niet graag uit Roosendaal
weg willen, maar vroeger was het wel gezelliger in de Telefoonstraat. De mensen waren meer met
elkaar. Nu leeft iedereen voor zichzelf.'

4
'De heer Brökling vindt het wel eenzaam om altijd alleen te zijn. Heeft voornamelijk, zoals hij het
zelf zegt, 'op hoogtijdagen' contact met de familie. Ze zijn wel bereid te helpen als dat nodig is,
maar hij voelt er zelf weinig voor om 'onnodig vaak' een beroep op hen te doen. Hij zou echter
wel wat meer contact met kinderen en kleinkinderen willen hebben. De buren ziet hij vrijwel
nooit. Hij bezoekt een paar keer per week het koffiehuis in de buurt om met kennissen een kaartje
te leggen. Hij is slecht ter been, rijdt nog wel auto, ook buiten Roosendaal. Zonder auto zou hij
helemaal geïsoleerd raken. Mijnheer maakt zich niet echt zorgen over de toekomst, hij zal wel
zien...'

5
'De heer Janssen heeft artritis in de heupen, waardoor het steeds moeilijker voor hem is geworden
om de deur uit te gaan. Tot voor kort kon hij zelf nog autorijden, maar nu heeft hij zijn auto verkocht. Hij heeft er moeite mee zich door een ander te laten rijden. Hij vindt dat allemaal heel
frustrerend, omdat hij gewend was actief aan het verenigingsleven deel te nemen. Hij heeft een
paar goede vrienden die veel langskomen, maar hij wou dat hij nog gewoon naar de club kon.
Ook zou hij nog graag een cursus volgen voor een hobby. Houtsnijden of pottenbakken misschien. Zijn vrienden willen hem graag helpen, maar hij vindt dat moeilijk te aanvaarden.
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De buren ziet hij vrijwel nooit. Bovendien gaat het hem niet zo gemakkelijk af om zomaar een
praatje te maken.'

6
'De heer Feenstra is nu ruim tien jaar weduwnaar en kan zich goed redden. Gaat op de fiets boodschappen doen en hoopt dit voorlopig vol te houden. Zijn huis, op de eerste verdieping, is tochtig
en vochtig. Het is slecht onderhouden en van een particuliere eigenaar. Zijn gezondheid noemt hij
zelf slecht. Hij is kortademig en heeft rugklachten (in de bouw gewerkt) en draagt steunkousen in
verband met spataderen. Doet desondanks weinig beroep op zijn enige zoon die in de buurt
woont. Hij probeert zo goed mogelijk contact te houden met zijn buren. Hij vindt het jammer dat
er zoveel winkels verdwijnen, daardoor wordt de buurt ongezelliger. Mijnheer neemt het leven
zoals het komt en trekt wel aan de bel wanneer dat nodig is. Hij kent de buurt en weet de weg,
zegt hij.'
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Informatiekaarten maken
Doel: Informatieve thema's leren onderscheiden en de voor het bezoekwerk relevante informatie,
voor duurzaam teamgebruik, leren verwerken op kaarten.
Vorm: Thuisopdracht, nabespreking.
Werkwijze:
- De oefening is een vervolg op oefening V C 2. Gebruikte u die niet, deel dan nu voor het eerst
de casus (werkblad V C 3) uit, en geef elk twee- of drietal een situatie.
- Leg aan de hand van voorbeeld V C 5 uit hoe een informatiekaart ingevuld kan worden. Wat is
een 'thema', wat zijn 'gesprekspunten', 'goede tips'? 'Adressen' en 'verder lezen' spreken waarschijnlijk voor zich.
- Vraag per groepje, voor hun casus, twee of drie mogelijke thema's te benoemen waarover een
kaart samen te stellen zou zijn.
(Voorbeelden van thema's: huishoudelijke hulp, vrijwillige zorg en hulp, sterven, commerciële
diensten en service, sociaal-culturele/recreatieve activiteiten, contacten, verkeer en vervoer, activiteiten om thuis te doen, handige hulpmiddelen in huis, diensten gemeente, AOW en pensioenen, subsidies en bijstand, rolstoel rijden, veiligheid, lezen en luisteren, huisvesting.)
- Opdracht.
Geef ieder een blanco informatiekaart, werkblad V C 5.
Instructie:
Maak elk één informatiekaart die bruikbare informatie bevat voor de oudere van uw
casus. Vul die zo in dat die bruikbaar is voor meer ouderen in voorkomende gevallen, en
zo duidelijk dat die kaart ook toegankelijk is voor uw teamgenoten.
- Nabespreking van de gemaakte informatiekaarten:
Laat de gemaakte informatiekaarten rouleren in de groep. Ieder mag er (uit parate eigen kennis)
aanvullingen op noteren. Wordt de kaart te vol? Is hij te splitsen in twee (deel)thema's en dus
twee kaarten?
- Uzelf (of de projectleider, of een van de cursisten) neemt de kaarten in en zorgt voor definitieve
vormgeving en geeft ze terug aan de deelnemers.
Tip: Geef het stapeltje informatiekaarten op een van de volgende bijeenkomsten (waarin VI A 1,
Het team als leer- en werkplaats aan de orde komt) terug aan de groep, als gezamenlijk bezit
voor de materialenbank en als basis voor uitbreiding. Doe het op diskette als het team de
beschikking krijgt over een computer. Zoniet, dan in de vorm van een kaartenbakje dat ieder
teamlid kan raadplegen.
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V C 5 voorbeeld

Informatiekaart verkeer en vervoer
Gesprekspunten:

Adressen:

Tot wanneer is het verantwoord om zelf auto te
blijven rijden?

Algemeen infonummer NS:
Gemeentevervoerbedrijf:

Hoe blijft u goed op de hoogte van de verkeerssituatie?

Streekvervoer:

Wat is moeilijk bij het vragen van hulp aan anderen voor vervoer?

Treintaxi via NS-loket
Begeleiderskaart via NS

Met welk vervoermiddel reist u het gemakkelijkst?

Rolstoelvervoer:

Tot hoe ver uit de buurt wilt u kunnen reizen?
Waar moet u allemaal aan denken voor u uit
huis kunt vertrekken?

Deeltaxi:
Rolstoeltaxi:
Buurtbus voor ouderen:
Fietsverhuur, stalling en reparatie:
ANWB:
Gemeente:
parkeerkaart
ketenkaart
WVG-loket vergoeding vervoerskosten:
Vrijwilligerscentrale:
Rode Kruis:

Goede tips:

Verder lezen:

Voor 60-plussers zijn er voor bus en trein kortingkaarten.

NS-brochure voor senioren
Ouderen onderweg, Veilig Verkeer Nederland

Buskaarten kopen bij postkantoor of BS-loket is
goedkoper.

ANWB-reiswijzer voor gehandicapten

Voor de schouwburg is er een speciale schouwburgtaxi: reserveren via de schouwburg.
Denk aan carpooling.
Rolstoelen, krukken en looprekjes zijn te leen bij
de thuiszorg.
Rolstoelen worden verhuurd door zaken in verpleegartikelen.
Denk aan toegankelijkheid van gebouwen.

NIZW

V C 5 werkblad

Gesprekspunten:

Adressen:

Goede tips:

Verder lezen:
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Andere hulpverleners inschakelen
Vaak zullen er behalve u nog andere hulp-, zorg- of dienstverleners over de vloer komen bij uw
oudere. Of u wordt het er gaandeweg over eens dat die actieve inbreng van andere personen,
instellingen of instanties eigenlijk nodig of gewenst is. Op een bepaald moment kunnen er in het
bestaan van uw oudere emotionele of praktische problemen ontstaan, die u alleen niet op kunt
lossen. Of die buiten de taak vallen die u u als huisbezoeker hebt gesteld. Eens een keer een bed
verschonen of de verjaardagsafwas doen zal voor u geen bezwaar zijn, maar verder... U kunt uw
oudere dan helpen een andere, duurzamer oplossing te vinden.
Ouderen kunnen uit diverse bronnen hulp trachten te krijgen: hulp uit het eigen sociale netwerk,
hulp van vrijwilligers en hulp van professionele hulpverleners. Hieronder geven we eerst aan hoe
u er samen met uw oudere achter kunt komen of er andere hulp bij moet komen. Dan volgen wat
tips die u kunt gebruiken in uw gesprek daarover met de oudere.

hulp vragen is niet vanzelfsprekend
Bedenk vooraf dat hulp vragen voor ouderen, ook al zou het een uitkomst zijn in uw ogen, niet
altijd vanzelfsprekend is. Ouderen denken soms: als ik eenmaal in de hulpverlening zit wordt
het steeds erger en zit ik binnen de kortste keren toch in een verzorgingshuis. Juist voor mensen
die vastbesloten zijn zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is het belangrijk om tijdig
hulp van anderen in de schakelen.
Natuurlijk heeft hulp vragen ook nadelen. Er moet van alles geregeld worden, er komt weer
iemand over de vloer waarvan je maar af moet wachten of die je ligt, er zijn vrijwel altijd kosten
aan verbonden enzovoort. Toch is het de moeite waard om met uw oudere de mogelijkheden
voor hulp te bekijken. Er komt een moment dat hij er niet meer onderuit kan.

welke aanvullende hulp is nodig
Voordat uw oudere hulp van anderen gaat inschakelen, is het belangrijk om goed te weten wat
hij zelf wil. Het is daarom handig om een overzicht te maken van zijn wensen. Dat kunt u op u
nemen, maar soms is dat niet nodig. Bijvoorbeeld als de thuiszorg (of een ouderenadviseur of
zorgconsulent) regelmatig checkt of de geboden hulp voldoende is en of er nog iets anders bij
zou moeten. Professionele hulpverleners letten echter vaak maar op enkele aspecten van de leefsituatie van de oudere: de huisvesting, het huishouden, de gezondheid, het medicijngebruik, de
veiligheid en eventueel de financiële situatie. Uw aandachtsgebied is echter breder. U let ook op
welzijnsaspecten als: contacten, deelname aan het openbare leven, relaties, dagbesteding, recreatie, sociale redzaamheid, bekendheid in de buurt enzovoort. Merkt u dat er onvoldoende gekeken wordt naar het totale plaatje, dan kunt u uw oudere helpen met zo'n overzicht van wensen
voor hulp, steun of advies van anderen. Dat helpt hem te ontdekken wat voor hem belangrijk is.
Het helpt hem ook te bepalen wat hij waar of aan wie wil vragen.
Voorbeelden van wensen voor hulp of steun:
- een of twee keer per week iets om naartoe te gaan;
- een aangepaste vakantie die betaalbaar is;
- hulp(middel) voor lezen/tv kijken;
- hulp bij de zolderschoonmaak;
- hulp bij baden en douchen;
- contact hebben met andere ouderen;
- minder bang zijn dat er 's nachts iets gebeurt;
- aanpassingen die het in huis gemakkelijker maken;
- iemand die de weekboodschappen doet als het slecht weer is;
- iemand die helpt met naaiwerk.
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prioriteiten en mogelijkheden
Als uw oudere een overzicht heeft van een aantal wensen, gaat u samen na welke van die wensen het belangrijkst voor hem zijn en daar gaat u verder mee. Om te bepalen welke hulp hij
voor het realiseren van die wensen zou kunnen gebruiken, legt u ernaast het overzicht van zijn
persoonlijke sociale netwerk én een lijst van voorzieningen, organisaties en instellingen in uw
werkgebied. Voor dat laatste kunt u een seniorengids, stadsgids of ouderenwijzer gebruiken. In
de meeste plaatsen is wel iets voorhanden waar alle behulpzame organisaties en wat ze aanbieden in vermeld staan. Voor zo'n lokale gids of wegwijzer kunt u terecht bij de plaatselijke
Stichting Welzijn Ouderen. Raadpleeg voor organisaties en regelingen op landelijk niveau de
Kleine almanak voor informatie en advies, Ouderen5. Waar in uw werkgebied de gewenste vormen van steun en hulp te krijgen zijn zoekt u samen met de oudere op in de gids. Achter het
lijstje van wensen noteert u mogelijkheden bij wie of waar uw oudere terecht zou kunnen met
zijn wens voor hulp of steun. De persoonlijke sociale netwerkkaart laat zien met welke van de
organisaties en instellingen deze oudere al contact heeft (gehad) en welke personen uit eigen
kring mogelijk ingeschakeld kunnen worden.

andere hulp inschakelen
Dan komt de volgende stap: de uitvoering. Bij het uitvoeren van een plan om hulp te vragen,
kan uw oudere tegen allerlei obstakels aanlopen. Het beste wat u kunt doen, is vooraf zo concreet mogelijk met hem nadenken over hoe hij het aan kan pakken en wat hij moet doen om de
gewenste hulp te krijgen. Daarbij is het belangrijk voor hem niet alleen in het oog te houden
wat hij zelf wil, maar ook rekening te houden met wat de hulpgever wil en tot hoever die wel en
niet kan gaan. Het resultaat van het overleg kan zijn dat niet altijd volledig gebeurt wat de oudere graag wil, of wat u als bezoeker nodig vindt, maar ook niet altijd wat een hulpgever denkt dat
het beste is. Hoe goed u alles ook voorbereid hebt, in de praktijk kan het allemaal anders uitpakken. U hebt samen bijvoorbeeld met iets geen rekening gehouden, degene aan wie de hulp
gevraagd wordt heeft een andere mening over wat er moet gebeuren, de hulp komt wel maar
bevalt helemaal niet enzovoort. Als de aanpak niet werkt moet u alle stappen opnieuw nalopen.
U kunt u dan afvragen of de wens goed benoemd is, of hij wel aan het juiste adres was, of hij de
juiste persoon wel te pakken had, of u samen voldoende op de hoogte was van de regelingen
daar, of de voorbereiding voldoende was, of er bij het aanvragen iets misgegaan is enzovoort.
Laat uzelf, maar vooral uw oudere, niet ontmoedigen als het een reële wens is, maar probeer
opnieuw, of langs een andere weg.

samenvattend gaat u als volgt te werk
- Wat is de oorzaak van een bepaald emotioneel of praktisch probleem, wanneer en hoe vaak
komt het voor? Ziet u er samen een bepaalde lijn in?
- Zou daar met hulp van anderen iets aan te doen zijn? Zijn er nog andere wensen voor hulp of
steun? Maak een lijstje.
- Welke zijn het belangrijkst? Zet die bovenaan en ga verder met bijvoorbeeld de eerste twee of
drie.
- Bedenk bij wie hij daarvoor terecht zou kunnen. Kijk naar hulp uit eigen kring, vrijwilligershulp en professionele hulpmogelijkheden. Wanneer u geen 100 procent oplossing weet, bedenk
dan iets dat gedeeltelijk of voorlopig werkt of helpt.
- Kies samen met uw oudere voor elke wens één persoon of behulpzame organisatie die de
meeste kans van slagen heeft (vermijd 'nul op het rekwest krijgen'). Weeg daarbij de voor- en
nadelen af. Houd een tweede in reserve voor als het eerste adres niet lukt.
- U gaat de oplossing nu concreet invullen: wat wil hij voor elkaar krijgen, wanneer, bij wie
moet hij daarvoor zijn, wie heeft hij daarbij nodig en vooral: hoe gaat hij dat aanpakken?
- Bereid voor. Zwem desnoods een keer droog met uw oudere. Maak ook een tijdsplanning. Dat
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helpt, omdat het anders gauw bij goede voornemens blijft. Waar begint hij mee? Bied waar nodig
en mogelijk zelf ook iets aan.
- Voer het plan uit en praat door of het gewenste resultaat bereikt is. Heeft hij het voor elkaar
gekregen? Werkte de aanpak (onthouden voor een volgende keer)? Gaat het zo beter? Of: wat
is er misgegaan? Wat valt tegen? Waar vinden we een andere oplossing?
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V D 2 werkvorm

Andere hulp inschakelen
Doel: Vaardigheid vergroten in het ondersteunen van ouderen bij het inschakelen van andere
hulp.
Vorm: Casus bewerken.
Werkwijze:
- Leid het onderwerp in met behulp van de tekst V D 1, Andere hulpverleners inschakelen.
- Leg uit wat 'een sociale kaart' is, geef ieder een exemplaar van de plaatselijke seniorenwijzer of
stadsgids. Licht de verschillende soorten hulp en steun voor ouderen toe. Bijvoorbeeld: wat valt
onder dienstverlening, wat onder gezondheid, waar vind je gegevens over contacten of over
gymnastiek? Wat staat er niet in en moet je elders zoeken (huis-aan-huisbladen)?
- Deel de groep in in twee- of drietallen. Geef elk groepje een casus van werkblad V C 3 en deel
werkblad V D 3 uit, Wensenlijst voor hulp en steun.
- Vraag de drie kolommen op werkblad V D 3 in te vullen aan de hand van de volgende vragen:
* Waarbij of waarvoor zou deze oudere aanvullende hulp of steun kunnen gebruiken? Benoem
enkele mogelijke wensen.
* Welke drie denkt u dat het belangrijkst voor hem zijn? Vul kolom 1 in.
* Bij wie zou hij daarvoor terecht kunnen? Geef meerdere mogelijkheden. Gebruik de lokale
gemeentegids of Wegwijzer voor ouderen als hulpmiddel. Vul kolom 2 in.
* Hoe kan hij dat concreet aanpakken? Wat gaat hij opzoeken, hoe bereidt hij zich voor, welke
stappen zet hij verder. Vul kolom 3 in.
* Wat belooft u zelf te doen om hem te ondersteunen?
- Wissel plenair uit en laat aanvullend commentaar en tips geven door de andere groepjes.
Mogelijke aandachtspunten:
* Is behalve aan praktische hulp ook gedacht aan voldoende emotionele steun?
* Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de keuze voor hulpbronnen van de verschillende
groepjes (veel eigen kring, veel vrijwillige hulp, veel professionele hulp enzovoort)?
* Welke voorzieningen en regelingen zijn bekend bij de deelnemers, welke zijn minder bekend,
welke aanvullende informatie over andere hulp denken ze zelf nog nodig te hebben voor ze aan
de slag gaan?
* Welke obstakels of tegenvallers hebben ze benoemd?
* Wat vinden deelnemers wel en niet hun taak inzake het inschakelen van andere hulp?
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V D 3 werkblad

Wensenlijst voor hulp en steun
Wensen voor hulp en steun van ...
De drie belangrijkste
wensen voor hulp/steun

Bij wie zou hij daarvoor
terecht kunnen

Hoe gaat hij dat concreet
aanpakken

1

2

3
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Samenwerken met andere hulpverleners
Veel ouderen bij wie u op bezoek komt, zullen al contact hebben met andere hulpverleners. Dat
kunnen beroepskrachten, andere vrijwilligers of familieleden en vrienden zijn die uw oudere
praktische of emotionele hulp, steun of diensten verlenen. U zult zeker na enige tijd met hen te
maken krijgen. Idealiter bent u elkaars 'partners in de zorg' en vult u elkaar aan. De meeste professionele hulpverleners en familieleden zien de onschatbare waarde die vrijwilligers als u hebben,
zeker in. Maar soms ontstaan er problemen tussen hen en u als vrijwillige huisbezoeker.
Wil er sprake zijn van partnerschap van vrijwilliger, familieleden en professionals in de zorg, dan
moet er afstemming plaatsvinden over de inhoud van de hulp en het tijdstip ervan: wie doet wat,
wanneer? In deze tekst gaan we in op uw contacten met andere hulpverleners en verzorgers en de
manier waarop u met hen kunt samenwerken.

samenwerken met familieleden
In veel gevallen heeft uw oudere een kind of een andere naaste die een belangrijke rol in de
hulpverlening vervult, ook al woont die niet dichtbij. Als u voortvarend aan de gang gaat, doet u
dat met de beste bedoelingen. Dat zal echter lang niet altijd zo geïnterpreteerd worden door
familieleden. Het feit dat er een vrijwilliger aan te pas moet komen kan hun gevoelens van
schuld en tekortschieten geven. Geef aan dat u hun onvermogen voldoende hulp en steun te
geven begrijpt, dat u er nu juist voor gekozen hebt om in zo'n situatie in te springen en dat u het
graag doet. U van uw kant kunt het wel eens moeilijk te accepteren vinden dat een kind of familielid niet méér voor de oudere doet. Maar u weet ook dat 'zorg geven' niet iedereen even makkelijk afgaat en dat familieverhoudingen en leefsituaties van anderen niet altijd zo zijn dat er
spontaan hulp geboden kan worden. Er kunnen conflicten zijn tussen de oudere en zijn kind of
naaste familielid. Vaak gaat het om conflicten die al langer bestaan, maar die door het afhankelijker worden van de oudere verergeren of meer naar voren komen. Toon daar begrip voor, maar
plaats uzelf daar niet tussen. Wellicht ziet de familie, juist doordat u er nu bent, meer mogelijkheden ook iets aan te bieden. Houd het contact met hen dan ook open, laat hun weten wat u
doet en probeer hen zo mogelijk meer bij de situatie van de oudere te betrekken. Vraag hun
eens iets, want familieleden kennen de oudere vaak het beste, ook uit eerdere perioden en zijn
van veel persoonlijke zaken op de hoogte. Niet alleen uzelf, maar ook familieleden willen graag
serieus genomen worden. Bied van uw kant die ruimte aan door kennis te maken en u te laten
'instrueren'. Betrek de familieleden ook later in de bezoekperiode bij uw plannen en overleg wat
zij en wat u kunt doen om de situatie van de oudere te verbeteren. Doe echter niets met de
familie zonder medeweten van de oudere zelf. De gouden regel in samenwerking en afspraken
over hulp is immers: 'dat die in samenspraak met de oudere gemaakt worden en dat alle hulp
afgestemd wordt op de noden en behoeften van de oudere'.

