
 

 

Professionele communicatie leidt tot betere samenwerking met cliënt 

en mondige, soms veeleisende, familieleden en vrijwilligers! 

Training ‘Doelgerichte communicatie met sociaal netwerk’  

Zorgprofessionals krijgen steeds meer te maken met familieleden en vrijwilligers die meewerken in de 

zorg, veelal op het gebied van welzijn, maar soms ook voor zorghandelingen. Ze zijn aanwezig in de 

huiskamer en doen diverse taken, familieleden en vrijwilligers zijn betrokken en mondig.  

Soms is er sturing nodig in de vorm van feedback of moet er duidelijkheid gegeven worden in de 

verwachtingen en wensen. Communiceren op professionele wijze met familieleden en vrijwilligers is het 

zoeken naar een nieuwe balans tussen geven en nemen! 

 

Nieuwe kansen voor de zorgprofessional 
Om optimaal gebruik te maken van de kracht van de informele zorg, geleverd door de familie en 

vrijwilligers, is goede communicatie met de mantelzorgers essentieel.  

 

Begrip, duidelijkheid en transparantie en juiste afstemming zorgt voor meer 

kwaliteit en vertrouwen. De saamhorigheid neemt toe en krachten worden 

gebundeld om gezamenlijk goede zorg aan de cliënten te bieden.  

 

Door goede afstemming voelen mantelzorgers en vrijwilligers zich meer 

betrokken, behouden de verzorgenden het overzicht waardoor 

samenwerking versterkt wordt.  

 

Doel training  
Met de training ‘professionele communicatie’ bieden we zorgprofessionals handvatten om optimaal, 

effectief, transparant en duidelijk te communiceren met betrokken maar ook mondige, soms veeleisende 

familieleden en vrijwilligers.  

 

Zij leren feedback te geven, het houden van de regie in een gesprek, leren van grenzen aangeven oftewel 

het vinden van de juiste balans tussen geven en nemen. Door concrete oefensituaties met een acteur 

ervaren de deelnemers dat zij door een goede communicatie de effectiviteit en kwaliteit van de 

samenwerking positief kunnen beïnvloeden.  

 

Opzet training  
Wij bieden een interactieve training waarin concrete 

situaties uit de praktijk centraal staan.  

Vaardigheden worden in de training bijgebracht met 

behulp van praktijksituaties met een acteur.  

 

 

“Communiceren met 

onze mantelzorgers 

leidt na de training tot 

veel meer 

transparantie en 

balans tussen geven en 

nemen!” 



 

 

Dagdeel 1: Hoe te communiceren met de mantelzorg? 
In dit eerste dagdeel staat centraal: ‘Wat beïnvloedt en bepaalt de communicatie met mantelzorg’: 
 

 Zenden en ontvangen 
 Waarneming of oordeel 
 Transparantie en duidelijkheid 
 Lichaamstaal of woorden 
 Eigen communicatiestijl en valkuilen 

 
Vervolgens wordt deze nieuwe kennis toegepast in het effectief communiceren met de mantelzorg:  
 

 Het geven van feedback 
 Het aangeven van grenzen (wat kan wel en niet overgenomen worden) 
 Het bespreken van mogelijkheden in samenwerking 

 

Huiswerkopdracht: e-learning en reflectie 
In de training gebruiken we de e-learningmodule ‘Optimaliseren sociaal netwerk’. Deelnemers volgen deze 

module als voorbereiding op hun coachende rol in hun eigen tempo, op de werkplek of thuis. Klik hier voor 

een online voorbeeld. Daarnaast maken de deelnemers een reflectieverslag over een contactmoment met 

de mantelzorg in de praktijk.  

Dagdeel 2: Effectieve communicatie in praktijksituaties! 
De praktijksituaties van de deelnemers bepalen het tweede dagdeel. Met de inzet van een acteur (die 

diverse communicatiestijlen van mantelzorgers kan vertolken) krijgen de deelnemers gelegenheid om de 

communicatie te verbeteren en specifiek te oefenen met de eigen voorbeelden. Feedback, tips & trucs 

worden gegeven door zowel trainer als acteur.  

 

Deze training biedt 
Door deze training ervaren de deelnemers dat zij door een goede 
communicatie de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking positief 
kunnen beïnvloeden:  
 

 Zij krijgen feedback op eigen communicatie 
 Krijgen gelegenheid om te leren van en met elkaar 
 Ontvangen tips om het gesprek met de mantelzorger te verbeteren 
 Handvatten om ‘lastige communicatie situaties’ met mantelzorgers 

om te zetten in constructief met elkaar omgaan 
 

Praktische informatie training 
Doelgroep : EVV-ers, IG-ers, Begeleiders, Verzorgenden, Helpenden en Gastvrouwen 
Duur : 2 dagdelen (en tussendoor een huiswerkopdracht) 
Op locatie : Deze training wordt aangeboden op uw eigen locatie 
Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

 

“De oefening met de 

acteur was een groot 

succes” 

“Ik had niet het gevoel 

dat het een acteur 

was!” 

http://kennisnet.advisaris.nl/files/bestanden/Teaser/index.html
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