samenwerken met andere vrijwilligers
Veel vrijwilligersorganisaties werken tegenwoordig samen met een of meer zusterorganisaties
die ook in projecten vrijwillige hulp bieden aan ouderen. Ze zien elkaar gelukkig steeds minder
als 'concurrenten', maar als elkaar aanvullende voorzieningen met elk een eigen specialiteit
(denk bijvoorbeeld aan maaltijdbezorging, klusjesman, vrijwillige hulpdienst, ouderenbezoek,
vervoersdiensten, boekenservice enzovoort). Zij en u kunnen een welkome aanvulling van
elkaars werk zijn. In het huidige klimaat van bezuinigingen op de reguliere thuiszorg is alle
mogelijke onbetaalde en informele hulp noodzakelijk. Daarom is een samenwerking belangrijk
waarin zorgvuldig met elkaars inbreng wordt omgesprongen. Voor een goede samenwerking is
het in de eerste plaats belangrijk van elkaars mogelijkheden op de hoogte te zijn en elkaars
eigenheid en sterke kanten te erkennen. Pas dan is het mogelijk regelmatig met elkaar te overleggen wat er nodig is en wie welke hulp wanneer het beste kan bieden. Begin- en eindpunt van
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dat overleg is ook hier weer de behoefte van de oudere en niet wat u met elkaar denkt dat goed
voor hem zou zijn.

samenwerken met professionele hulpverleners
Als vrijwillige huisbezoeker zult u bij uw inspanningen vaak te maken hebben met beroepskrachten. Ook zij zijn uw partners in de zorg en ook met hen moet er dus samengewerkt worden. Het bezoekwerk heeft samenwerking met het beroepswerk nodig: voor de werving van te
bezoeken adressen, voor uitwisseling over en afstemming van te verlenen hulp, maar ook voor
verwijzing en doorstroming van uw ouderen na afloop van de bezoekperiode. Bij die samenwerking is het uitgangspunt het aanvullende karakter van uw vrijwilligerswerk. Uw werk is bedoeld
als ondersteuning van de oudere zelf en principieel niet om taken van de professionele thuiszorg
over te nemen!
De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verloopt niet altijd gemakkelijk.
Vrijwilligers staan soms sceptisch tegenover bijvoorbeeld de thuiszorg en beroepskrachten zien
vrijwilligers wel eens als een bedreiging: 'Ze halen de krenten uit de pap en wij moeten haastjerepje het huishoudelijke en het verzorgende werk doen.' Vooroordelen bij beroepskrachten ten
opzichte van vrijwilligers waren nogal eens dat je niet op ze kunt rekenen, dat ze onvoldoende
geschikt zouden zijn, of dat ze werk doen dat eigenlijk betaalde krachten horen te doen. Stel ze
gerust, want van alle drie de punten is natuurlijk geen sprake bij activerend huisbezoek. Het kan
u ook gebeuren dat beroepswerkers graag een deel van de zorg uit handen willen geven, maar
het heft in handen willen houden. Zij willen de regie houden en bepalen wat er gedaan moet
worden. Bedenk dan: u werkt samen en overlegt, maar u hebt uw eigen taken en verantwoordelijkheden.
Organisaties voor vrijwilligerswerk trekken gelukkig langzamerhand steeds meer samen op met
professionele instellingen. Die samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen.
Minimaal is er af en toe overleg tussen de thuiszorg en de coördinator van uw project over wat
ieder biedt aan hulp. Gemakkelijker is het als er een zorgcoördinator is, want die is dan de aanspreekbare persoon voor het totaal van de hulpverlening bij deze oudere. Hij stelt een zorgplan
op in samenspraak met de oudere en u kunt uw werk daarop afstemmen. Als uw vrijwilligersproject opgezet is door een professionele instelling is afstemming en samenwerking al helemaal
voor de hand liggend en binnen het netwerk van de eigen organisatie te realiseren. Hier en daar
in het land komen momenteel 'regionale loketten' tot stand waar hulpvragers terecht kunnen
voor zeer uiteenlopende vormen van hulp en steun, variërend van uitkeringen tot hulpmiddelen
en thuiszorg. Soms maakt het aanbod van het vrijwilligerswerk deel uit van dat loket.
Hoe de samenwerking ook geregeld is op het niveau van de organisatie, in de uitvoering is het
voor u belangrijk:
- te weten wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft;
- regelmatig informatie aan elkaar te geven;
- af te stemmen en te overleggen wie, wat, wanneer doet;
- regelmatig de gezamenlijke inspanningen te evalueren: is de oudere zo goed geholpen, zijn de
resultaten voor de oudere zelf bevredigend, doen we het op de goede manier?
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Samenwerken en besluiten nemen
Doel: Verkenning van het thema 'samenwerken' en oefenen in samenwerking en besluitvorming.
Vorm: Brainstorming, kaartjestechniek.
Werkwijze:
- Houd eerst een oriënterend gesprek over 'samenwerken met andere hulpverleners in de praktijk
van het huisbezoekwerk'. Nadruk ligt op het concretiseren ervan in alledaagse (probleem)situaties die de bezoeker tegen kan komen. U leidt daartoe het onderwerp kort in, met behulp van
de tekst V E 1.
- U geeft iedere deelnemer twee kaartjes. U vraagt de deelnemers hierop hun onmiddellijke reacties te geven: waar doet samenwerken met andere hulpverleners hen aan denken? De reacties
moeten kort zijn. Het kunnen een paar kernwoorden zijn, één woord of een uitdrukking.
Motiveringen zijn overbodig.
- De groep splitst zich op in drie- of viertallen. De subgroepleden laten de kaartjes aan elkaar
lezen, en stellen elkaar er vragen over.
- U verzamelt alle kaartjes uit de hele groep.
- U splitst de groep nu in tweeën en let erop dat in beide groepen leden van de subgroepen gelijk
verdeeld zijn.
Eén groep vormt nu de binnenkring, de andere groep de buitenkring om hen heen.
- De binnenkring krijgt de kaartjes, gaat er samen mee werken en besluiten over nemen. Ze sorteren de kaartjes op doublures, gaan clusteren en bepalen per cluster wat dat voor de eigen praktijk betekent ('Dit hoort volgens mij bij elkaar, zijn jullie het ermee eens?').
- De andere groep, die de buitenkring vormt, observeert zwijgend, met aandacht voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming.
- Na circa 10 minuten wisselen de binnen- en de buitenkring en neemt de nieuwe binnenkring het
werk 10 minuten over.
- De groepen werken om beurten, totdat alle kaartjes verwerkt zijn. Er kunnen ook kaartjes bijgemaakt worden.
- Dan houdt u een groepsgesprek dat uiteenvalt in twee delen:
* Hoe makkelijk/moeilijk is het om zo met elkaar samen te werken en besluiten te nemen?
* De kaartjes geven allemaal aspecten van het thema 'samenwerken met andere hulpverleners';
welke gezamenlijke aandachtspunten voor de praktijk heeft het opgeleverd?
- U kunt de 'clusters' en de praktische aanwijzingen/richtlijnen uitschrijven en ieder een kopie
geven.
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Omgaan met meningsverschillen
Hoe gaat u om met meningsverschillen? Met die vraag kunt u op allerlei momenten in het
bezoekwerk geconfronteerd worden. De belangen van uw oudere en die van uzelf kunnen met
elkaar botsen. De belangen van andere hulpverleners of familieleden kunnen verschillen van de
uwe. Het kan voorkomen dat een oudere of een hulpverlener iets anders van u verwacht, dan u
voor ogen staat. De samenwerking tussen u en uw oudere kan onder druk komen te staan als u
toe bent aan de uitvoering van het gezamenlijk gekozen actieprogramma en het erop aankomt dat
uw oudere zelf op een andere wijze dan voorheen actief wordt. U kunt geconfronteerd worden
met tegenstellingen tussen u en de familie of tussen u en andere hulp- en zorgverleners die vinden
dat er heel iets anders moet gebeuren, die vinden dat u te veel van de oudere zelf verwacht, of die
juist vinden dat u de oudere te veel verwent ('Dan verwacht hij dat wij dat ook doen').

meningsverschillen
Opkomen voor uzelf als vrijwillige huisbezoeker en het duidelijk maken van uw wensen aan
andere mensen, is uitermate belangrijk. Jammer genoeg zijn daarbij niet alle meningsverschillen
te vermijden. Meningsverschillen kunnen conflicten veroorzaken en zelfs op ruzies uitlopen.
Het meningsverschil is dan kennelijk zo belangrijk, dat erom 'gevochten' moet worden. Dat lost
meestal niets op, of maakt de zaak alleen maar erger. Meestal zijn meningsverschillen wel goed
op te lossen als de betrokkenen maar over de juiste vaardigheden beschikken en zich houden
aan 'spelregels'. Dan kan een botsing zelfs positieve kanten hebben: de standpunten van beide
partijen worden er duidelijker door, u leert uw eigen grenzen kennen en bewaken en vaak wordt
de relatie met de andere partij er zelfs beter door.

mogelijke strategieën
Omgaan met een verschil van mening is niet gemakkelijk. Er zijn verschillende manieren om
dat te doen:
a) De ander overtuigen. U legt herhaaldelijk uit wat u vindt en waarom dat het beste is. U verdedigt uw mening en brengt uw deskundigheid in.
Wat er gezegd wordt en de kracht van de argumenten staan dan centraal.
b) Druk uitoefenen. U werpt al uw gewicht en overredingskracht in de schaal. Desnoods dreigt
u met de gevolgen als de ander bij zijn mening blijft, of u haalt er anderen bij om sterker te
staan.
Overwicht en heerschappij staan dan centraal.
c) Onderhandelen. U zet uw standpunt duidelijk uiteen, luistert goed naar het standpunt van de
ander, u maakt beiden duidelijk wat u van elkaar wilt en u probeert gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wederzijdse belangen afwegen, geven en nemen staan centraal.
In de relatie bezoeker-oudere werkt de overtuigingsstrategie natuurlijk niet. Zelfs al weet u
zeker dat uw mening goed gefundeerd is, die strategie wordt al gauw betuttelend. Bij activerend
huisbezoek gaat het immers om het sterker en onafhankelijker maken van de oudere?
Onafhankelijker ook van de meningen en ideeën van anderen, inclusief die van uzelf.
Druk uitoefenen is in die relatie ook niet raadzaam. Het gaat om zelfgewilde initiatieven en veranderingen. Als u er al in slaagt uw oudere met enige druk ('Doe het dan voor uw dochter' of 'U
kunt het toch proberen?') tot iets te krijgen, dan zal het niet gauw een blijvend succes worden.
Bij de geringste tegenslag zal hij weer terugvallen op zijn oude mening en zijn oude gedrag.
In relatie met de familie en die met andere hulp- en zorgverleners zijn deze twee strategieën
a en b evenmin aan te bevelen. Ze leiden beide al gauw tot escalatie of een blijvende impasse,
terwijl u juist partners in de zorg om deze oudere wilt zijn met hen. De belangrijkste in te zetten
strategie is dan ook in alle gevallen de onderhandelingsstrategie.
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voorwaarden voor onderhandelen
Bij onderhandelen is er altijd sprake van partijen. Twee of drie personen, groepen of instanties
die verschillende belangen hebben. Er is bij onderhandelen sprake van onderlinge afhankelijkheid, de partijen hebben elkaar nodig. Samen moeten ze tot een oplossing komen.
Onderhandelen lukt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In principe moet de
werkrelatie goed zijn en moet u elkaar beschouwen als gelijkwaardig. De denkrichtingen moeten niet al te tegengesteld zijn. U moet beiden bereid zijn tot overleg. De partijen moeten de wil
hebben om tot een oplossing te komen. Ieder moet bereid zijn open te zijn: te zeggen wat hij
vindt en voelt en nooit achter iemands rug om handelen. Partijen moeten in staat zijn 'de mens
te scheiden van het probleem' (zorgzaam in de relatie, zakelijk ten opzichte van het probleem).
Beide moeten bereid zijn te zoeken naar oplossingen die in beider belang zijn.

de functie van onderhandelen
Het resultaat van onderhandelingen moet een 'win-winsituatie' zijn. Daarmee bedoelen we dat
het voor beide betrokkenen iets op moet leveren. Bekwame onderhandelaars weten compromissen te bereiken waar beide partijen vrede mee hebben. Soms lukt het ze zelfs oplossingen te
bereiken die beide partijen duidelijk voordelen verschaffen. In elk geval weten ze te vermijden
dat de relatie verstoord of verbroken wordt, er niet meer gepraat wordt of dat een van beide partijen zich dan maar ondergeschikt maakt aan de andere. Als u niet onderhandelt, maar het aan
laat komen op overtuigen of pressie uitoefenen (uitvechten), zult u het (als vrijwilliger) in veel
gevallen zijn, die aan het kortste eind trekt, zich schikt of er dan de brui maar aan geeft. U zorgt
dan niet goed voor uzelf en het is slecht voor uw eigenwaarde als vrijwilliger. Daarom zult u er
veel aan hebben als u kunt onderhandelen. Bovendien fungeert u ook hier weer als voorbeeld
voor de oudere. Veel ouderen gaan elke uitdaging of krachtmeting liever uit de weg, wachten af
wat hun aangeboden wordt of houden zich zo lang in dat ze ten slotte niet anders meer kunnen
dan reageren met een botte weigering. Met u kan de oudere oefenen in het omgaan met de
dilemma's die het onderhandelen met bijvoorbeeld hulpverleners met zich meebrengt. Die
dilemma's zijn: stel ik me afhankelijk op, of bepaal ik zelf hoe ik geholpen wil worden?; geef ik
openlijk informatie of houd ik dat voor mezelf?; stel ik me flexibel op of houd ik vast aan mijn
eigen wensen?; doe ik wat die verzorgster wil of doe ik wat mijn dochter wil?
Het gaat bij elk van dit soort dilemma's om een subtiele middenvariant tussen de beide uitersten. De verleiding om naar een van de polen wat door te slaan kan groot zijn. Laat de oudere
ervaren in het onderhandelen met u, dat het niet 'winnen of verliezen' hoeft te zijn, maar 'winnen en winnen' kan zijn. Nodig hem uit duidelijk te maken wat in zijn belang is en daar strategisch voor op te komen.

de onderhandelingsstrategie
Eerst enkele vuistregels, toegepast op tegenstellingen tussen u en uw oudere, of tussen u en
andere hulpverleners6:
- Het moet gaan over iets dat u nu dwarszit. Uitspraken als 'U doet ook altijd/nooit...' zorgen
ervoor dat het niet meer duidelijk is waar het precies over gaat.
- Het moet gaan over iets duidelijks.
- Kies een goed moment uit om met de ander te praten. Dus niet als u maar vijf minuten de tijd
hebt, of als u iemand terloops tegenkomt.
- Geef duidelijk aan wat u wilt ('Ik vind dat u...' en niet 'Het is nou eenmaal zo dat...').
- Haal er geen anderen bij, maar houd het bij uzelf (dus niet 'Harry vindt ook dat u...', maar wel
'Ik vind het vervelend als je...').
- Luister zo goed mogelijk naar de ander. Dat is soms door de verhitte gesprekken moeilijk,
maar noodzakelijk om tot een oplossing te komen.
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- Kwets de ander niet met opzet. In uw boosheid bent u soms geneigd om de ander met opzet te
kwetsen. Dit leidt nooit tot een oplossing, maar alleen tot niet meer te genezen 'wonden'.
- Las zonodig een pauze in. Bijvoorbeeld als een van beiden geëmotioneerd raakt, of als u er
niet uit komt. Maak dan duidelijke afspraken voor het vervolg.
- Haal er geen neutrale buitenstaanders bij (tenzij de zaak helemaal vastzit) en haal er ook geen
medestanders van uzelf bij om uw positie te versterken.
- Kijk na afloop of de relatie verbeterd is. Een conflict moet altijd leiden tot bijvoorbeeld een
betere samenwerking, een werkbaar compromis, meer respect voor elkaar of opheldering van
misverstanden.

het strategisch ruilgesprek
Onderhandelen is een speciale manier van uitpraten van tegengestelde meningen of verwachtingen in een proces van ruilend uitwisselen. Het verloop van zo'n gesprek is:
- Benoem het probleem, het onderwerp.
- Breng beiden uw wensen en meningen naar voren, zodat de belangen van weerskanten duidelijk worden. Erken dat u begrijpt waarom de ander iets belangrijk vindt (bijvoorbeeld dat u als
ouderenbezoeker er behoefte aan hebt om dingen efficiënt aan te pakken en dat de oudere
gezelligheid tijdens het bezoek meer op prijs stelt). U geeft en vraagt eerlijke informatie en
ieder praat voor zichzelf.
- Bedenk (meerdere) mogelijke oplossingen waar beider belang mee gediend zou kunnen zijn
(bijvoorbeeld gezellig efficiënt zijn of efficiënt gezellig). Oplossingen waar u mee kunt leven en
die de bezwaren van de andere partij (gedeeltelijk) wegnemen.
- Beoordeel de mogelijke oplossingen. Wat is bespreekbaar en wat niet? Vaak zullen in deze fase
de argumenten over tafel vliegen. Als u er al principes bijhaalt ('Het is toch beter om...') doet u
dat niet om druk uit te oefenen. Maak vooral geen gebruik van dreiging, verwarring of verrassing (omslaan als een blad aan de boom) en accepteer ook niet dat de ander dat doet.
Profiteren van fouten die de ander maakt of pakken op woorden horen niet thuis in dit proces.
- Uit de aangedragen oplossingen kan er direct één oplichten die voor beide partijen acceptabel
is, maar meestal moet er gezocht worden naar een nieuwe 'tussenoplossing', waarbij u allebei
wat water in de wijn doet ('Als ik ... doe, zou u dan...?'). Ga door met aanbieden en uitruilen,
waarin de verwachtingen over en weer steeds meer reliëf krijgen, tot er een modus gevonden
is waar beiden mee voort kunnen. Daarbij moet u steeds kiezen hoever u de balans tussen de
ene, dan wel de andere kant laat doorslaan. Als u de weg van de minste weerstand kiest bent u
het gauw eens, maar zijn beide partijen ontevreden over het resultaat: meer was haalbaar
geweest. Om geloofwaardig te blijven voor de tegenpartij is een te 'slappe' houding van telkens
weer water in de wijn doen, weinig bevorderlijk. Lukt het niet om tot overeenstemming te
komen, bedenk dan wat het best werkbare compromis kan zijn.
- Rond af. U spreekt met elkaar af hoe de gemaakte afspraken in praktijk gebracht worden.
Denk bij het maken van afspraken aan het bekende rijtje: wie - wat - waar - wanneer - waartoe
- hoe - wat als... Zorg voor een 'plan B'. Dat is de op één na beste oplossing. Daar kunt u dan
zonder opnieuw te hoeven onderhandelen op terugvallen als blijkt dat de gekozen oplossing
niet werkt, partijen zich niet aan de gemaakte afspraken kunnen houden, of als er een andere
kink in de kabel komt.

samenvatting
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FASE

1

HET VOORBEREIDEN VAN DE ONDERHANDELINGEN

- Waar gaat het om? Wat is het belangrijkste punt?
- Omschrijf de doelen en belangen. Wat wilt u bereiken? Wat werkt uit in uw voordeel of
nadeel?
- Hoe zit het bij de tegenpartij: wat wil hij bereiken, wat werkt uit in zijn voordeel of nadeel?
- Wat zijn uw eigen sterke en zwakke punten? Wat zijn die van de andere partij?
- Bedenk oplossingen en wees creatief. Waar zou u mee kunnen leven en wat komt (gedeeltelijk)
tegemoet aan de bezwaren van de tegenpartij?
FASE

2

DE ONDERHANDELING ZELF

- Blijf kalm, vriendelijk en gewoon doen, dus niet uitdagend of vechtlustig.
- Benoem het probleem, het onderwerp.
- Peil de standpunten, de meningen en wensen bij elkaar.
- Leg behoeften en belangen van beide partijen naast elkaar (strijdig, overlappend, verschillend
maar niet botsend enzovoort).
- Bedenk wat voor de ander en wat voor uzelf het meest waardevol is.
Zoek naar uitruilmogelijkheden ('Als ik ..., dan ... jij'), doe water in de wijn. Nodig de ander
uit dat ook te doen. Gebruik uw 'wisselgeld' en breng verschillende oplossingen naar voren.
- Ga door met het beoordelen van oplossingen tot er een win-winoplossing gevonden is en
spreek af hoe de gemaakte afspraken in praktijk gebracht worden. Bedenk ook een 'plan B', de
op één na beste oplossing om op terug te vallen.

houd de relatie goed
Uw aanpak blijft tijdens het hele proces relatievriendelijk. De onderlinge vertrouwensband blijft
vooropstaan. Continuïteit van een goede relatie is belangrijker dan incidenteel voordeel, want u
zult elkaar vaker tegenkomen. Onderdruk uw neiging om over te schakelen op vechtgedrag, om
het bijltje erbij neer te gooien of om gauw naar uw coördinator te rennen. Daar zult u waarschijnlijk nog gauwer toe geneigd zijn als de andere partij niet de oudere zelf, maar een familielid of een andere hulpverlener is. Als uw poging tot samenwerken niet het verwachte effect
heeft, voelt u u teleurgesteld of gemanipuleerd. Al gauw verwijt u de tegenspeler dan minder
constructief gedrag. De tegenspeler heeft echter precies dezelfde ervaring met u en zo glijd je
steeds verder af. Spontaan en onbedoeld kom je dan terecht in het soort conflicten en prestigeslagen die vaak spelen tussen vrijwilligers en familie of beroepswerkers. Ze verzwakken beide
partijen en gaan op termijn ten koste van het welzijn van de oudere die tussen de vuren in zit.

ten slotte
Misschien vraagt u u af, net als veel ouderen dat aan u zullen vragen, waarom die 'touwtrekkerij'
nodig is als je uiteindelijk toch tot overeenstemming moet komen. Is dat moeizame onderhandelen wel echt nodig? Ouderen, en ook vrijwilligers, denken er soms goed aan te doen direct
maar met een voorstel in te stemmen. Bijvoorbeeld: de oudere die snel akkoord gaat met minder hulp dan hij nodig heeft tijdens vakanties of feestdagen. Het effect is dan dat de andere partij de winst snel opstrijkt en later begint te onderhandelen over altijd minder hulp. Dan wordt
het heel moeilijk, want de inschikkelijke partij voelt zich dan lelijk bedrogen. Toch kan een
onderhandelaar in zo'n situatie eigenlijk niet anders, want hij krijgt het idee 'dat er nog wel
meer in zit'. Het idee dat als je je coöperatief opstelt, de andere kant zich dan ook zo zal gedragen, gaat hier niet op. Integendeel, de neiging is groot dat die toegevendheid als terecht wordt
gezien en het roept juist exploiterend en competitief gedrag op bij de ander. Wat op den duur
leidt tot uit alle (on)macht terug gaan slaan, of zich vol wrok en verbittering terugtrekken. Het
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is constructiever meteen al tegenspel te geven. Tegenspel dat in verhouding staat tot de urgentie
van de zaak en dat iets uitdrukt van de feitelijke machtsverhoudingen en onderlinge afhankelijkheid. Zo kunnen tegenstellingen tot een oplossing komen, zonder dat het escaleert in een strijd
van erop of eronder waarin beide partijen verliezen lijden.
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Omgaan met meningsverschillen
Doel: Inzien dat overtuigen en pressie uitoefenen niet passen in activerend huisbezoek, maar
onderhandelen wel.
Vorm: Informatieve inleiding, rollenspel.
Werkwijze:
- Geef een inleiding op het thema 'omgaan met meningsverschillen' met behulp van tekst V E 3,
bespreek en verduidelijk:
* mogelijke strategieën;
* strategie van onderhandelen (ruilend uitwisselen);
* het verloop van een onderhandelingsproces.
- Kondig aan dat u een rollenspel wilt doen en leg uit waarom. Bij een rollenspel gaat het om een
nabootsing van een situatie waarin personen problemen met elkaar hebben, er sprake is van
tegengestelde belangen, een conflict of een meningsverschil. Voor het oefenen van 'omgaan met
meningsverschillen' is het rollenspel bij uitstek geschikt. Deelnemers spelen een bepaalde rol en
leven zich zo goed mogelijk in in de situatie en de persoon die ze spelen. In het volgende spel
zijn cursisten vrij om te handelen, maar moet rekening gehouden worden met de gevraagde
strategie: die van overtuigen, of pressie uitoefenen, of onderhandelen.
(Kies hierbij uit de volgende mogelijkheden:
Speel zelf, samen met de projectleider, een situatie uit en laat de groep observeren en rapporteren; vraag wie het eens wil proberen en laat de rest van de groep observeren; laat in kleine
groepjes spelen met in elk groepje twee observanten die rapporteren.)
- Kies een of meer conflictsituaties uit werkblad V E 5. Introduceer de probleemsituaties. Maak de
situaties begrijpelijk en invoelbaar door te vragen naar ervaringen van de deelnemers met vergelijkbare problemen of door de problemen kort te bespreken.
Geef voor ieder groepje (of het ene tweetal omringd door observanten) nog eens aan: het probleem, de situatie, de verschillen in opvattingen/wensen en de achtergronden van die verschillen.
- Geef de spelers de gelegenheid hun rol aan te kleden, zich in te leven en hun strategie te bepalen. Geef aanwijzingen voor de strategie uit de tekst V E 3.
De ene observant let vooral op de oudere/andere hulpverlener. De andere observant let op de
bezoeker. Beiden letten op hoe wordt onderhandeld.
- Elk groepje van vier personen (oudere/andere hulpverlener, bezoeker, twee observanten) speelt
het gesprek drie keer, met rolwisseling. Elke keer volgens een andere strategie: spel 1 middels
overtuigen, spel 2 middels pressie uitoefenen en spel 3 middels uitruilen.
- Bespreek na. Hoe verliep het spel, waar zaten de problemen, hoe werden de rollen ervaren? De
observanten wordt gevraagd wat ze zagen en hoorden en hoe ze vonden dat hun speler op de
ander reageerde (emotie tonen, eisen, luisteren, onderdanig doen, vasthoudend zijn, humor
gebruiken, gemakkelijk toegeven enzovoort).
Wat is er geleerd staat centraal. Was het effect van de verschillende strategieën verschillend? Is
de strategie van ruilend uitwisselen beter gebleken dan die van overtuigen of pressie uitoefenen?
Welk effect hadden de verschillende strategieën op de relatie? Verhelder de uitkomsten aan de
hand van het schema 'De relatie in balans houden', IV F 3. Was er sprake van een win-winuitkomst?
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Casus Conflictsituaties
1
U bezoekt elke vrijdagmiddag de 75-jarige mevrouw Ramakers en hebt dat nu al een aantal keren
gedaan. U komt er graag en ze waardeert uw steun erg. Ze heeft elke donderdag hulp van de
thuiszorg. Die doet het belangrijkste huishoudelijke werk, de was en de weekboodschappen.
Vorige week lag er een briefje voor u waarin Mary, de hulp, u vroeg een boodschap te doen bij een
winkel die iets verder uit de buurt is. Dat mag zij niet doen. U hebt een auto en bent het nodige
gaan halen. Nu ligt er weer een briefje met de vraag of u boodschappen wilt doen. Zij is er door
extra huishoudelijk werk niet aan toegekomen.
U maakt een afspraak met Mary voor overleg, want u wilt grenzen trekken. Speel het gesprek met
Mary.

2
Van alles wat u hebt meegemaakt vindt u de heer Gerritsen wel het moeilijkste adres. Hij staat op
de wachtlijst voor een verzorgingshuis. Hij is volgens zijn dochter in korte tijd erg afgetakeld en
vaak zit hij in de put als u komt. Als u dan een muziekje opzet en een dansje met hem doet, fleurt
hij weer op. Hij heeft van diverse kanten hulp: zijn dochter helpt zo goed als ze kan, hij wordt elke
dag en ook in het weekend gewassen door de zuster, hij gaat twee keer per week naar de dagopvang en er is een huishoudelijke hulp. U hebt opgemerkt dat er bij de heer Gerritsen een schrift
ligt, waarin allerlei hulpverleners per keer schrijven wat ze gedaan hebben en hoe het gegaan is
met de heer Gerritsen. U hebt daar stiekem in gekeken en vindt het heel interessant. U zou er ook
wel verslag in willen doen of eens iets willen vragen aan de anderen. U wilt in uw werk serieus
genomen worden.
U maakt een afspraak met de zorgcoördinator. Speel het gesprek met haar.

3
Uit het logboek van uzelf als huisbezoekster: 'Gisteren heeft mevrouw Berghout haar verjaardag
gevierd. Er zouden een paar kinderen, wat familie en een vriendin van haar komen, zei ze. Ik
vond het niet zo'n goed plan, maar bood aan wat eerder te komen om haar te helpen met de voorbereidingen. Verdorie, wil ze dan niet inzien dat ze veel te zwak is voor zo'n drukke dag. Ze wil de
hele dag mensen ontvangen. Het waren er bij elkaar veel meer dan ze van tevoren zei. Natuurlijk
gingen de laatsten veel later weg dan zij wilde. En zij zich maar flink houden. Zag dan niemand
anders dat ze trilde en wit weggetrokken was? En dan die mensen. Zijn dat werkelijk allemaal
mensen die om haar geven? De meesten van hen heb ik nooit eerder gezien of horen noemen.
Ook niet toen ze in het ziekenhuis lag. Die zus, trouwens, die kijkt me aan met zo'n blik als zou ik
haar persoonlijk hebben laten vallen toen ze haar heup brak...'
U merkt dat die verjaardag veel emoties bij u oproept. U praat met mevrouw Berghout naar aanleiding van de verjaardag. Speel het gesprek met haar.

4
U merkt dat mevrouw De Wild eigenlijk niet tevreden is over de hulp die ze krijgt. Dat binnen
komen vliegen en hup weer weg vindt ze vreselijk. Nooit nemen ze even de tijd voor haar. Ze zegt
dat ze nooit weet wie er komt en hoe laat verandert ook steeds. Dan om kwart over negen en dan
tegen twaalven. Soms durft ze niet eens naar de wc, want stel dat ze voor de deur staan. In de loop
van de bijna twee jaar dat ze hulp heeft, heeft ze er al een hoop gehad. Een 'stelletje ongeregeld'
noemt ze het. Als ze er iets over zegt krijgt ze 'van die rare antwoorden', zegt ze. 'Ik ga dat niet
verder uitpluizen, je kunt ze niet commanderen, dat mag niet, en als de ene ziek is krijg ik toch
weer een vervanger?' U vindt dat ze haar onvrede wel eens zou mogen uiten, want ze is mondig
genoeg. Zij zegt: 'Ik ga ze niet achternalopen hoor, ze doen maar, ze merken het vanzelf wel want
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ik hoor van anderen hetzelfde.' Dan vertelt ze weer dat dat lange wachten zo vervelend is en dat ze
elke keer haar regelmaat kwijt is.
U waagt een poging haar te stimuleren haar ontevredenheid te uiten. Speel het gesprek met haar.

5
Mevrouw Amesz is gescheiden en heeft problemen met een van haar kinderen. Hierdoor heeft ze
ernstige psychische problemen gekregen en is ze veel contacten kwijtgeraakt, waardoor ze zich
steeds eenzamer ging voelen. In de afgelopen jaren heeft ze contact gehad met zeer veel verschillende hulpverleners, waardoor ze op een bepaald moment (objectief gezien) over een vrij uitgebreid netwerk van professionele hulpverleners beschikte: een maatschappelijk werkster, een psychiater, medewerker van de RIAGG, huisartsen, specialisten, verschillende gezinshulpen waaronder een gespecialiseerde gezinsverzorgster. Ondanks het grote aantal hulpverleners waar mevrouw
A. mee te maken heeft gehad, heeft ze alleen bij één gezinshulp steun gevonden, terwijl haar problemen eigenlijk nooit goed zijn opgelost. Bij geen van allen, op de gewone gezinshulp na, heeft ze
het gevoel gehad serieus genomen te worden. Ze is nu erg ingenomen met u. U bent als een
vriendin voor haar, neemt haar wel serieus en ze kan heerlijk met u praten. Mevrouw A. heeft eerder al op verschillende manieren geprobeerd om met mensen in contact te komen, maar slaagde
daar niet in. U zou langzamerhand toch wel willen dat ze, met uw steun, nieuwe pogingen waagde... Daar bent u tenslotte eigenlijk voor gekomen. Het begint u dwars te zitten.
Speel het gesprek met mevrouw Amesz.
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OVERZICHTSBLAD
M O D U L E V I H E T T E A M A L S L E E R - E N W E R K P L A AT S
Doelen
Afronden en evalueren van de cursus; inleving in het daadwerkelijke bezoekwerk versterken; voorbereiden op het werken in een team; stimuleren van zelfzorg met betrekking tot de eigen ontwikkeling
in het werk en de verdere carrière; feed-back geven aan elkaar.
Uitgangspunten
Er mag geen gat vallen tussen cursus en praktijk. Deze module biedt een overgang tussen beide. De
leereffecten worden hier vertaald naar de komende praktijk, de motivatie van de cursisten wordt daarnaar omgebogen en het wijgevoel wordt benut voor teamopbouw. De projectleider neemt op onderdelen de rol van de cursusleiding al over om een naadloze aansluiting naar de teambijeenkomsten te
realiseren, zowel naar inhoud als naar methodiek.
Onderdeel

Doel

Vorm

Materiaal

VI A b
Het team als leer- en
werkplaats

Bewust maken van
wat er van hen wordt
verwacht in de praktijk van het project;
weten welke steun zij
van hun team en de
begeleider kunnen
verwachten; eigen
inzet en profiel invullen

Brainstorm, groepsgesprek, informatie,
takenkwartet

VI A 1 tekst:
Het team als leer- en
werkplaats
VI A 2 werkvorm:
Het team als leer- en
werkplaats
VI A 3 werkvorm:
Het takenkwartet
VI A 4 werkblad:
Persoonlijk profiel
huisbezoeker
VI A 5 werkblad:
Logboek bijhouden

VI B b
De teambijeenkomsten

Inzicht geven in de
doelen en opzet van
teambijeenkomsten;
vergroten van betrokkenheid van de teamleden; taken verdelen

Informatie, oefening

VI B 1 tekst:
De teambijeenkomsten
VI B 2 tekst:
Ervaringen uitwisselen
VI B 3 werkvorm:
Voorbereiden op een
themabijeenkomst

VI C b
Zorgen voor uzelf in
activerend huisbezoek

Een balans vinden
tussen bezoekwerk en
andere taken; een
evenwichtig bestaan
houden en overbelasting voorkomen

Informatie, keuze uit
enkele oefeningen

VI C 1 tekst:
Zorgen voor uzelf in
activerend huisbezoek
VI C 2 werkvorm:
Zorgen voor uzelf
VI C 3 werkblad:
Zorgen voor uzelf:
quiz
VI C 4 werkblad:
Zorgen voor uzelf =
plannen
VI C 5 werkblad:
Zorgen voor uzelf =
nee zeggen
VI C 6 werkblad:
Zorgen voor uzelf =
delegeren
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VI C 7 werkvorm:
Een evenwichtig
bestaan
VI C 8 werkvorm:
Uw eigen motivatie
ondersteunen, fototaal
VI C 9 werkvorm:
Uw eigen motivatie
ondersteunen, rollenspel
VI C 10 werkblad:
Uw eigen motivatie
ondersteunen, rollenspel
VI D b
Eindevaluatie

Inzicht krijgen in de
leerresultaten van de
deelnemers; deelnemers duidelijk laten
krijgen wat ze geleerd
hebben; hun oordeel
en waardering van de
cursus vragen; angst
voor de praktijk reduceren

Een of meer schriftelijke of mondelinge evaluaties (zelf maken)

VI D 1 werkvorm:
Evaluatie aan het
einde van de cursus
VI D 2 werkvorm:
Methoden en technieken voor de eindevaluatie

VI E b
Afsluiting van de cursus

Bespreken van de
resultaten van de
gehouden evaluaties;
versterking van het
teamfunctioneren;
feestelijk afsluiten van
de cursusperiode

Groepsgesprek, oefening, ritueel

VI E 1 werkvorm:
De laatste bijeenkomst
VI E 2 werkblad:
Boodschappen van uw
medecursisten

Voorbereiding
De projectleider treedt in deze module op in de rol van begeleider van de teambijeenkomsten.
Programmeer zeker twee dagdelen voor deze module, in nauw overleg met hem. Bereid de gekozen
onderdelen voor en verdeel taken. Begin tijdig met het voorbereiden van de eindevaluatie naar
inhoud, methode en techniek, beoordeling en nabespreking met de cursisten.
Resultaten
Wanneer u voldoende basisstof uit deze module hebt doorlopen kunnen de cursisten:
- de functies van het team als leer- en werkplaats benoemen;
- hun plaats en taak bepalen binnen het totale project;
- hun eigen motivatie en inzetbaarheid benoemen;
- hun leerresultaten beoordelen, hun leerervaringen benoemen en de waarde van de cursus aangeven.
De verdiepingsstof stelt cursisten in staat om:
- begeleidingstaken op zich te nemen in teambijeenkomsten.
Hulpmiddelen
Flip-over, kwartetspelkaarten, evaluatieformulieren.
Tips
Ten tijde van de afsluiting van de cursus dienen in het project al georganiseerd te zijn: een klankbordgroep, de toeleiding van bezoekouderen, vergaderruimte voor teambijeenkomsten, de administratie
van klantenkaarten, vrijwilligerskaarten, projectsecretariaat.
Als niet aansluitend aan de cursus begonnen kan worden met bezoekwerk, dalen de motivatie en het
opgebouwde zelfvertrouwen snel. Overleg hierover tijdig met de projectleider.

NIZW

VI A 1 voor inleiding of leestekst (pag. 1)

Het team als leer- en werkplaats
Het einde van de cursus ligt voor u. Van nu af aan maakt u deel uit van een project Activerend
huisbezoek bij ouderen. Wat moet er gebeuren om het werk voor iedereen goed te laten verlopen
en om het project draaiende te houden? U zult waarschijnlijk willen dat het volgende geregeld is
of wordt:
voor uzelf
bij u passende ouderen
een logboek
begeleiding
verdere ontwikkelingsmogelijkheden
een contract en goede werkafspraken
regelmatig contact met medebezoekers
betrokkenheid bij het project
af en toe iets gezelligs
voor uw werk
klantenkaarten met gegevens
informatie, documentatie en hulpmiddelen
geregelde bijscholing
voor de ouderen
goede voorlichting over het bezoekwerk
bepaling of bezoekwerk kan helpen
een vraagbaak en een klachtenregeling
voor het project
nieuwe vrijwilligers erbij met cursus
evaluaties van het project
een eigen identiteit en een goede naam
voor de omgeving
goede samenwerking met andere hulpverleners
informatie over andere buurtprojecten voor ouderen

Wie, wat, waar, wanneer?
Achter elk van die gerechtvaardigde wensen kunnen volgens de u inmiddels bekende w's afspraken worden gemaakt. Uit onze ervaringen met de proefprojecten kunnen die w's het best als volgt
ingevuld worden.
VOOR UZELF

Passende ouderen krijgt u door overleg in het team van bezoekers waar u deel van uit gaat
maken. Voor elk nieuw bezoekadres maakt de projectleider (of een ervaren bezoeker), die de
eerste kennismaking op zich neemt, een kaart met gegevens. U vult als u begint met het bezoekwerk ook een kaart met gegevens in: uw persoonlijk profiel als bezoeker (VI A 4). Dan is het
een kwestie van 'matchen' en onderhandelen in het team wie welk adres gaat nemen.
Een logboek bijhouden is van groot belang (VI A 5). U houdt daarin niet alleen voor elke
bezoekoudere bij wat u gedaan hebt, maar schrijft er ook ervaringen in voor de uitwisselingsronden in het team, de werkbespreking, of een themabespreking.
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Groepsgewijze begeleiding van huisbezoekers heeft de voorkeur. Een begeleiding die ondersteunt,
waarbij controle niet de primaire functie is. Uitwisseling van ervaringen vindt plaats in de uitwisselingsbijeenkomsten van het team. De projectleider let er daarbij op dat ieder aan bod komt en
gemeenschappelijke knelpunten worden uitgediept. Voor uw persoonlijke opvang stelt u u als
teamgenoten aan elkaar beschikbaar. En dan is er altijd nog de projectleider. Sommige projectleiders houden regelmatig 'spreekuur', andere maken op de teambijeenkomsten afspraken met wie er
behoefte aan heeft, weer andere spreken af 'dat u altijd kunt bellen als er iets is'.
Verdere ontwikkelingsmogelijkheden krijgt u in het werk zelf, al doende. Daarnaast zullen er in
de werkbesprekingen allerlei taken aan de orde komen waar u u voor beschikbaar kunt stellen.
Ook daar leert u van. U zult bij het werk in uw woonplaats waarschijnlijk ook kennismaken met
andere vrijwilligersprojecten, waar u op een goed moment wel naar wilt doorstromen.
Op een contract en goede werkafspraken hebt u zeker recht. Als het goed is heeft de projectleider
daarin voorzien, met behulp van een ander deel van dit praktijkboek.
Regelmatig contact met medebezoekers vindt u in de maandelijkse teambijeenkomsten die wij
aanbevelen (VI B 1), onder begeleiding van de projectleider of soms van een ervaren bezoeker.
Aan uw betrokkenheid bij het project wordt gewerkt tijdens de werkbesprekingen. Daar komt alle
actuele informatie over het project op tafel, kunt u voorstellen voor verbetering doen of wordt uw
mening gevraagd over veranderingen.
Af en toe iets gezelligs is van levensbelang om de moed erin te houden en te blijven genieten van
het werk. Kom zelf van tijd tot tijd met een leuk idee en organiseer samen iets. (Doop bijvoorbeeld een café in de buurt om tot 'bezoekerscafé' en ga daar regelmatig iets drinken.)
VOOR UW WERK

Die klantenkaart met gegevens noemden we hiervoor al. Daarop wordt de oudere in beeld
gebracht inzake zijn persoonlijke achtergrond (religie, tijdsbesteding), zijn sociale netwerk
(alleenstaand, contactpersonen), opleiding en vroeger beroep, zijn gezondheid, de hulp die hij al
krijgt en zijn hulpverwachtingen van een bezoeker. Kortom: de oudere laat zien wie hij is en
waarom hij een bezoeker wenst.
Informatie, documentatie en hulpmiddelen zijn handig als u niet allemaal elke keer het wiel uit
wilt vinden. U hebt al 'informatiekaarten' gemaakt. Ga daarmee door en sla ze zo op dat alle
bezoekers erin kunnen snuffelen. Maar er is meer mogelijk: een herinneringendoos, video's,
boeken om iets in op te zoeken, stadsgidsen, folders, nieuws over andere buurtprojecten met
ouderen, bruikbare foto's, verhalen en spelen, mooi geschreven kaartjes met een korte bemoedigende tekst om aan ouderen te geven ('Super-oma woont hier niet meer', 'Alleen ik kan mezelf
gelukkig maken', 'Als ik twijfel vraag ik hulp', 'In de put? Stop met graven!'), toepasselijke
gedichtjes enzovoort. Dan wordt het een 'materialenbank'. Voorwaarde daarvoor is wel dat er
wat geld voor is, dat het project een eigen kast heeft en dat er iemand is die de boel geordend
houdt en zorgt dat er geregeld van alles bij komt.
Bijscholing krijgt u al doende in het werk, maar gerichter en geregeld tijdens de themabesprekingen in het team.
VOOR DE OUDEREN

Er moet goede voorlichting over het bezoekwerk komen. Daarbij zult u in het project niet kunnen volstaan met één algemene folder. U zult er één nodig hebben voor de ouderen en hun
familieleden die belangstelling hebben, één met een andere tekst voor organisaties waarmee u
samen wilt werken en weer een andere voor nieuwe vrijwilligers. Daarnaast kunt u als team
regelmatig iets 'uit de praktijk' schrijven in een huis-aan-huisblad.
De projectleider (of een ervaren bezoeker) informeert een aangemelde oudere tijdens het kennismakingsgesprek over wat 'welzijnsbezoek' concreet in kan houden. In dat gesprek gaan ze
samen na of het in de gegeven situatie goed kan werken.
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Ouderen hebben zeker iemand nodig voor een gesprek over de gang van zaken in het bezoek dat
ze krijgen, en de eventuele ontevredenheid daarover. De projectleider is daarvoor de aangewezen
persoon. Die bepaalt ook wanneer en hoe vaak zo'n gesprek aangeboden wordt.
VOOR HET PROJECT

Er komt een moment dat het team aangevuld moet worden met nieuwe vrijwilligers. Dat is een
kwestie van werving en selectie die de projectleider organiseert volgens een bepaald vastgesteld
beleid. Dat zal zeker in het team besproken worden. U zult daar suggesties voor kunnen doen:
waar ze te vinden, hoe ze te motiveren, wat zijn de eisen, wanneer kan er een nieuwe cursus
starten? U zult waarschijnlijk uitgenodigd worden een actieve bijdrage te leveren aan een wervingscampagne: folders maken en verspreiden, affiches plakken, ergens vertellen over het werk,
met een standje gaan staan enzovoort. Als er dan nieuwe bezoekers van de cursus komen zijn er
twee mogelijkheden: zij vormen samen een nieuw team (gesloten groep), of ze komen erbij in
uw team (open groep).
Het voordeel van een gesloten groep oud-cursisten is dat ze elkaar vrij goed kennen, elkaar
makkelijk aanspreken, ondersteunen en feed-back geven en gelijk opgaan in groei en ervaring.
Nadeel is dat er weinig spreiding in ervaring is en er geen oude rotten zijn waar nieuwkomers
zich aan op kunnen trekken. Een andere valkuil is dat de groep zich langer cursusgroep blijft
voelen en zich afhankelijk blijft opstellen tegenover de projectleider en zich in het verlengde
daarvan, meer naar binnen richt. Zich losmaken uit zo'n groep, doorstromen naar ander werk
of het later alsnog opnemen van nieuwe leden, kan dan problematisch worden.
In een open groep biedt de diversiteit voordelen: verse cursisten hebben nog informatie paraat
die bij de andere was weggezakt en ervaren bezoekers kunnen de starters steunen bij hun eerste
stappen. De projectleider kan en moet zich in zo'n open groep meer op het functioneren van
het team, de voortgang en de verhoudingen richten. U zult als zittend teamlid ruimte moeten
maken voor nieuwe gezichten en als het ware weer opnieuw 'team' worden. Dat kan een nadeel
zijn. Ook kunnen er tijdens de teambijeenkomsten in de uitwisseling van ervaringen, de themabesprekingen of de organisatorische punten dingen aan de orde komen die voor u gesneden
koek zijn.
Tussentijds, of aan het einde van het project, zult u net als alle andere medewerkers aan het project willen dat er geëvalueerd wordt. Allerlei dingen kunnen dan beoordeeld worden: hoe zijn
de resultaten van het bezoekwerk, zijn de klanten tevreden, hebben we goed en doelmatig
gewerkt, zijn de doelstellingen van het werkplan gehaald, zijn we tevreden over de samenwerking met andere organisaties, is een doorstart van het project mogelijk en zo ja, met welke veranderingen of verbeteringen dan? Behalve voor het project is evaluatie aan het einde ook voor
uzelf van belang: uw contract loopt af en u moet beslissen of u doorgaat of niet. De projectleider
organiseert de evaluaties en kiest (in overleg met de klankbordgroep) de methoden ervoor. Ze
kunnen uitgevoerd worden door een beroepswerker (of student) van buiten, of deelnemers en
medewerkers aan het project verzamelen zelf de nodige gegevens. U zult dan binnen het team
beoordelingsvragen voorgelegd krijgen: over de organisatie van het project, over het werk, over
de samenwerking met andere organisaties, over het team en over de betekenis van dit vrijwilligerswerk voor uzelf.
Wilt u dat het project een eigen gezicht en een goede naam heeft? Dan moet u met elkaar zorgen dat zichtbaar is wat u doet en uitstralen dat u het fijn vindt om daar bij te horen. Doe regelmatig iets aan presentatie en promotie, alleen voor uw eigen project of breder, samen met andere organisaties voor vrijwilligerswerk in het algemeen. Richt de acties op ouderen (potentiële
deelnemers), op bedrijven en werkplekken (sponsors en nieuwe vrijwilligers), op instellingen
voor hulp-, zorg- en dienstverlening (erkenning en samenwerking) of op een breed publiek
(voor bekendheid en waardering).
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Tip: Laat bedrukte T-shirts maken, buttons of petjes en draag die bij gelegenheden. Goed voor de
teamgeest en goed voor de herkenbaarheid.
VOOR DE OMGEVING

De samenwerking met andere hulpverleners als partners in de zorg, wordt mogelijk gemaakt
doordat de projectleider een klankbordgroep bijeengebracht heeft en daar regelmatig overleg
mee voert. In die klankbordgroep zijn de voornaamste organisaties en instellingen die ook met
ouderen werken vertegenwoordigd. Praktische knelpunten die u ervaart met andere hulpverleners kunnen in het team worden geïnventariseerd, doorgesproken en, als u er zelf niet uitkomt,
door de projectleider worden opgelost met een of meer leden van de klankbordgroep.
Informatie over en kennismaking met andere buurtprojecten voor ouderen is inspirerend en
vergroot het gevoel partners in de zorg te hebben. Voor collegiale contacten, voor gezamenlijke
acties en om ouderen naar toe te leiden. Ook die projecten timmeren waarschijnlijk van tijd tot
tijd aan de weg. Let op hun berichten in de huis-aan-huisbladen, op de kabel enzovoort en
bewaar die geordend. Heeft het team een goed idee of is er een knelpunt in de buurt, dan weet u
waar partners te vinden zijn voor een gezamenlijke actie.
Uit de voorgaande tekst zijn twee conclusies te trekken:
- het project draait op de inzet van het team en de kwaliteit van de teambijeenkomsten;
- de projectleider is de spil van het project.
Vragen
- Bent u het daarmee eens?
- Zijn die conclusies niet met elkaar in tegenspraak?
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VI A 2 werkvorm

Het team als leer- en werkplaats
Doel: Bewust worden van wat er moet gebeuren om een project draaiende te houden; weten wat
de deelnemers van de projectleider kunnen verwachten, weten wat er in het team moet
gebeuren; eerste kennismaking met de projectleider in zijn rol als begeleider van het team.
Vorm: Brainstorm, groepsdiscussie over taakverdeling en aanvullende informatie over het eigen
project.
Werkwijze:
- Installeer flappen, houd een brainstorm naar aanleiding van de onderstaande vraag:
* Wat denkt u dat er in de praktijk van een project Activerend huisbezoek bij ouderen allemaal
moet gebeuren?
Stel steeds hulpvragen als de stroom stagneert, maar discussieer in dit stadium niet over de
ideeën. Ga door tot er geen suggesties meer komen.
- Vraag de projectleider de leiding over te nemen. Hij ordent de suggesties en vult ontbrekende
werkzaamheden aan en geeft gelegenheid vragen te stellen over het project. Hij discussieert en
bekijkt de taken gezamenlijk op uitvoerbaarheid en toedeling:
* Welke taken zijn voor de bezoekers, individueel en gezamenlijk als team?
* Wat zijn taken voor de projectleider?
* Welke andere hulp of steun zou wenselijk zijn? Wie zou(den) daarvoor ingeschakeld moeten
worden?
- De projectleider bespreekt ten slotte de vragen:
* Hoe houden we een goede sfeer in het bezoekersteam?
* Hoe zorgen we dat iedereen het aankan en het volhoudt?
- Hij vraagt ieder zijn 'persoonlijk profiel huisbezoeker' (thuis) in te vullen op werkblad VI A 4.
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Takenkwartet
Doel: Bewust worden van wat er moet gebeuren om een project draaiende te houden; weten wat
zij van de projectleider kunnen verwachten, weten wat er in het team moet gebeuren; kennismaking met de projectleider in zijn rol als begeleider van het team.
Vorm: Kwartetspel.
Werkwijze:

voorbereiding
- U maakt samen met de projectleider (en eventueel enkele cursisten om hen te laten wennen aan
een actieve rol bij de voorbereiding van teambijeenkomsten) een kwartetspel waarin taken verwerkt zijn.
Het spel bestaat, zoals ieder kwartetspel, uit een aantal kwartetten (tussen de tien en de vijftien)
die hoofdtaken in het project Activerend huisbezoek bij ouderen weergeven. Elke hoofdtaak kent
u vier subtaken toe: de kaarten van elk kwartet. Twee van dergelijke kwartetten als voorbeeld:
TEAMBIJEENKOMSTEN
1 voorbereiden
2 agenda
3 leiden
4 verslag maken

NIEUWE BEZOEKERS
1 werving
2 aanmelding
3 cursus uitvoeren
4 in team inwerken

Voor elk kwartet maakt u vier identieke kaarten, waarbij telkens een andere subtaak in kleur is
aangegeven.
Suggesties voor andere kwartetten:
ORGANISATIE: vergaderruimte, financiën, contracten, projectevaluaties
INFORMATIE EN DOCUMENTATIE: materialenbank, promotiemateriaal, archief, documentatie
OUDEREN: aanmelding, kennismaking, klantprofiel, klachtenregeling
BEZOEKERS: bezoekersprofiel, logboek, teamoverleg, projectpromotie
OMGEVING: klankbordgroep inrichten, andere buurtprojecten kennen, sociale kaart kennen,
werkbezoeken afleggen
TEAM: ervaringen uitwisselen, thema's bespreken, bezoekwerk organiseren, project uitdragen
LOGBOEK: inrichten, schrijven, zelfreflectie, ervaringen uitwisselen
MATERIALENBANK: verzamelen, ordenen, gebruik regelen, hulpmiddelen kopen

uitvoering
- De projectleider leidt het spel. U maakt tijdens het spel op een flap een overzicht van de taken
die besproken worden. Maak daarbij onderscheid tussen taken waar wel overeenstemming en
taken waarover geen overeenstemming bestaat. U krijgt dan bijvoorbeeld de volgende lijsten:
Taken projectleider
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Taken bezoekersteam

Taken zonder overeenstemming
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Afhankelijk van de gemaakte kaarten en van de gevoerde discussie kunt u natuurlijk ook andere
overzichten maken, zoals een voor alle organisatorische onderdelen in het project. U kunt ook
taken toevoegen die niet op de vier kaarten staan, maar wel bij een hoofdtaak horen.
- Speel het spel als een normaal kwartetspel. Als iemand een kwartet heeft, wordt het spel onderbroken. De 'winner' mag vertellen wat de taken volgens hem inhouden en wie ermee belast moet
worden in het project. Dan volgt een discussie over dat voorstel. De projectleider geeft informatie over al gemaakte afspraken inzake de verdeling van taken. Over nog niet geregelde taken
(kaarten) wordt een besluit genomen en worden afspraken gemaakt.
- Het spel wordt hervat tot weer iemand een kwartet heeft, waarna opnieuw discussie volgt.
- Als alle kwartetten compleet zijn, bekijkt de groep het overzicht, geeft reacties en trekt conclusies. Twee daarvan staan al vast: de taken waarover geen eenduidige mening bestaat moeten op
een ander tijdstip opnieuw in bespreking komen en bezoekers (team) zullen bereid moeten zijn
een aantal taken binnen het project uit te voeren en daar tijd voor te reserveren.
- Vraag ieder zijn 'persoonlijk profiel huisbezoeker' (thuis) in te vullen op werkblad VI A 4 als dat
nog niet gebeurd is.
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Persoonlijk profiel van de huisbezoeker
Achternaam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Geboortedatum
Geboorteplaats/-land
Welke talen spreekt u?
Wat voor onderwijs hebt u na de lagere school gevolgd?

Welke werkervaring hebt u (betaald en vrijwillig)?

Wat doet u veel in uw vrije tijd?

Hoe brengt u graag uw vakanties door?

Wat doet u het liefst als u uitgaat?

Welke televisieprogramma's spreken u aan?
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Welke krant(en) leest u?

Waarin bent u praktisch handig?

Beschrijf uzelf in persoonlijke kenmerken; wees zo reëel en eerlijk mogelijk.

Met welke oudere kunt u het in het algemeen goed vinden?

Als u zou kunnen kiezen, aan welke voorwaarden zou uw te bezoeken oudere dan moeten voldoen?

Hebt u andere specifieke of praktische wensen ten aanzien van de situatie waarin u als bezoeker
bij ouderen terecht wilt komen?

Bent u bereid naast het bezoeken van ouderen een aantal andere taken binnen het project uit te
voeren? Hebt u een voorkeur voor bepaalde taken die u goed liggen?

Hoeveel tijd per week wilt u in totaal besteden aan het project Activerend huisbezoek bij ouderen?
0 een halve dag per week
0 één dag per week
0 anderhalve dag per week
0 twee dagen per week
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Welke tijden bent u beschikbaar voor het bezoekwerk? Omcirkel de dagdelen.
Zondag

ochtend

middag

avond

Maandag

ochtend

middag

avond

Dinsdag

ochtend

middag

avond

Woensdag

ochtend

middag

avond

Donderdag

ochtend

middag

avond

Vrijdag

ochtend

middag

avond

Zaterdag

ochtend

middag

avond
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Logboek bijhouden
Tijdens de cursus hebt u kennisgemaakt met het werken met een logboek. Het is leuk, handig en
leerzaam om daarmee door te gaan tijdens uw bezoekwerk. Maar dan met een ander doel, in een
andere vorm en met een andere inhoud.
Als u het logboek gebruikt slaat u drie vliegen in een klap. Eerste vlieg: u staat bij elk bezoek goed
voorbereid op de stoep en pakt gemakkelijk de draad weer op. Tweede vlieg: u komt veel te weten
over uzelf, uw ervaringen, successen en teleurstellingen en de groei die u doormaakt in het werk.
Derde vlieg: het zal u nooit moeilijk vallen een goede bijdrage te leveren aan de teambijeenkomsten en zo haalt u er ook nog eens meer uit.
U gebruikt het voor en na elk bezoek en voor elke teambijeenkomst. Leg het op uw bureau of op
uw nachtkastje, maar laat het niet in uw 'vrijwilligerstas' zitten, vooral niet als u die alleen oppakt
op die ene vaste dag in de week dat u als huisbezoeker op pad gaat. Bepaal een vast tijdstip waarop u in het logboek schrijft. Laat dat zo kort mogelijk na elk bezoek zijn. Schrijf dat tijdstip in uw
agenda, of op uw kalender en zorg ervoor dat u dan ergens alleen zit zonder te veel afleiding.
Begin uw voorbereidingen altijd met het logboek, denk na over wat u daarin opgeschreven hebt
en bepaal dan de inhoud en de aanpak van uw volgende bezoek (of uw bijdrage aan het teamoverleg).
- U schaft aan en gebruikt:
Een 'bezoekschrift' voor elke oudere die u als klant krijgt. Voor elk bezoek gebruikt u een bladzijde. Na elk bezoek schrijft u dan uw commentaar op die bladzijde, aan de hand van onderstaande vragen (die u al snel uit uw hoofd zult kennen). Vermeld overal de datum bij.
- U kunt ook een multomap kopen, met tabbladen. Op die tabbladen schrijft u de namen van uw
bezoekouderen. U vult de map door na elk bezoek op een nieuw vel de volgende zes vragen te
beantwoorden. Voor de kantlijn de datum en de nummers van de vragen.
Vragen
1 Bent u tevreden over uw eigen rol tijdens dit bezoek? Waarom wel, waarom niet?
2 Wat wilt u gaan veranderen?
3 Aantekeningen bij wat u samen deze keer gedaan hebt, afspraken die gemaakt zijn.
4 Wat bent u van plan de volgende keer te gaan doen?
5 Waar zou u zelf meer over willen weten?
6 Suggesties voor de organisatie van het bezoekwerk.
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De teambijeenkomsten
U hebt veel geïnvesteerd in het volgen van deze cursus. Het was een pittig begin, maar... slechts
een begin. Het zodanig vormgeven aan uw bezoekwerk dat ouderen hun eigen vragen en problemen zelf kunnen uitwerken met uw hulp en steun, verloopt via een proces van vallen en opstaan.
U hebt een aantal principes en vaardigheden geleerd, maar u zult voortdurend moeten inspelen
op de specifieke situatie van uw oudere. Het concretiseren van die algemene principes leert u
door te doen en door reflectie op dat doen. Die reflectie vindt plaats in het team.
Begeleiding van de huisbezoekers in een team verdient veruit de voorkeur boven vormen van
individuele werkbegeleiding. Huisbezoek is gefundeerd op solidariteit met ouderen en het ondersteunen van hun zelfredzaamheid. Die principes gelden ook voor uzelf als bezoeker. In de teambijeenkomsten kunt u u verder ontwikkelen en bekwamen in het werk, en kan de onderlinge
betrokkenheid vorm krijgen, evenals de medeverantwoordelijkheid voor het werk, het project en
de omstandigheden voor ouderen in eigen wijk of plaats.
De projectleider leidt de teambijeenkomsten, maar heeft niet altijd de grootste inbreng. Hoe meer
de deelnemers elkaar onderling steunen, hoe positiever het team wordt gewaardeerd. De vraag is
dus niet: wat kan het team voor mij betekenen?, maar: wat kan ik voor het team betekenen?

wat zijn teambijeenkomsten
Teambijeenkomsten zijn regelmatige bijeenkomsten van teamleden (maandelijks), met begeleiding, waarin:
1 huisbezoekers onderling hun ervaringen met activerend huisbezoek bespreken;
2 huisbezoekers zich verdiepen in thema's die op die ervaringen aansluiten met de bedoeling hun
ouderen beter te ondersteunen;
3 huisbezoekers onderlinge afspraken maken over de organisatie en het beleid van hun project.
De algemene doelen van die bijeenkomsten zijn:
- het geven van werkbegeleiding en -ondersteuning;
- versterking van het vermogen tot zelfstandig functioneren;
- voortgaande ontwikkeling van deskundigheid in het team;
- organisatie en planning van het bezoekwerk.
Alle leden van een team doen mee. Deelname eraan betekent dat u bereid moet zijn om: uw
werkzaamheden ter discussie te stellen; uw deskundigheid voortdurend te ontwikkelen en om
mee te werken aan het draaiende houden van het project.
Daar staat tegenover dat u natuurlijk ook recht hebt op zo'n regelmatig teamoverleg, en dat u in
dat overleg ook rechten hebt. Die rechten zijn: u beslist zelf welke inbreng u geeft, welke taken
en in welke omvang u op u neemt; u wordt op de hoogte gehouden van alle zaken die het project, uw werk of uw persoon betreffen en u hebt inspraak bij alle praktische beslissingen of veranderingen in beleid, uitvoering en gang van zaken in het project. Verder hebt u recht op erkenning en waardering voor u als vrijwilliger, voor uw werk en voor het project, inclusief collegiale
omgangvormen en een positieve, plezierige sfeer.

hoe wordt er gewerkt
Er zijn drie soorten teambijeenkomsten: een ervaringsuitwisseling, een themabijeenkomst en
een werkbespreking. We lichten ze eerst kort toe.
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1 ERVARINGSUITWISSELING

Uitgangspunt zijn de ervaringen van de bezoekers bij hun ouderen in de dan afgelopen maand.
Om elkaar te ondersteunen in het werk moet u van elkaar weten wat u doet, hoe het gaat en wat
het meest treffende daaraan is. U kunt uw aanpak vergelijken met die van de anderen, elkaar
bevragen, elkaar adviezen en tips geven. Ook kunt u samen gedeelde problemen en knelpunten
benoemen, analyseren en oplossen. Doel van ervaringen uitwisselen is van elkaar leren, scherp
blijven en oefenen in zelf problemen oplossen. Als u uw logboek bijhoudt bent u snel klaar met
uw voorbereiding: u leest en overdenkt wat u daar schreef naar aanleiding van de eerste vier vragen (zie werkblad VI A 5).
De begeleider is vooral gericht op de structuur van de bijeenkomst. Maar ook op de inzet en de
draagkracht van de bezoekers (gaat het nog goed met ze), en op hun manier van werken in relatie
tot de werkprincipes van activerend huisbezoek (doen ze het goed). Welke werkwijzen daarvoor
geschikt zijn leest u in VI B 2.
2 THEMABIJEENKOMST

Regelmatig zullen er vragen of problemen rijzen die u niet zo snel met elkaar op kunt lossen, of u
komt er maar ten dele uit, omdat u kennis en informatie tekortkomt. Daar zijn themabijeenkomsten voor. Dan staat een van tevoren vastgesteld thema centraal. Een thema is geschikt als het bij
de deelnemers leeft en ze er in hun werk veel mee te maken hebben. (Dus niet een middag over
'de ziekte van Alzheimer' terwijl niemand een oudere bezoekt die aan die ziekte lijdt. Als er wel
bezoekers zijn die de partner van zo'n patiënt als klant hebben, is het thema 'de partner van een
dementerende ondersteunen, hoe?') Thema's kunnen oplichten uit een ervaringsuitwisseling of ze
kunnen tevoorschijn komen uit de logboeken van de bezoekers, naar aanleiding van de vijfde
vraag (VI A 5). Een themabijeenkomst wordt vooral inhoudelijk voorbereid. Vaak moet ontbrekende informatie gezocht worden. Een van de mogelijke vindplaatsen daarvan kan de verdiepingsstof van deze cursus zijn. Op de bijeenkomst wordt niet alleen informatie ingebracht, maar
komen ook ervaringen aan de orde of wordt een oefening gedaan, maar alleen ervaringen die met
dat thema te maken hebben. Doel van themabijeenkomsten is voortgaande ontwikkeling van deskundigheid. De begeleider zorgt dat het thema goed uit de verf komt, dat informatie direct aansluit op de praktijk van de teamleden en kiest een zodanige werkwijze dat iedereen er voldoende
van leert, op de gemakkelijkste manier. Welke werkwijzen daarvoor geschikt zijn leest u in VI B 3.
3 WERKBESPREKING

U zult in het team ook allerlei praktische zaken met elkaar moeten bespreken, regelen of opzetten.
Sommige zijn direct van invloed op het uitvoerende bezoekwerk, zoals een materialenbank, de
teamsamenstelling of de verdeling van bezoekadressen. Andere raken u meer indirect, zoals de
financiering van het project, het projectwerkplan of verslag van de klankbordgroep. Over die laatste onderwerpen zult u op z'n minst informatie moeten hebben, maar liever nog bent u er medeverantwoordelijk voor. Bezoekers die deel uitmaken van kleine projecten voelen zich sneller
betrokken bij de organisatie en het beleid. In grotere projecten met een beroepswerker als projectleider laten bezoekers al snel alle organisatorische en beleidsmatige zaken over aan de projectleider. Ons inziens is het belangrijk dat bezoekers greep krijgen op hun eigen situatie en dus ook op
de organisatie en het beleid in het project waar ze deel van uitmaken. Doel van de werkbesprekingen is dan ook het bezoekwerk en het project goed te laten draaien. Uit de logboeken van de
bezoekers kunnen agendapunten naar voren komen, naar aanleiding van de zesde vraag (VI A 5).
De begeleider richt zich op de voorbereiding van de agenda en de juiste afhandeling daarvan, met
betrokkenheid van allen. Daarbij houdt hij het onderscheid in het oog tussen informatieve punten, punten waarvoor de mening van de bezoekers gevraagd wordt, punten waarover een besluit
moet komen en taken die verdeeld moeten worden. De werkwijze is die van een vergadering.
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planning
Het is dus de bedoeling in teambijeenkomsten ervaringen uit te wisselen, te werken aan verdieping van diverse thema's en organisatorische zaken te bespreken. Het is zaak daar een evenwichtige verdeling in te maken. Kan elke maandelijkse bijeenkomst dan het best bestaan uit drie
onderdelen? Dat zou kunnen, maar bij een maximale duur van 2 1/2 uur wordt dat al gauw een
gehaaste en rommelige bijeenkomst. Als het team intensief met een of meer gekozen thema's
bezig is, gebeurt het gauw dat ervaringen uitwisselen vergeten wordt. Een ander praktijkgegeven
is dat organisatorische zaken, vooral als er nog veel opgezet moet worden, gauw het leeuwendeel van een bijeenkomst in beslag nemen, en aan het einde nog snel een rondje 'ervaringen uitwisselen' afgewerkt wordt. Daarom is een goede planning op langere termijn noodzakelijk.
In bijeenkomsten waarin ervaringen uitgewisseld worden, komen meestal de thema's naar voren
die de teamleden verder willen uitdiepen. U kunt een jaarkalender maken en zo de maandelijkse bijeenkomsten niet alleen vastleggen, maar ook al een hoofdbestemming geven. Bijvoorbeeld
het hoofddoel van de volgende teambijeenkomsten is:
januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december

ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
organisatie/beleid
themabespreking
themabespreking
themabespreking
organisatie/beleid
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
themabespreking
themabespreking

Afgezien van de hoofdbestemming moet er tussentijds regelmatig informatie doorgespeeld worden en natuurlijk moet er elke bijeenkomst gelegenheid zijn de belangrijkste ervaringen te vertellen of aandacht te krijgen voor bijzondere gebeurtenissen van die maand. Hiervoor ruimt de
begeleider elke bijeenkomst aan het begin of het einde tijd in.

verslaglegging
De verslagen van die verschillende bijeenkomsten zullen er niet gelijk uitzien, omdat ze ieder
een ander doel hebben. Daarom wordt aan het begin afgesproken wat vastgelegd moet worden.
In het algemeen geldt voor alle bijeenkomsten dat afspraken vastgelegd worden om overzicht te
houden en om verwarring en communicatiestoringen te voorkomen (wie doet wat, wanneer).
Ook is het handig als samenvattingen en voorstellen op papier komen, zeker wanneer afgesproken wordt er later op terug te komen. Zo houdt iedereen zicht op de voortgang van de dingen.
Dat geldt vooral als er een paar bijeenkomsten aan een thema gewijd worden.
Van themabesprekingen is het vooral belangrijk de gevolgde werkwijze te verslaan (hoe hebben
we het thema aangepakt). Aan de hand van die verslagen is het mogelijk te evalueren en eventueel de werkwijze bij te stellen.
Vermeld vooral ook oplossingen voor problemen uit de werksituatie van bezoekers. Dat levert
tips en ideeën op die later altijd terug te zoeken zijn. Deze verslagen, opgeslagen in de materialenbank (bezoekerskast), vormen belangrijk informatiemateriaal voor nieuwe teamleden.
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taakverdeling
Inmiddels is duidelijk dat teambijeenkomsten veel werk met zich meebrengen:
- organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten;
- leiden van bijeenkomsten;
- informatie verzamelen;
- meewerken aan ad-hocwerkgroepjes;
- verslaglegging.
In onze opzet van de teambijeenkomsten zijn functies en taken niet vastgelegd. Dat willen we
ook niet. Taken kunnen verdeeld worden naar draagkracht (tijd) en persoonlijke kwaliteiten, als
u dat zou willen. Wij zijn daar erg voor. In projecten die verbonden zijn aan grotere organisaties
zijn betaalde projectleiders vaak bezig met beleid, organisatie en contacten naar buiten en ontstaat al gauw een hiërarchische taakverdeling. De bezoekers hebben dan weinig zicht op wat die
allemaal doen. In kleine, zelfstandige projecten moeten alle taken vaak door een team van vier
of vijf bezoekers verricht worden en dan is iedereen nodig. Hoe dan ook, wij pleiten ervoor de
noodzakelijke taken te verdelen met het doel de betrokkenheid van allen, de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de continuïteit te garanderen. Een goede en efficiënte taakverdeling kan
langzamerhand in het verloop van de teambijeenkomsten groeien.
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Ervaringen uitwisselen
Hebt u als teamlid de taak op u genomen om de uitwisseling van ervaringen te leiden, dan geven
we u hier enkele ideeën en werkwijzen daarvoor. Die hebt u nodig, want willen de deelnemers er
iets van leren, dan moet u de uitwisseling goed structureren. U hebt de keuze uit een verkorte
werkwijze en een grondiger aanpak. Die keuze maakt u samen met de projectleider en u bereidt
het onderdeel samen voor.

korte werkwijze
U kunt voor een snelle werkwijze kiezen als u in een teambijeenkomst ervaringen wilt uitwisselen. Voordeel is dat u minder tijd nodig hebt. Nadeel is dat knelpunten niet geproblematiseerd
worden en dat misschien veel onderwerpen oppervlakkig aan de orde komen. Wel kunnen
onderwerpen altijd op themabesprekingen terugkomen. Een ander nadeel is dat de projectleider
weinig kijk krijgt op de manier waarop de bezoekers nu werken. Zijn 'controlerende' taak kan
hij zo niet uitvoeren. Ook kan hij nauwelijks inschatten hoe de bezoekers hun taak opvatten en
of ze het werk aankunnen.
De werkvorm is dan simpel:
- Bezoekers gaan in twee- of drietallen werken. Uw opdracht is: vertel aan elkaar over het verloop van uw eigen laatste bezoeken.
- Ieder groepje geeft u dan een flap, die in tweeën gevouwen wordt. Op de linkerhelft worden de
problemen opgeschreven die men ervaren heeft in de bezoeken. Op de rechterhelft de oplossingen die voor de moeilijkheden gevonden zijn. Als er geen oplossing is, dat gedeelte openlaten.
- Volgeschreven flappen aan de muur worden bekeken en vergeleken. Liefst in stilte voor de
concentratie.
- Teamleden reageren op elkaars oplossingen. Men kan elkaar bevragen over het effect van de
oplossingen. Er mag kritisch stelling worden genomen. Ieder voor zich noteert oplossingen die
hem voor zijn eigen werk bruikbaar lijken.
- Hierna worden er afspraken gemaakt om bepaalde oplossingen uit te proberen. Die kunnen nu
aangevuld worden met suggesties. Door middel van de bezoekverslagen in het logboek kunnen de ervaringen hiermee in een volgende bijeenkomst uitgewisseld worden.

uitgebreide werkwijze
In het uitwisselen van ervaringen kunt u vier fasen onderscheiden:
stap 1 ervaringen vertellen
stap 2 probleemkeuze/probleemformulering
stap 3 oplossingsmogelijkheden
stap 4 verwerken van de oplossingen
STAP

1

ERVARINGEN VERTELLEN

* een of meer bezoekers doen aan de hand van hun logboek verslag van hun bezoeken;
* u houdt een ronde 'berichten uit de bezoeken'.
Het gevaar van een rondje is dat er vaak alleen over de ouderen gepraat wordt en dat onder de
oppervlakte blijft hoe de bezoekers met de ouderen werken. Op den duur krijgen de teamleden
dan het gevoel er niets van op te steken.
Bij gebruik van zowel het logboek als het rondje moet u vooral gespitst zijn op problemen die
zich in de bezoeken voordoen, omdat teamleden juist van 'missers' in hun werk kunnen leren.
Het is de bedoeling zo'n probleem verder te bewerken.
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Werkvormen, vanuit die invalshoek, zijn bijvoorbeeld:
Rondje:
Vraag: wat houdt u, denkend aan uw laatste bezoeken, bezig? Waar bent u tegen aangelopen?
Wat wilt u hier vertellen?
- Geef bedenktijd en laat notities maken of het logboek raadplegen.
- Bezoekers brengen hun problemen naar voren en u noteert in steekwoorden de ingebrachte
punten.
Interview:
- Bezoekers interviewen elkaar in tweetallen over een probleem in hun werksituatie.
Doorvragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen.
- Vervolgens brengt ieder het probleem van zijn collega naar voren. U inventariseert.
Aanvulzinnen:
- Ieder vult de volgende zinnen aan. 'Vragen/problemen waar ik regelmatig mee zit zijn...', of 'Ik
vind het moeilijk om...', of 'Ik vraag me regelmatig af of... '.
- In een rondje worden de antwoorden uitgewisseld. Bezoekers stellen elkaar verhelderende vragen. Eventueel zet u steekwoorden op een flap.
STAP

2

PROBLEEMKEUZE/PROBLEEMFORMULERING

Uit de verschillende situaties die ingebracht zijn, kiezen de bezoekers één onderwerp waar ze
verder aan willen werken. Het probleem dat gekozen wordt moet wel herkenbaar zijn voor alle
teamleden! Iedereen moet er immers voor zijn bezoekwerk iets van kunnen leren. Onderwerpen
die omvangrijk zijn vallen af en worden gereserveerd voor een themabespreking.
Problemen die naar voren komen zijn bijvoorbeeld: 'Ik heb aan mijn oudere gevraagd waar hij
aan zou willen werken, maar er komt niets uit, hij vindt alles goed', of 'Hoe kan ik mijn oudere
leren om wat we samen gedaan hebben ook in andere situaties toe te passen?', of 'Ik krijg geen
overzicht van wat hij nu wel of niet kan'.
Als een onderwerp/probleem gekozen is, krijgt (krijgen) de inbrenger(s) gelegenheid de situatie
waarin het speelt uitgebreider te schetsen. Dan wordt het probleem duidelijk geformuleerd en
op een flap gezet.
Vervolgens gaat de groep het probleem verder onderzoeken aan de hand van bijvoorbeeld:
* een gezamenlijke probleemanalyse;
* een rollenspel.
Een probleem kan je analyseren door met elkaar kritische vragen te stellen. Het gaat vooral om
de rol van de bezoeker, dus blijf niet steken in kritiek op de oudere. Goede vragen zijn: hoe
heeft de bezoeker het precies aangepakt?; waarom zo?; weet de oudere wat u als bezoeker daarmee wilt?; hebt u ooit met hem gepraat over wat hij beter zou willen kunnen?
Ook het rollenspel is een manier om het probleem te verkennen en te analyseren. Het kan ook
meer duidelijkheid geven als de probleemanalyse niets oplevert. Voordeel is dat de probleeminbrenger niet direct betrokken wordt in het spel en toe kan kijken. Vanaf een afstand kan hij de
situatie beter analyseren.
Probleemanalyse:
- Ieder teamlid bedenkt een aantal vragen (of u vraagt dat in tweetallen te doen). Spreek af
waarnaar gevraagd zou kunnen worden. (Bijvoorbeeld het verloop van de situatie, verbanden
tussen aspecten van het probleem, de manier waarop de bezoeker de oudere uitnodigde iets te
noemen.)
- Plenair wordt het probleem belicht door middel van de vragen.
De belangrijke punten die hierbij aan het licht komen voor iedereen zichtbaar noteren op de
flap. Dat zijn namelijk aanknopingspunten voor oplossingen.
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Rollenspel:
- Als de situatie waarin het probleem speelt voor iedereen duidelijk is, vraagt u spelers voor de
rol van oudere en die van bezoeker.
- Met z'n vieren: de inbrenger, u als spelleider en de beide spelers, zetten nu in een kort onderonsje de situatie in scène. De beide spelers worden ingesproken: 'U bent..., u doet..., tijdens het
bezoek..., u wilt..., u vindt uzelf..., u ziet de ander...'
- De overige teamleden krijgen een observatieopdracht: wat zegt en doet de bezoeker; hoe
reageert de oudere?
- De probleemsituatie wordt nagespeeld. Maximaal 10 minuten.
- Nabespreking: spelers vertellen wat zij hebben ervaren tijdens het spel. Observatoren vertellen
wat ze gezien hebben. Let op dat gerapporteerd wordt in termen van gedrag (wat deed of zei
iemand en dat had zus en zo effect op de ander). Dus niet in beoordelende of veroordelende
termen!
- Noteer de conclusies op de flap.
STAP

3

OPLOSSINGSMOGELIJKHEDEN

Het probleem is uitvoerig belicht, nu kan in de richting van oplossingen worden gedacht.
Mogelijke werkvormen daarbij zijn:
- oplossingen zoeken;
- brainstorm;
- rollenspel.
Oplossingen zoeken:
- Na de probleemanalyse stellen bezoekers individueel of in tweetallen oplossingsmogelijkheden
op. Ze gaan daarbij uit van de aandachtspunten die tijdens de analyse genoteerd zijn.
Oplossingen komen vaak voort uit positieve ervaringen van bezoekers. Ook kan op zo'n
moment een materialenbank dienstdoen om iets op te zoeken in achtergrond- of cursusmateriaal.
- Plenair worden de verschillende oplossingen geïnventariseerd en besproken.
Brainstorm:
- Naar aanleiding van de vraag: 'Welke mogelijkheden ziet u nu om het gestelde probleem op te
lossen?' worden op een flap snel allerlei oplossingen genoteerd (zonder discussie).
- Daarna worden ze op hun nut en uitvoerbaarheid bekeken.
Rollenspel:
- Naar aanleiding van de nabespreking van het rollenspel in stap 2, noteren teamleden individueel, of in kleine groepjes, alternatieve oplossingen.
- Ze worden naar voren gebracht. De inbrenger bekijkt welke alternatieven hij denkt te gebruiken.
- Eventueel spelen twee andere bezoekers het spel nog eens, maar dan met de alternatieve aanpak. De anderen observeren weer.
- Bespreek ook dit spel na. Wat hebben de spelers ervaren, wat hebben de anderen gezien?
- Ten slotte: werkte het beter? Welke alternatieven willen andere bezoekers in hun werk gaan
toepassen?
STAP

4

VERWERKEN VAN OPLOSSINGEN

Er is een probleem uitgediept en er zijn oplossingen aangegeven. Nu kijken alle teamleden
welke consequenties die oplossingen in ieders eigen bezoekwerk kunnen hebben. De vraag is:
hoe verwerk je de oplossing en in welke situaties? Om de oplossingen effectief te maken worden
in dit laatste gedeelte plannen opgesteld.
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Plan opstellen:
- Bezoekers werken in twee- of drietallen een of enkele bezoeken voor hun eigen oudere uit,
waarin de oplossing verwerkt is.
- Plenair volgt een toelichting en daarna een bespreking hiervan. Let op overeenkomsten of verschillen van de diverse uitwerkingen.
Als deze laatste stap niet meer uitgewerkt kan worden, kan iedere bezoeker voor zichzelf de
oplossing verwerken en toepassen en een volgende keer zijn bevindingen vertellen.
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Oefening Voorbereiding op een themabijeenkomst
Doel: Cursisten als aanstaand team laten ervaren hoe ze een themabespreking kunnen voorbereiden; overstap naar teamfunctioneren maken.
Vorm: Informatie, oefening.
Begeleiding: De projectleider (teamleider) die de groep overneemt.
Werkwijze:
- Informeer de cursisten waarom u voorstelt een themabijeenkomst te houden (zie Informatie 1).
Is iedereen het daarmee eens? Zo ja, dan gaat u nu met de teamleden een themakeuze maken.
Leg uit waarom.
- U houdt vanuit de vraag 'Wat hebt u nog meer nodig en wat wilt u nog meer weten om als welzijnsbezoeker aan de slag te kunnen' een rondje.
Tip: Adviseer de deelnemers ook hun aantekeningen in het logboek van de cursus hierbij te
gebruiken.

- Inventariseer op een flap de thema's waarover de cursisten meer willen weten.
- Ga clusteren. Wat hoort bij elkaar? Wat betreft hetzelfde onderwerp? Welk thema kan duidelijker geformuleerd worden? Schrijf de nieuwe thema's (met subthema's) op een flap die u naast de
andere hangt.
- Kom gezamenlijk tot een keuze, of stel een prioriteitenlijst samen.
- Maak afspraken voor de eerstvolgende themabijeenkomst na de cursus en de voorbereiding
ervan. Vertel wat die voorbereiding inhoudt (zie Informatie 2). Wie wil mee voorbereiden?
(Vergeet de flappen niet bij de voorbereiding.)
(Informatie 1:
Verschillende situaties kunnen aanleiding zijn tot het organiseren van themabijeenkomsten:
- In een beginnend project, waar het daadwerkelijke bezoekwerk nog op gang moet komen, zijn
er nog geen werkervaringen uit te wisselen. Om de eerste teambijeenkomsten niet te laten
dichtslibben met organisatorische perikelen, kan begonnen worden met een themabespreking.
- Er is al een team met ervaring, waar nu nieuwe cursisten bijkomen zonder ervaring. Om het
voor beide interessant te houden organiseert u één of twee themabijeenkomsten. Dat helpt de
nieuwelingen snel op gang en de 'oude' bezoekers kunnen voorbereidende of begeleidende
taken krijgen.
- Meestal is de aanleiding de behoefte van het team om bepaalde problemen inhoudelijk verder
uit te diepen. Omdat ze er meer over willen weten, of omdat ze er mee willen oefenen.
Als u een themabijeenkomst wilt houden, moet u natuurlijk weten met welk thema de bezoekers willen werken. Daarom gaat u nu met de cursisten, zoals in een voorbereidende bijeenkomst, thema's inventariseren waaraan zij willen werken.)
(Informatie 2:
Themabijeenkomsten vereisen vooral een goede inhoudelijke voorbereiding. Dat kunt u als pro-
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jectleider alleen doen, maar beter betrekt u een of meer teamleden daarbij. Dat vergroot de zelfwerkzaamheid in het team en geeft u meer kans dat de uitwerking van het onderwerp aanslaat. U
kunt de inhoudelijke oriëntatie eventueel vooraf zelf doen.
De voorbereiding begint daar namelijk mee. Verzamelen en bestuderen van informatie, materiaal
en ervaringen met betrekking tot het thema, aansluitend bij wat de bezoekers er al van weten en
de vragen die ze erover hadden. Kijk nog eens naar de flappen. Denk ook aan materiaal van andere buurtprojecten met ouderen, of kennis bij organisaties in de klankbordgroep. De voorbereidingsgroep ordent het materiaal en bepaalt wat eventueel geschikt is om de teamleden vooraf te
laten lezen. Dan wordt de bijeenkomst inhoudelijk gepland. Waar leren we het meest van met
betrekking tot dit thema? Bijvoorbeeld:
- informatie bespreken (artikel, rapport, suggesties uit brochures, hoofdstuk uit boek);
- een gastspreker uitnodigen en discussie voeren over toepassing in het bezoekwerk;
- een video bekijken met discussievragen;
- een werkbezoek afleggen bij een ander project met tevoren opgestelde vragen en een nagesprek;
- deelnemen aan een congres/studiedag over die thematiek, of een verslag bespreken van een
eerder gehouden congres;
- een excursie maken naar een voorziening die van belang kan zijn voor ouderen, met observatieopdracht en nagesprek;
- het thema in het team uitwerken en gebruikmaken van de kennis in de groep.
Ten slotte moeten praktische dingen geregeld worden: ruimte, materiaal, eventueel afspraken
met derden, agenda, verslaglegging, hoe en wat evalueren. Een van de voorbereiders leidt de
themabijeenkomst, omdat zij inhoudelijk meer overzicht hebben, of u doet dit zelf.)
Tip: Zo'n inspirerende thema-middag kan aanleiding zijn tot het zelf ontwikkelen van praktische
tips of materiaal om te gebruiken bij ouderen. Goed voor de materialenbank! Geef ook het
verslag en de verkregen of besproken informatie van die middag een plek in de kast.
Interessant voor nieuwe teamleden.
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Zorgen voor uzelf in activerend huisbezoek
Om dit werk goed te kunnen doen en het vol te houden, is het van belang om goed voor uzelf te
zorgen. U gaat u als bezoeker richten op de behoeften en wensen van anderen, maar u kunt niet
ondersteunend en begripvol voor uw ouderen zijn, als aan de belangrijkste wensen en behoeften
van uzelf niet voldaan is. Ook niet als u geen greep hebt op uw eigen leven en uw dagelijks
bestaan.
Allicht, zult u zeggen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Vrijwilligerswerk is net als betaald
werk: werk. Werk kan moeilijk zijn en vooral dit werk kan u zwaar vallen. Als huisbezoeker bent
u niet alleen iemand die hulp geeft, maar hebt u zelf ook steun van anderen nodig. Die steun kan
bestaan uit informatie en advies van beroepskrachten, uit meer praktische hulp op uw bezoekadres, uit steun van huisbezoekers in dezelfde situatie. Maar u kunt ook zelf veel doen om niet
opgebrand te raken. Zet niet alles op die ene kaart en besteed er dan ook nooit meer dan twee
dagen per week aan. Met één dag per week kunt u ook goede resultaten bereiken en er voldoening
aan beleven. Noodzakelijk om het werk vol te kunnen houden zijn verder: voldoende rust en ontspanning nemen, de taken in uw eigen huishouding goed verdelen, heel ander werk gedurende de
rest van de week hebben, goede contacten en relaties met uw partner, kinderen en de vriendschappen die u hebt onderhouden.

valkuilen
U houdt dit werk niet vol als:
- het werk u geen voldoening geeft;
- u uw bezoekoudere niet mag;
- u te veel negatieve of nare dingen ervaart;
- u er meer tijd aan besteedt dan u ervoor hebt;
- er te weinig gebeurt en u u verveelt;
- u u te veel moet inhouden, of u moet forceren;
- de mensen in uw directe omgeving er niet achterstaan.
Probeer deze zeven valkuilen te voorkomen door goed naar uzelf te kijken en uw eigen functioneren af en toe te evalueren.
Kernvragen daarbij zijn:
- Is dit wat ik zocht?
- Doe ik het werk op een effectieve en efficiënte manier?
- Geniet ik van het werk?
- Past het in de rest van mijn leven?
- Heeft het consequenties die ik niet had voorzien?
Ken uw grenzen, bewaak ze en verdedig ze. Als u twijfelt over het verloop van uw bezoekwerk,
over hoe u omgaat met uw bezoekoudere, over of uw huisgenoten er wel achterstaan dat u dit
doet: denk eraan dat u teamgenoten hebt. 'You never walk alone.' Denk eraan dat er een projectleider is, en dat er beroepskrachten in de klankbordgroep zitten. Praat met uw teamgenoten en
al die professionals, die graag willen dat dit project slaagt, als u zich ook maar enigszins zorgen
maakt.

tien tips
om uzelf in de puree te werken:
1 de grote 'S' van schuldgevoel: het gevoel steeds tekort te schieten;
2 fysiek, emotioneel en sociaal gezien niet goed voor uzelf zorgen;
3 de grote 'P' van perfectionisme: alles goed willen doen;
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4 niet om hulp vragen;
5 de 'alles willen'-valkuil: te veel dingen van uzelf moeten;
6 het 'ik kan geen nee zeggen'-probleem: geen grenzen stellen aan de hoeveelheid tijd en energie
die u aan iets geeft;
7 nooit tijd helemaal voor uzelf hebben: om bij te komen, of gewoon alleen te zijn;
8 niet weten wat echt het belangrijkste voor u is, of u niet aan die prioriteiten houden;
9 verwachten dat anderen wel 'zien' wat u nodig hebt, en u dat uit zichzelf aanbieden;
10 de verantwoordelijkheid voor alle taken en verplichtingen die u hebt alléén op uw schouders
nemen: het bezoekwerk, uw huwelijk, de kinderen, uw ouders of schoonouders, het huishouden en vele andere.
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Zorgen voor uzelf
Doel: Vaardigheden 'nee zeggen', 'delegeren' en 'plannen' verbeteren.
Vorm: Quiz, thuisopdrachten met stappenplan.
Werkwijze:
- Deel het werkblad VI C 3, Hebt u voldoende greep op uw leven, uit.
- Laat iedereen zo eerlijk mogelijk de quiz invullen, de scores optellen en de beoordeling lezen.
- Wissel de einduitkomsten uit.
* Wie moet oppassen voor overbelasting en stress?
- Verbeteringen zijn voor iedereen welkom, vooral als straks het bezoekwerk gaat beginnen en het
team regelmatig bijeen gaat komen. Voor thuis daarom de volgende hulpmiddelen om de greep
op uw vrijwilligersbestaan niet te verliezen en uzelf niet in de puree te werken.
- Deel de drie werkbladen VI C 4, VI C 5 en VI C 6 uit, Zorgen voor uzelf = plannen, = nee zeggen, = delegeren. Licht ze waar nodig toe, en vertel wat de cursisten ermee kunnen doen.
* Bepaal aan de hand van de voorbeelden voorlopig hoeveel tijd u wilt gaan besteden aan het
project en hoeveel adressen u tegelijkertijd wilt bezoeken. Wanneer evalueert u die planning?
Welke criteria houdt u dan aan en welke alternatieven gaat u dan overwegen?
* Nee zeggen: op kaart zetten en veel gebruiken.
* Delegeren: kijk bij alles wat u moet doen - óók als u denkt dat het te lastig of te duur is - kan
ik het schrappen, wie anders kan het doen, kan ik het ruilen tegen een wederdienst, kan ik het
uitbesteden of kan ik het kopen?
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Zorgen voor uzelf: quiz
De 'hebt u greep op uw leven'-quiz
Beantwoord de volgende vragen door uzelf een score van 1 tot 5 te geven.
Een 1 betekent NOOIT en een 5 ALTIJD.
1 = nooit

2 = zelden

3 = soms

4 = vaak

5 = altijd

SCORE

1 U bent een heel aardig iemand, betrokken bij anderen, behulpzaam,
hebt veel begrip en probeert tegemoet te komen aan de behoeften van anderen.

-----

2 U doet heel veel, maar het lijkt of u nooit toekomt aan de dingen die u eigenlijk
zou willen doen.

-----

3 U bent heel nauwkeurig en precies en zowel thuis als in uw werk kan men ervan
op aan dat u de dingen helemaal, en goed doet.

-----

4 U denkt veel aan alle dingen die u nog niet gedaan hebt en u voelt zich daar vaak
schuldig over.

-----

5 U vindt het moeilijk om nee te zeggen tegen iemand die u vraagt om met iets te
helpen;of het nu thuis is, in uw vriendenkring of in uw werk.

-----

6 Omdat u het zo druk hebt, hebt u de neiging om met van alles tegelijk bezig te zijn
en vaak hebt u het gevoel dat u dingen niet goed af hebt kunnen maken.

-----

7 U vindt het moeilijk anderen in te schakelen bij uw werk en u laat belangrijke
dingen niet graag aan anderen over.

-----

8 U eet vaak snel tussendoor, doet niet aan sport, doet zelden helemaal niets en
zorgt niet zo goed voor uzelf.

-----

9 U hebt er moeite mee hulp te moeten vragen en wilt liever dat anderen zelf
inspringen als ze zien dat u het te druk hebt.

-----

10 U voelt zich vaak moe en uitgeput, en uw omstandigheden geven geen aanleiding
om te denken dat u het binnenkort gemakkelijker zult krijgen.

-----

BEOORDELING
10 - 15 punten
16 - 20 punten
21 - 29 punten
30 - 39 punten
40 en meer punten

U hebt greep op uw leven, vindt het leven heerlijk!
Meestal hebt u een goed gevoel over uw leven.
Pas op... u bent verkeerd bezig.
Waarschijnlijk bent u vaak te gestresst.
Zet uzelf bovenaan uw actielijst, NU!
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Zorgen voor uzelf = plannen
Kijk naar onderstaande voorbeelden en bepaal voor uzelf hoeveel tijd u voorlopig denkt te kunnen en willen besteden aan het project. Lees de tekst VI C 1 ook nog eens over en houd bij uw
afwegingen rekening met:
- uw ambities ten aanzien van de omvang en de kwaliteit van uw bezoekwerk;
- de mate waarin u ook andere taken binnen het project of het team wilt uitvoeren;
- de vaste teambijeenkomsten van één dagdeel per maand;
- de tijd die voor voor- en nawerk nodig is: logboek schrijven, voorbereiden van de bezoeken,
nakomen van afspraken met uw oudere, voorbereiden op teambijeenkomst.
Maak uw eigen maandplanning op de onderste rij van de tabel.
Begin met het aantal dagdelen per week dat u wilt besteden aan dit werk vast te stellen. Is dat er
één dan hebt u geen keuze en neemt u de bovenste rij over. Zijn dat er twee, dan kiest u uit rij
twee, drie of vier. Zijn het er drie, dan kiest u uit rij vijf, zes of zeven en hebt u vier dagdelen dan
zou u regel acht kunnen nemen.
Tip: We adviseren u niet meer dan vier dagdelen (twee dagen) per week aan dit project te besteden, zodat u voldoende tijd overhoudt voor andere dingen die belangrijk voor u zijn. Daaruit
volgt dat u niet meer dan drie bezoekadressen tegelijkertijd kunt nemen, anders hebt u geen
tijd voor voor- en nawerk en de teambijeenkomsten.

Tekens
A, B en C
V
T
P

- te bezoeken ouderen
- voor- en nawerk
- teambijeenkomst
- taken voor project of team

Dagdelen
per week

Aantal
ouderen

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

1

Bezoekfrequentie
1x14 d.

1

A

V

A

T

2

1

1xweek

AV

AP

AV

AT

2

2

1x14 d.

AV

BV

AV

BT

2

3

1x14 d.

AB

CV

AB

CT

3

2

ABV

BPV

ABP

BVT

3

3

ABC

APV

ABC

AVT

3

3

ABC

BCV

ABC

BCT

4

3

1x14 d. A
1xweek B
1x14 d. BC
1xweek A
1x14 d. A
1xweek BC
1x14 d. A
1xweek BC

ABCV

BCVP

ABCV

BCPT

Mijn
keuze:

Het schema, bijvoorbeeld regel vijf, leest u als volgt: U besteedt drie dagdelen per week aan dit
project, u neemt twee bezoekadressen, mevrouw A bezoekt u eens per 14 dagen en de heer B
wekelijks. In de eerste week besteedt u uw drie dagdelen aan: bezoek bij A en bezoek bij B plus
een dagdeel voor- en nawerk. In de tweede week bezoekt u B, besteedt u één dagdeel aan voor- en
nawerk en doet u één dagdeel iets voor het project. In week drie bezoekt u A en B weer en doet u
weer een dagdeel iets voor het project. In week vier bezoekt u B, hebt u een dagdeel voor voor- en
nawerk en bezoekt u de teambijeenkomst.
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Zorgen voor uzelf = nee zeggen
Hoe zeg ik nee? Door nooit zomaar ja te zeggen. Zelfs niet op een vraag waardoor ik me gevleid
of gewaardeerd voel.
Schrijf het onderstaande op een stevige kaart die lang meegaat en houd die in uw agenda of
bevestig die op het prikbord bij de telefoon.
1 Zeg nooit, maar dan ook nooit automatisch ja als er tijd of aandacht van u gevraagd wordt.

2 Wees vriendelijk, dank de vrager voor het verzoek.

3 Zeg dat u er later op terug zult komen en spreek af wanneer.

4 Overweeg intussen wat u zult doen.
- Wat houdt de vraag precies in? (Beschrijf de vraag, het verzoek of de uitnodiging voor uzelf.)
- Geef een cijfer tussen 1 en 10 voor:
'Hoe graag wil ik dit doen?', cijfer ..
'Hoe belangrijk is het eigenlijk?', cijfer ..
Als de twee cijfers opgeteld 13 of minder zijn: doe het dan niet!
Als de som van de scores 14 of meer is: doe het!

5 Beslissing:
- ja, u doet het;
- u doet het, maar u vraagt een wederdienst;
- nee, u doet het niet;
- nee, u doet het niet, maar u bedenkt een andere oplossing.

6 Ga terug naar de vrager, met uw beslissing.

7 Als uw antwoord nee is, blijf dan vriendelijk, maar beslist. Put u niet uit in alle mogelijke redenen waarom u het niet doet, of in verontschuldigingen. Als u nee hebt gezegd feliciteer uzelf
dan maar. Ik deed het!!! Goed van mij!!!
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Zorgen voor uzelf = delegeren
Voor vrijwilligers die te veel willen doen in te weinig tijd. Neem elk item van uw te lange actielijst
voor een dag of van uw te volle programma voor een week onder de loep en pak ze een voor een
als volgt aan:

Hoe geef ik iets uit handen
1 Is dit echt, maar dan ook echt nodig?
Zo ja, ga door naar vraag 2.
Zo nee, overweeg dan het te laten zitten.

Ja

Nee

2 Is dit niet iets dat ook door een ander gedaan kan worden?
Zo ja, ga door naar vraag 3.
Zo nee, dan ziet het ernaar uit dat u het toch zult moeten doen.
Denk er nog eens over na.

Ja

Nee

3 Ben ik hier overdreven of perfectionistisch in?
Zo ja, ga nog eens na of het echt belangrijk voor u is.
Zo nee, ga door en geef de taak uit handen:

Ja

Nee

4 De taak die gedaan moet worden is:
De persoon die ik dat ga vragen te doen is:
Wat er precies gebeuren moet is:
- wat:
- waar:
- wanneer:
- waarom:
- hoe:
5 Vraag de ander en luister naar de reacties.
6 Antwoord op de reacties. Krijgt u 'ja', maak dan afspraken. Krijgt u 'nee', vraag het dan aan een
ander, maar doe het in geen geval dan maar zelf.
7 Controleer de afspraken. Bedank de persoon die de werkzaamheden op zich nam, of geef aan
wat er nog ontbreekt aan de uitvoering.
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Een evenwichtig bestaan
Doel: Het nieuwe bezoekwerk een evenwichtige plaats kunnen geven in het totale bestaan.
Vorm: Codificatie, groepsgesprek, stappenplan.
Werkwijze:
- Leid in. Bijvoorbeeld: 'U gaat straks een hoeveelheid vrijwilligerswerk doen. Daarnaast hebt u
misschien ander werk, hebt u de zorg voor gezins- of familieleden, hebt u een vrijetijdsbesteding
en doet u iets aan de ontwikkeling van uw kennis of vaardigheden. We gaan het vrijwilligerswerk in dat geheel plaatsen als een partje in een taart. De taart geeft dan symbolisch alle tijd,
aandacht en energie die u hebt, weer.'
- Opdracht.
Teken een cirkel en verdeel die, naar verhouding, in de parten die in uw huidige leven een rol
spelen. Dat kunnen zijn: zorg, werk, het nieuwe vrijwilligerswerk, vrijetijdsactiviteiten, ontwikkeling.
Teken een voorbeeld op een flap. Adviseer het met potlood te doen en een vlakgom bij de hand
te houden, want de lijnen zullen niet in één keer goed staan.
- Ieder trekt (met een schoteltje) een cirkel en maakt een eigen verdeling.
- Wissel ervaringen uit:
* Hoe voelde u u bij het maken van de tekening?
* Hoe groot is het part 'nieuw vrijwilligerswerk' geworden?
* Ten koste van wat hebt u het kunnen plaatsen? Waar hebt u vooral op bezuinigd?
* Bent u tevreden met de verdeling van tijd, aandacht en energie die u nu hebt gemaakt? Zijn er
parten die u groter of kleiner zou willen hebben?
- Opdracht.
Maak een tweede cirkel en verdeel die weer in parten, maar nu volgens de voor u ideale situatie.
Wat zou de ideale balans zijn voor die verschillende aspecten van uw leven?
- Ieder trekt weer een cirkel en tekent daarin de voor hem ideale verdeling van zijn tijd, aandacht
en energie over zijn gebieden.
- Wissel ervaringen uit:
* Hoe voelde u u nu?
* In welke opzichten verschilt deze ideale taart met de vorige?
- U vervolgt met een stappenplan. U legt de te nemen stappen kort uit:
1 doel bepalen, wat wilt u bereiken;
2 overwegingen maken;
3 kiezen, een beperking aanbrengen;
4 de keuze bevestigen;
5 een plan maken;
6 een plan uitvoeren.
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- Stap 1 is al gezet. Doel: mijn ideale taart.
- Stap 2. Opdracht: ieder bedenkt voor zichzelf wat er allemaal zou moeten veranderen om zijn
ideale taartje mogelijk te maken en schrijft dat op een nieuw vel.
- Stap 3. Dan moet er een keuze gemaakt worden uit datgene wat er allemaal zou moeten veranderen. De volgende vragen (tevoren op een flap gezet) kunnen daarbij helpen:
* Wat kunt u zelf doen, wat moeten anderen doen, en wat zou er maatschappelijk moeten veranderen? Zet achter elk item een Z, een A, een M, of een combinatie (bijvoorbeeld ZA, zelf en
anderen). Kies verder uit de met Z gemerkte items of de veranderingen waar u ZA achter hebt
gezet.
* Welke verandering zou de meeste ruimte geven? Wat heeft de meeste kans van slagen? Wat is
het meest de moeite waard?
- Stap 4. De keuze bevestigen. Kijk nog eens naar het ideale plaatje. Komt het ideaal met de veranderingen die u hebt gekozen voldoende dichterbij? Zou dat een evenwichtiger bestaan voor u
betekenen? Hoe ziet het eruit als die veranderingen gerealiseerd zouden zijn?
- Stap 5. Maak een plan. Hulpvragen:
* Hoe gaat u het aanpakken om die veranderingen te realiseren?
* Wat moet er achtereenvolgens gebeuren?
* Welke samenwerkingspartners hebt u ervoor nodig, wat probeert u met hen af te spreken?
- Stap 6. Dan wordt het tijd om het plan eens aan anderen, die in dezelfde situatie als u zitten,
voor te leggen. Verdeel in twee- of drietallen. Ieder vertelt op zijn beurt aan de anderen hoe hij
zijn plan gaat uitvoeren. De twee of drie bevragen elkaar. Al pratende zullen de plannen wel
worden bijgesteld.
- Tot slot kunt u de maatschappelijke veranderingen die nodig geacht werden nog in de groep
bespreken.
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Uw eigen motivatie ondersteunen
Doel: Verkennen en versterken van de eigen motivatie voor Activerend huisbezoek bij ouderen;
omgaan met de motivatie van teamgenoten.
Vorm: Fototaal.
Werkwijze:
VOORBEREIDING

- Zorg voor zo'n veertig foto's uit tijdschriften, of gebruik een bestaande fotomap. Let daarbij op
het volgende:
* de foto's moeten behalve door de afbeelding ook door de compositie interesse oproepen;
* gebruik geen foto's die al op een bepaalde manier bekend zijn (bijvoorbeeld uit reclame);
* het moet duidelijk zijn wat de foto's voorstellen, ze moeten scherp en niet te gedetailleerd zijn;
* de foto's moeten hetzelfde formaat hebben, dat kunt u bereiken door ze op karton van gelijke
grootte te plakken (geef ze een nummer);
* de voorstelling kan een situatie tussen mensen zijn, maar ook een natuurfoto: als deze maar
gevoelens oproept.
UITVOERING

- Leid in en vertel waarom u met fototaal wilt werken. Bijvoorbeeld:
'Foto's zijn geschikt om persoonlijke gevoelens mee uit te drukken. Een foto kan ineens aanspreken door de herkenning en bewustwording van bepaalde ervaringen. Het is een goede aanvulling op methoden waarbij het denken aan bod komt. Het gaat nooit om wat er wel en niet op die
foto te zien is (analyse van de voorstelling), maar om ieders persoonlijke interpretatie. Bij deze
oefening gaat het om vragen als: waarom wil ik dit werk doen? en: wat voor soort bezoeker wil
ik worden?; wat wil ik dat mijn teamgenoten van mij vinden? Moeilijke vragen die gemakkelijker met gevoelsinhouden te beantwoorden zijn. Ik vraag u straks een foto te kiezen die op symbolische wijze uw gevoelens en gedachten uitdrukt. U zult zien dat het werkt.'
- Opdracht:
* Kies een foto die uitdrukt wat voor u op dit moment het belangrijkste is dat u ouderen wilt
bieden.
Schrijf de opdracht op een flap. Voor de duidelijkheid kunt u zelf eerst voordoen hoe het werkt:
kies een foto en geef uitleg over uw keuze.
- Leg alle foto's goed zichtbaar neer op tafels en stoelen, zodat iedereen ernaar kan kijken en er
langs kan lopen. Eerst worden alle foto's rustig bekeken, het beste zonder met elkaar over de
foto's te praten. Na ongeveer 10 minuten vraagt u de cursisten de gekozen foto mee te nemen.
Als twee mensen dezelfde foto kozen, kan de foto van de ander opgevraagd worden zodra hij
aan de beurt is.
- De deelnemers gaan terug in de kring en ieder vertelt om de beurt over zijn keuze, onder het
tonen van de foto. Er kunnen vragen gesteld worden, maar alleen om aspecten van het individuele verhaal te verduidelijken.
De projectleider kan intussen de 'bezoekersbeelden' steeds in enkele woorden noteren.
- Daarna kan een groepsgesprek volgen over wat de cursisten is opgevallen, wat ze herkennen of
juist niet, wat hen heeft aangesproken enzovoort.
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Uw eigen motivatie ondersteunen
Doel: Verkennen en versterken van de eigen motivatie voor Activerend huisbezoek bij ouderen;
omgaan met de motivatie van teamgenoten.
Vorm: Rollenspel.
Werkwijze:
- Begin met een brainstorm en inventariseer op een flap:
* Wat kunnen motieven zijn van mensen om vrijwilligerswerk met ouderen te gaan doen? Denk
ook aan negatieve motivaties.
- Als de stroom stopt bekijkt iedereen de lijst en vertelt:
* Wat is uw persoonlijke motivatie om in ouderenbezoekwerk te stappen?
- Dan kiest u er enkele positieve en negatieve uit, onderstreept ze, en stelt u de vraag:
* Welk teamgedrag kun je van deze mensen verwachten?
- Om erachter te komen hoe je daarmee omgaat in het team speelt u een rollenspel.
- De situatie speelt zich af in een teambijeenkomst. Waar ze het over hebben is dat er maar druppelsgewijs ouderen aangemeld worden voor deelname aan het project. Er is nog wat weinig
bezoekwerk voor het hele team. De rollen zijn:
A: die je als type 'de deskundige' kunt noemen. Weet het graag beter en gebruikt graag moeilijke
begrippen. Domineert het gesprek met veel woorden. Vindt dat het tijd wordt voor een tussentijdse projectevaluatie.
B: die je als type 'de bewogene door naastenliefde' kunt noemen. Vindt dat er veel meer voor
ouderen gedaan moet worden. Er zijn altijd wel dingen die je kunt doen voor ouderen in de
buurt. Ze kent er genoeg.
C: die je als type 'de avonturier' kunt noemen. Heeft al allerlei vrijwilligerswerk gedaan en vindt
het 'nieuwe' van dit project spannend. Komt te laat en heeft niet veel zin andere taken op zich te
nemen. Moet bovendien eerder weg.
- Splits de groep in drieën (laat kiezen voor A, B of C). Elk groepje bereidt één rol voor. Geef ze
bovenstaande informatie mee (werkblad VI C 10). Daarin werken ze de persoonlijkheden en de
leefomstandigheden van A, B en C uit. Bijvoorbeeld: leeftijd, man/vrouw, motivatie voor het
bezoekwerk, thuissituatie enzovoort. Bepaal de inzet voor het gesprek: wat vindt hij van de situatie, wat moet er volgens hem gebeuren, hoe gaat hij dat in het gesprek aanpakken? Eén uit ieder
groepje speelt het spel.
- De bezoekers A, B en C spelen de situatie. De anderen observeren.
- Bespreek na.
De werkelijkheid van het gebeuren van deze werkbespreking wordt nu veel duidelijker:
* Wat is er duidelijker geworden?
* Wat is de kern van het probleem in het team?
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De kern van het probleem is machtsstrijd. Het geeft vervreemding als je elkaars capaciteiten niet
weet te waarderen en gebruiken.
Voor een groep die graag speelt kunt u de oefening uitbreiden:
- Om nu ook nog de emoties en gevoelens van de spelers boven tafel te krijgen kunt u met alter
ego's gaan werken.
Drie anderen uit de groepjes A, B en C worden uitgenodigd achter hun personage te gaan staan
en daar het alter ego van te zijn. De taak van het alter ego is, achter zijn speler staand, zijn
onuitgesproken gevoelens hardop te zeggen. Bijvoorbeeld bij A: 'Ze luisteren niet, wat vreselijk,
het hele project mislukt zo nog, hoe krijg ik die mensen dat toch duidelijk.' Idem bij B: 'Wat een
geouwehoer van die A, die me niet eens ziet, voor wie ik helemaal niet meetel.' En bij C: 'Wat
een ouderwets zielig gedoe van B, hier kan ik niets mee, ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.'
Je krijgt dan het zichtbare gesprek tussen A, B en C en tegelijk hoor je van hun alter ego's wat
hen op dat moment beweegt. Op deze wijze wordt het onderliggende conflict helderder en kan
er aan oplossingen gewerkt worden.
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Bij rollenspel Omgaan met de motivatie van teamgenoten
De situatie speelt zich af in een teambijeenkomst. Waar ze het over hebben is dat er maar druppelsgewijs ouderen aangemeld worden voor deelname aan het project. Er is nog wat weinig
bezoekwerk voor het hele team. De rollen zijn:
A: die je als type 'de deskundige' kunt noemen. Weet het graag beter en gebruikt graag moeilijke
begrippen. Domineert het gesprek met veel woorden. Vindt dat het tijd wordt voor een tussentijdse projectevaluatie.
B: die je als type 'de bewogene door naastenliefde' kunt noemen. Vindt dat er veel meer voor
ouderen gedaan moet worden. Er zijn altijd wel dingen die je kunt doen voor ouderen in de
buurt. Ze kent er genoeg...
C: die je als type 'de avonturier' kunt noemen. Heeft al allerlei vrijwilligerswerk gedaan en vindt
het 'nieuwe' van dit project spannend. Komt te laat en heeft niet veel zin andere taken op zich te
nemen. Moet bovendien eerder weg.
U bereidt de rol van één van de spelers voor. Daarin werkt u de persoonlijkheden en de leefomstandigheden van A, B of C verder uit. Bijvoorbeeld: leeftijd, man/vrouw, motivatie voor het
bezoekwerk, thuissituatie enzovoort.
Bepaal de inzet voor het gesprek: wat vindt hij van de situatie, wat moet er volgens hem gebeuren,
hoe gaat hij dat in het gesprek aanpakken, hoe gaat hij reageren op de anderen? Kies iemand uit
uw groepje die deze persoon gaat spelen.
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Evaluatie aan het einde van de cursus
Aan het einde van de cursus kunt u, evenals bij de tussenevaluatie, weer kiezen met welk doel u
evalueert, wat u wilt evalueren en welke techniek u daarvoor gebruikt (zie ook de beschrijving
voor de tussenevaluatie op III G 1 en het schema voor evaluaties uit de Inleiding op de cursus,
deel II van deze map). Als u een tussentijdse evaluatie hebt gehouden, kan de eindevaluatie aanvullend daarop zijn. Wat u aan het einde evalueert, hangt dan mede af van wat u toen al geëvalueerd hebt, met welk doel u dat deed en welke resultaten dat opleverde.

1 Doelen voor uw eindevaluatie kunnen zijn:
A nagaan of cursisten voldoende geleerd hebben om de praktijk in te gaan; bepalen welke individuele praktijkbegeleiding een cursist nodig heeft;
B verbeteren van de cursus voor een volgende groep; bijstellen van de werving en intake van nieuwe cursisten.
Voor die doelen kunt u verschillende methoden en technieken gebruiken. We noemen ze hier en
lichten ze toe op het volgende blad VI D 2. Combineert u meerdere schriftelijke evaluaties, dan
raden we u wel aan die enigszins gescheiden te houden, anders hebben cursisten al gauw de neiging om steeds hetzelfde in te vullen of vragen open te laten.
A NAGAAN OF CURSISTEN VOLDOENDE GELEERD HEBBEN OM DE PRAKTIJK IN TE GAAN

Dat kunt u doen door een mondeling, afsluitend gesprek (samen met de projectleider) met elke
cursist. Een mondelinge evaluatie is vooral nuttig om meer gedetailleerde antwoorden van een
cursist te krijgen. U kunt doorvragen, zodat u een beter beeld van het inzicht van de cursist in de
cursusinhoud krijgt. U kunt daarbij een combinatie maken van door u opgestelde vragen en van
een zelfevaluatie.
Minder tijd kost het u als u een schriftelijke vragenlijst maakt en die in laat vullen. Voordeel daarvan is dat u de resultaten ervan gemakkelijker vast kunt leggen in bijvoorbeeld uw eigen cursusverslag. De vragen die u opstelt moeten wel direct betrekking hebben op de cursusinhoud die u
bewerkt hebt met de groep. Vandaar dat we u op het volgende blad alleen voorbeelden van typen
vragen kunnen geven.
Andere (of aanvullende) mogelijkheid is dat u de leerervaringen van de cursisten zelf schriftelijk
evalueert. U vraagt dan wat ze weten, kunnen en vinden (bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken) en of ze voldoende geleerd hebben om als activerend huisbezoeker aan de slag te gaan en
waarop ze eventueel nog supervisie of persoonlijke werkbegeleiding nodig achten. Dat kan ook
aan de hand van het logboek of met behulp van aanvulzinnen.
Uit de resultaten van al deze methoden kunt u niet alleen conclusies trekken over de geschiktheid
van de cursisten voor de praktijk, maar ook over de punten waarop extra begeleiding nodig zal
zijn in het begin.
B VERBETEREN VAN DE CURSUS VOOR EEN VOLGENDE GROEP

U zult geïnteresseerd zijn in het oordeel en de waardering van de cursisten voor het tweede deel
van de cursus, of van de hele cursus. Vooral als u door wilt gaan met het geven van de cursus aan
een nieuwe groep vrijwilligers. Dan vraagt u wat de deelnemers vonden van de diverse onderdelen, de gekozen werkvormen, de duidelijkheid van de instructies, de praktijkgerichtheid van de
onderdelen, de begeleiding en de organisatie. Belangrijk is ook de vraag terug te kijken naar de
eigen verwachtingen en wensen aan het begin van de cursus (logboek) en te beoordelen in welke
mate die vervuld zijn.
Voor deze evaluatie gebruikt u open vragen met een beoordelingsschaal of uitspraken met een
rating scale als u het schriftelijk wilt doen. U kunt daarbij naar opmerkingen en suggesties voor
verbetering vragen. Het kan ook mondeling in kleine groepjes, met uitwisseling en bespreking
plenair.
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Uit de resultaten van deze evaluatie kunt u concluderen waar uw cursus op onderdelen, naar
werkwijze, begeleiding of organisatie beter kan. De resultaten kunnen er ook op wijzen dat de
deelnemers tevoren onvoldoende voorbereid waren op wat ze te wachten stond, of dat ze onvoldoende gemotiveerd waren.

2 Wat wel en niet evalueren
Er is veel wat u kunt evalueren. Vooral als u het volgende blad IV D 2 leest, zullen er meerdere
methoden en technieken zijn die u aanspreken. Een algemene richtlijn is: evalueer alleen datgene
waarover u een beslissing wilt nemen.
In een goede evaluatie is altijd iets opgenomen van de cursisten en iets van de cursus: wat hebben
ze geleerd en hoe is de cursus verlopen. Houd die twee ook apart in de werkwijze die u kiest.
Vaak worden de leerresultaten van vrijwilligers niet geëvalueerd. Wij pleiten ervoor om dat wel te
doen. U vindt een startcursus immers nodig en u acht bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden toch noodzakelijk voor dit specialistische werk? Ook zult u de ouderen die deelnemen aan
het project enige garantie willen bieden inzake de deskundigheid van de bezoekers.
Wat de cursus betreft, evalueer wat deelnemers, begeleider en projectleiding belangrijk vinden om
te evalueren. Let erop dat alleen de cursusdoelen uitgangspunt daarbij zijn en niet de verwachtingen die een bestuur of management na afloop in gedachten blijkt te hebben.
Evalueer problemen die zich hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld twee keer moeten veranderen van
cursusruimte, thuisopdrachten die te weinig gemaakt werden, of juist verzuchtingen dat de oefeningen soms te kort waren om iets echt onder de knie te krijgen. Evalueer onderdelen of activiteiten waarvan u de indruk kreeg dat ze geen of weinig effect hadden.
Niet vergeten: evalueer ook uzelf! Cursisten zullen u vaak nuttige adviezen kunnen geven over uw
eigen functioneren. Als u met de projectleider evalueert, stel dan ook de onderlinge samenwerking aan de orde en geef elkaar feed-back over het functioneren in de groep.

3 De beoordeling
De functie van de eindevaluatie van de leerresultaten ligt, gezien de inhoud en methodiek van
deze cursus en de aard van het bezoekwerk, meer in de begeleidende sfeer dan in de beoordelende
(zie ook de tekst III G 1, Tussentijdse evaluatie). Cursisten geven, vooral op open vragen, geen
antwoord dat goed, fout of gedeeltelijk goed is, zodat een beoordeling in absolute zin in veel
gevallen niet mogelijk en niet wenselijk is. Bij het merendeel van de evaluatiemethoden die wij
gepresenteerd hebben, is een objectieve beoordeling of honorering erg moeilijk. U bent bij de
meeste vragen genoodzaakt een subjectief oordeel uit te spreken. Lang niet alle cursisten zullen
helder kunnen formuleren, met het gevaar dat u antwoorden verkeerd beoordeelt of fout interpreteert. Als u toch een beoordeling in 'absolute' zin wilt geven, kunt u tevoren bij elke vraag beoordelingscriteria maken, die weergeven wat de cursisten minimaal moeten kunnen laten zien om
met het werk te mogen beginnen. Nadeel is dat u de kans loopt vrijwilligers te moeten afwijzen.
Beter is het als cursisten en projectleiding het verkregen inzicht in de sterke en zwakke kanten
van ieder gebruiken bij het 'koppelen' van ouderen en bezoekers. Daarnaast kunnen onvoldoende
kennis, inzicht en vaardigheden verbeterd worden in teambijeenkomsten en in eventuele supervisie. 'Slagen of zakken' kunt u voorkomen door niet vooraf, maar nadat u kennisgenomen hebt van
de resultaten de score vast te stellen. Dan beoordeelt u in relatieve zin. U vergelijkt dan de prestaties van de deelnemers onderling. De beoordeling van individuele deelnemers is dan afhankelijk
van de cursistengroep. Als de prestaties van de groep u tegenvallen, dient u zich samen met de
projectleider af te vragen hoe dat mogelijk is: waren de vragen te moeilijk, heeft de cursus niet
voldaan aan de gestelde eisen, was het niveau van de cursisten te hoog ingeschat, hebben de deelnemers de cursus te gemakkelijk opgenomen of heeft de cursusleider niet goed gefunctioneerd?
De resultaten van de cursusevaluatie kunnen licht op deze vragen werpen. Evenals de evaluatie
van de verwachtingen van de deelnemers. Daarnaast geven die beide evaluaties u inzicht in de
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vraag in hoeverre en met betrekking tot welke componenten de cursus aangepast zou kunnen
worden.

4 De nabespreking
De deelnemers zullen er zeer op gesteld zijn, de resultaten van de evaluaties die ze gemaakt hebben te vernemen.
U houdt een nabespreking van de evaluaties die u gehouden hebt:
- om een uitspraak te kunnen doen over de vraag of de doelen van de cursus en die van de behandelde onderdelen door de cursisten gehaald zijn;
- om vast te stellen in hoeverre de cursus aan de verwachtingen van de deelnemers heeft voldaan;
- om aanbevelingen op te stellen voor verbeteringen van de cursus als geheel en voor de uitgevoerde onderdelen apart.
Voor de nabespreking van de leerresultaten zijn alle schriftelijke evaluaties door u verwerkt en
beoordeeld. De resultaten van een eventueel gehouden individueel afsluitend gesprek hebt u
eveneens. Verder zijn de resultaten van de zelfevaluatie die de cursisten gaven beschikbaar.
Voor de nabespreking van de mogelijke verbeteringen van de cursus hebt u de resultaten van
een schriftelijke evaluatie overzichtelijk verwerkt en hebt u de toelichtingen geclusterd. Deed u
de cursusevaluatie mondeling dan hebt u daarvan de resultaten verwerkt. Bovendien zijn de
resultaten beschikbaar van de verwachtingen van de cursisten vóór de cursus en de evaluaties
van die verwachtingen, waarnaar u nu aan het einde hebt gevraagd.
Maak de resultaten van de verschillende evaluaties zo inzichtelijk mogelijk voor de deelnemers
en presenteer ze op een positieve manier. Bedenk dat de deelnemers van hun inspanningen tijdens de cursus graag een beoordeling krijgen! Ook willen ze graag weten of hun beoordeling
van de cursus 'juist' is geweest en of hun suggesties voor verbetering bruikbaar zijn.
Leidraad voor de bespreking vormen de volgende vragen:
* Zijn de doelen van de cursus en van de onderdelen gehaald? Wat kunt u zeggen over het niveau
van de leerresultaten en de onderlinge verschillen tussen de cursisten?
* Welke doelen zijn ruimschoots gehaald? Zijn er doelen die duidelijk moeten worden bijgesteld?
Welke onderdelen vallen daarbij op?
* Waar waren de cursisten tevreden over, wat kan volgens hen beter? Welke verbeteringen wilt u
wel en niet aanbrengen in de opzet van de cursus? Welke aspecten betreft het vooral?
* Heeft de cursus aan de persoonlijke verwachtingen van de cursisten voldaan? Waarin niet?
Heeft dat betekenis voor de toekomstige werving van en de voorlichting aan belangstellende vrijwilligers?
Tip: Het is belangrijk om alle relevante gegevens uit de evaluaties zo snel mogelijk vast te leggen
in een cursusverslag. Het best houdt u schriftelijke evaluaties tijdens de voorlaatste bijeenkomst. U kunt dan op de slotbijeenkomst de resultaten en conclusies bespreken.
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Methoden en technieken voor de eindevaluatie
1 Nagaan of cursisten voldoende geleerd hebben om de praktijk in te gaan
U kunt hiervoor de leerresultaten van de cursisten evalueren en/of u kunt de cursisten zelf hun
leerervaringen vragen te beoordelen. Voor beide methoden zijn verschillende technieken waaruit
u een keuze, of een combinatie kunt maken.
METHODE

1: BEOORDELEN VAN LEERRESULTATEN

Technieken:
meerkeuzevragen
Per behandeld onderdeel maakt u een of meer vragen met verschillende antwoordmogelijkheden.
Bijvoorbeeld:
Kernpunt van de activerende methode is:
0 het zoeken van oplossingen voor problemen
0 niet alleen luisteren maar ook doen
0 het ondernemen van nieuwe activiteiten
0 de oudere zelf een actieve rol geven
juist/onjuist-vragen
U maakt een uitsprakenlijst naar aanleiding van de behandelde onderdelen. Voorbeeld:
Onder een sociaal netwerk verstaan we bekende mensen in de buurt
0 juist
0 onjuist
aanvulzinnen
De cursist vult zinnen of stukjes tekst zelf aan. Voorbeeld:
Als een oudere weinig contacten heeft is dat wel/niet erg, want...
open vragen
Daarbij kan een cursist zowel zijn kennis als zijn persoonlijk inzicht en zijn houding laten zien.
Voorbeeld:
Hoe verklaart u dat ook ouderen met veel contacten zich eenzaam kunnen voelen?
METHODE

2: ZELFEVALUATIE

Daarbij vraagt u de cursist zelf naar wat hij geleerd heeft. Ook hiervoor kunt u verschillende technieken gebruiken:
gerichte vragen met beoordelingsschaal
Per behandeld onderdeel maakt u een of meer vragen, waaronder u een rating scale plaatst. U
ontleent de vragen aan de doelen behorende bij de behandelde onderdelen. Hoe concreter de vragen, des te beter. Voorbeeld:
In welke mate hebt u inzicht gekregen in het belang van sociale contacten van ouderen?
goed
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In welke mate denkt u een sociaal-netwerkkaart te kunnen maken?
goed

voldoende

kan beter

kan duidelijk beter

open vragen
Daarbij geeft u cursisten de gelegenheid zelf te formuleren wat ze geleerd hebben. Deze vragenlijst
kan uitgangspunt zijn voor een groepsgesprek. Voorbeelden:
Was u van tevoren voldoende geïnformeerd over de cursus?
Vond u het vanzelfsprekend om uw bezoekwerk bij ouderen met een cursus te beginnen?
Wat verwachtte u van de cursus?
Heeft de cursus aan uw verwachtingen voldaan?
Wat hebt u geleerd?
Waar hebt u meer inzicht in gekregen?
Waarover hebt u een andere mening gekregen?
Wat gaat u in de praktijk toepassen?
Hoe wilt u straks met ouderen omgaan?
Wat neemt u u voor?
uitsprakenlijst
Daarvoor maakt u een lijst van uitspraken over leereffecten die u beoogde en u vraagt of die van
toepassing zijn. Antwoordmogelijkheden kunt u geven als ja/nee/weet niet, als
ja/gedeeltelijk/nee/weet niet of met een beoordelingsschaal met goed, redelijk, kan beter, kan duidelijk beter. Voorbeelden:
Ik kan een overzicht van steun- en hulpmogelijkheden maken
Ik kan een sociaal-netwerkkaart maken
Ik kan samenwerkingsrelaties aangaan met andere hulpverleners

ja/nee/weet niet
ja/nee/weet niet
ja/nee/weet niet

Ik kan onderhandelen in conflictsituaties

0 goed
0 redelijk
0 kan beter
0 kan veel beter

aanvulzinnen
Deelnemers maken individueel een aantal zinnen af. Daarna kunt u de reacties uitwisselen en
bespreken. Voorbeelden:
Ik denk wel dat ik nu klaar ben voor activerend huisbezoek bij ouderen, want over mezelf:
heb ik ontdekt dat ik...
heb ik geleerd dat ik...
heb ik ervaren dat ik...
vind ik dat ik...

2 Beoordeling van de cursus naar didactische componenten
Centrale vragen zijn wat de deelnemers vonden van: de inhoud, de opbouw van de programma's,
de begeleiding, de sfeer in de groep en de randvoorwaarden. Bruikbare technieken zijn:
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open vragen
Die kunt u zowel schriftelijk als mondeling stellen, of beide: eerst individueel schriftelijk beantwoorden, dan uitwisselen, toelichting en suggesties voor verbetering vragen.
Voorbeelden:
naar inhoud:
Waren de thema's voor u allemaal interessant en waardevol?
Welke spraken u het meest/minst aan?
Hebt u onderdelen of onderwerpen gemist?
naar opbouw:
Bent u tevreden over de volgorde van de thema's?
Waren er onderdelen in de programma's die u te zwaar vond?
naar werkwijze:
Wat vond u van de opdrachten en oefeningen die u gedaan hebt?
Maakte die het leren makkelijker voor u?
Wat vindt u van het materiaal dat u kreeg?
Wat vindt u van de thuisopdrachten die u gedaan hebt?
naar begeleiding:
Kwamen de ervaring en de deskundigheid van de begeleider goed uit de verf?
Kon u uw verhalen en vragen voldoende kwijt?
Verliep de samenwerking met de begeleider(s) goed?
Is de informatie begrijpelijk en prettig aangeboden?
Zijn de oefeningen en opdrachten goed uitgelegd?
naar sfeer:
Was de sfeer tussen de groepsleden prettig?
Waren er voldoende leuke momenten in de cursus?
naar organisatie:
Bent u tevreden over de werkruimte?
Was de cursus goed georganiseerd?
Tip: Als u de vragen (wegens tijdgebrek) alleen schriftelijk laat beantwoorden, vergeet dan niet bij
elke vraag ruimte te geven voor toelichting en voorstellen ter verbetering.

Uitsprakenlijst met beoordelingsschaal
U bouwt bovenstaande vragen om tot uitspraken en plaatst eronder een beoordelingsschaal met
aankruismogelijkheid. Voorbeeld:
De thema's waren voor mij allemaal interessant en waardevol.
1

2

zeer oneens

3

4

neutraal

5
zeer eens

De thema's werden boeiend gepresenteerd.
1

2

zeer oneens

3

4

neutraal

5
zeer eens

De oefeningen en opdrachten waren leerzaam.
1
zeer oneens
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3
neutraal

4

5
zeer eens
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De oefeningen en opdrachten waren gemakkelijk om te doen.
1

2

zeer oneens

3
neutraal

4

5
zeer eens

Aanvulzinnen
Ook voor de eindevaluatie van de cursus kunt u aanvulzinnen gebruiken. Voorbeelden:
De hele cursus vond ik
Aan de thema's is me bevallen
is me niet bevallen
Ik had meer willen horen over
Ik had minder bezig willen zijn met
De manier van werken en leren vond ik
Wat ik fijn vond was
Wat ik anders had gewild is
Groepswerk
Midden in de groep zet u een 'positieve stoel' en een 'negatieve stoel' neer. Elke deelnemer kan op
deze stoelen gaan zitten en zijn mening over de cursus geven: niet goed vond ik...; goed vond ik...
Andere vorm
Op de grond ligt een 'kleed van papier', bijvoorbeeld acht aan elkaar geplakte flappen. Elke deelnemer krijgt een rode viltstift en een groene. Met de groene viltstift schrijven de deelnemers op
wat ze als positief ervaren hebben, met de rode wat ze als negatief kwijt willen. Hoe meer naar het
midden van het 'kleed' de opmerking gemaakt wordt, des te belangrijker is die. Aan de rand
komen dus de minst belangrijke opmerkingen. Als de deelnemers zijn uitgeschreven houdt u een
gesprek op grond van de gemaakte opmerkingen.
Lijst van onderdelen met beoordelingsschaal
De kortste techniek, met navenant resultaat: maak een lijst van alle behandelde onderdelen. Breng
in herinnering waar ze over gingen, of laat de deelnemers ze zelf in hun cursusmap terugzoeken.
Vraag elk onderdeel een rapportcijfer te geven tussen 1 en 10.
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De laatste bijeenkomst
De laatste bijeenkomst zal het karakter hebben van terugblikken op de cursus en vooruitzien naar
het bezoekwerk en het team. De bijeenkomst moet een persoonlijk en feestelijk karakter hebben.
- U bespreekt de al gehouden evaluaties na (VI D 1).
- Dan maakt u de overstap naar een persoonlijke afsluiting.
Geschikte werkvormen daarvoor zijn:

1 Ik wil weten
Doel: Oefenen in het stellen van evaluatieve vragen aan elkaar.
Werkwijze:
- Elke deelnemer heeft voor de evaluatie vijf vragen bedacht om aan elkaar te stellen. De vragen
hebben betrekking op de afgelopen cursusperiode. Dingen waarvan de deelnemers zich afvragen
of de anderen dat ook zo beleefd hebben. Het logboek kan hen daarbij op weg helpen en de evaluatieve vragen die u ze voorgelegd hebt zullen hen zeker geïnspireerd hebben. Bijvoorbeeld:
* kennis: Noem een interessante ervaring verteld door een van je medecursisten.
* waardering: Noem een moment waarop je een onderwerp heel leuk vond.
* inhoud: Weet jij nog welke onderdelen er in de zesde bijeenkomst aan de orde geweest zijn?
* groep: Waarom was jij meestal zo stil?
- U begint met een vraag aan een van de deelnemers: 'Ik wil van Thea weten of ze vindt dat ze
voldoende aan bod gekomen is.' Thea beantwoordt de vraag. Over de antwoorden wordt niet
gediscussieerd. Thea gaat door: 'Ik wil van Kees weten...'
Een eerder gestelde vraag mag ook nogmaals aan een ander gesteld worden. Ter plekke mogen
ook nieuwe vragen worden bedacht.

2 Boodschappen aan mijn medecursisten
Doel: Leren positieve feed-back te geven aan elkaar.
Werkwijze:
- Geef een korte inleiding op 'feed-back geven'. Geef de relatie en het verschil daarbij aan met: 'op
elkaar reageren', 'confronteren' en 'evalueren'.
Informatie:
Feed-back kan beschreven worden als een interactioneel proces, waarin cursisten elkaar op een
positieve manier wijzen op onderlinge verschillen in meningen of gedrag, met de bedoeling
elkaar beter te begrijpen. Door feed-back op dit moment, aan het einde van de cursus, en aan
het begin van het werk, kan een deelnemer gaan merken dat er een verschil bestaat tussen het
beeld dat hij van zichzelf heeft en het beeld dat teamgenoten van hem hebben. Feed-back houdt
echter ook vaak een vraag tot verandering in, en dat maakt het moeilijker om ermee om te gaan.
De betrokkene kan deze vraag accepteren of verwerpen. Bij acceptatie kiest de betrokkene voor
nieuw gedrag, bij verwerping blijft hij toch liever bij de hem bekende manier van doen. Feedback is een middel om iemand zichzelf onder de loep te laten nemen, zonder de bedreiging van
kritiek. De identiteit blijft gehandhaafd, verandering van het zelfbeeld mag, maar hoeft niet.
Feed-back hoort gericht te zijn op een gedragsaspect dat de aangesprokene wel zou willen veranderen. Feed-back op gedrag dat iemand toch niet wil veranderen kan zeer bedreigend zijn en
sorteert vaak geen enkel effect. De gever van feed-back mag een waardeoordeel uitspreken,
zolang zeer duidelijk is dat het om een persoonlijke mening gaat. Het onderwerp van feed-back
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moet duidelijk in het hier en nu spelen. Ten slotte wordt feed-back vaak in korte positieve
bewoordingen geuit.
- Zorg voor voldoende kopieën van werkblad VI E 2, Boodschappen aan uw mede-cursisten. U
gebruikt hierbij de techniek van aanvulzinnen. Bij bijvoorbeeld twaalf deelnemers hebt u 12x11
exemplaren nodig! Geef iedere deelnemer een stapeltje van (12-1) elf formulieren. Iedereen
schrijft in stilte voor elk van zijn medecursisten zijn boodschappen op, voorzien van namen.
- Ieder bezorgt nu zijn boodschappen aan het juiste adres, zodat allen nu een ingevuld stapeltje
van elf formulieren voor zich hebben. Allen lezen en overwegen de ontvangen boodschappen in
stilte.
- Van de ontvangen boodschappen kiest ieder het leukste of treffendste, verrassendste of behartigenswaardigste commentaar dat hij ontving, en vertelt dat in een uitwisselingsronde.
Tip: Overweeg of uzelf (en de projectleider) meedoet (meedoen) aan de boodschappenronde.
FEESTELIJKE AFSLUITING

Een (in)formele en gezellige afsluiting vormt een goede afronding van de cursus. Een bewijs van
deelname of een certificaat wordt door de deelnemers zeer op prijs gesteld!
Mogelijke onderdelen:
- u ontvangt genodigden uit het lokale netwerk van bij het project betrokken instellingen en organisaties (of enkele leden van de klankbordgroep);
- uitreiking van certificaten en bloemen (door een 'official');
- speech van de projectleider, vanaf nu teambegeleider;
- afscheidswoord van de cursusleider;
- dankwoord van de cursisten;
- hapjes en drankjes (zelf georganiseerd of aangeboden door de projectorganisatie).
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Boodschappen van uw medecursisten
aan:
afzender:

Wat me positief opviel bij jou is

Je moet oppassen met

Wat ik van je geleerd heb is
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L iteratuur

Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen
Verheldering in verwarring, Katern 2, Instrumentaal. Amsterdam: Nederlandse Vereniging
Humanitas, 1989
Bergen, D. van, en A. Schippers
Thuis helpt het beter 2, Vrijwillige thuishulp, aanpak voor geïntegreerd vrijwilligerswerk. Utrecht:
NIZW, 1991
Blom, M., G. Boland e.a.
Niet met zoveel woorden. Depressie bij ouderen. Utrecht: NIZW, 1994
Boer, N. de
Blijvend uniek. Vrijwilligers in de thuiszorg. Utrecht: NIZW, 1995
Brugman, H., R. Engbersen e.a.
Contact verbroken? Contact hersteld! Huisbezoek als methode bij het doorbreken van maatschappelijk isolement. Utrecht: NIZW, 1993
Daal, H.J. van, E. Plemper en L. Willems
Vrijwilligersorganisaties in de thuiszorg. Een verkenning van strategische problemen. Utrecht:
NIMAWO, 1991
Erkamp, A.
Ervaringsleren. Praktijkinformatie voor vorming en onderwijs. Amersfoort: Anthos/SVE, 1986
Giddens, A.
Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Stanford CA: Stanford
University Press, 1991
Hosman, C., H. van Doorn en H. Verburg (red.)
Preventie in-zicht. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1988
Hofstede, W.B.M.
In gesprek met ouderen over vrijwilligerswerk. Verslag van deelonderzoeken naar wensen en ervaringen van oudere consumenten die van vrijwilligersdiensten gebruikmaken. Utrecht: Landelijk
Steunpunt Vrijwilligerswerk, 1988
Ivers, V. en K. Meade
Older volunteers and peer health counselling. Stoke-on-Trent: Beth Johnson Foundation
Publications, 1991
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Klarus, R.
Ervaring telt. 's-Hertogenbosch: CIBB, 1993
Kwakman, C.H.E.
Informeel leren in arbeidsorganisaties. Gids voor opleidingspraktijk, afl. 19, 1995
Lindeboom, M. en J.J. Peters
Didactiek voor opleiders in organisaties. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1986
Manschot, H.A.M.
Levenskunst of lijfsbehoud? Een humanistische kritiek op het beginsel van autonomie in de gezondheidszorg. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 1992
Michielse, H.C.M. en M.H.C. Cornelis (red.)
Tussen eigenbelang en altruïsme. Over solidariteit en vrijwilligers. Utrecht: De Tijdstroom, 1993
Overkamp, L.
Motiverend vrijwilligerswerk. Inzicht in de samenhang tussen behoeften, motieven en belemmeringen
als stimulans voor vrijwilligerswerk en -beleid. Deventer: WESON, 1990
Reijn, I. (red.)
Handleiding buddyprojecten. De opzet en organisatie van buddyzorg als model van zorg door vrijwilligers. Utrecht: Landelijk Steunpunt Buddyprojecten, 1994
Schuyt, T.
Hoed u voor de liefdadigen. Over betrokkenheid, integriteit en kwaliteit van helpers in hulprelaties.
Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1993
SIRE, Alzheimerstichting
Dementie. Bunnik: Alzheimerstichting z.j.
Telefonisch te bestellen bij de Alzheimerstichting, (030) 656 75 11.
Spierts, M.
Balanceren en stimuleren. Methodisch handelen in het sociaal-cultureel werk. Utrecht:
Lemma/NIZW, 1994
Tweede Kamer
Preventie en veroudering. Deelnota bij Ouderen in tel. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991,
21 814, nr. 4, p. 15
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Adress en

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW
Postbus 19152
3501 DD Utrecht
(030) 230 63 11
Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 1
6570 AA Berg en Dal
(024) 684 72 50
UnieKBO
Oranje Nassaulaan 1
5211 HR Den Bosch
(073) 612 34 75
ANBO
Postbus 18003
3501 CA Utrecht
(030) 233 00 60
PCOB
Postbus 1238
8001 BE Zwolle
(038) 422 55 88
TNO Verouderingsonderzoek
Postbus 2215
2301 CE Leiden
(071) 518 17 09
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk / NOV
Postbus 2877
3500 GW Utrecht
(030) 231 98 44
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Memo

AAN: DE PROJECTLEIDER
DE CURSUSBEGELEIDER
VAN: NIZW
BETREFT: EVALUATIE VAN DIT PRAKTIJKBOEK EN HET CURSUSMATERIAAL
We danken u voor het werken met dit boek en het cursusmateriaal. We hopen dat u het interessant en bruikbaar hebt gevonden. Met uw evaluatie willen we in de toekomst nog betere producten samenstellen. Laat ons weten welke gedeelten u belangrijk en bruikbaar hebt gevonden, welke
minder en waar u meer informatie over zou willen hebben.
Als u tips (of verhalen) hebt, die u zou willen delen met andere projectleiders en cursusbegeleiders, stuur ons die.
Schrijf naar het volgende adres, bel of fax ons:
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Postbus 19152
3501 DD Utrecht
Telefoon:
Fax:

(030) 230 63 11
(030) 231 96 41

Uw organisatie:
Uw naam:
Adres:
Telefoon:
Beoordeling en suggesties voor verbetering:
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Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich
door middel van informatie, innovatie en ondersteuning richt op vernieuwing en verbetering van
de sector zorg en welzijn. In deze sector werken ruim 400.000 beroepskrachten en vele vrijwilligers op terreinen als kinderopvang, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk,
ouderendienstverlening, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, verzorgings- en verpleeghuizen,
thuiszorg en hulpverlening aan mensen met een handicap. Ook instellingen buiten de sector die
zorg- en welzijnsactiviteiten ondernemen, zoals opleidingen, provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties, doen regelmatig een beroep op het NIZW. De werkzaamheden van het NIZW
zijn geclusterd rond de thema’s informatie en infrastructuur, jeugdzorg en -welzijn, zorgen en verplegen, organisatie van zorg, en lokaal sociaal beleid. Binnen deze kaders houden de medewerkers
van het NIZW zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken en
informatieproducten, met afstemmingsvraagstukken en expertiseontwikkeling. Dat resulteert
onder meer in congressen, trainingen, boeken, brochures, almanakken, databestanden, websites,
cd-rom’s, video’s en een informatielijn.
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