
 

 
 

Gastvrouwen/heren & vrijwilligers onmisbaar voor een goede sfeer in de huiskamer! 

Training ‘Aandacht voor bewoners in de huiskamer’ 

Voor veel bewoners is de huiskamer een fijne ontmoetingsplek waar zij samen met andere bewoners 

aandacht krijgen van betrokken huiskamermedewerkers, gastvrouwen/heren en vrijwilligers.  

Andere mensen ontmoeten, het samen gezellig koffie drinken, de maaltijd gebruiken of een spelletje 

doen. Of zoals een medewerker mooi zei: ‘Er is hier altijd ruimte voor een lach en een traan’.  

 

De huiskamer als ontmoetingsplek én uitdaging 

Veel zorgorganisaties bieden een ontmoetingsplek voor de bewoners en 

hebben een team van gemotiveerde gastvrouwen/mannen en vrijwilligers 

die zorgen voor een veilige en prettige sfeer. Deze medewerkers krijgen 

wel steeds vaker te maken met uiteenlopend gedrag. Weten niet altijd 

goed hoe te reageren op vragen die bewoners stellen vanuit onmacht of 

verwarring. Hoe werk je met al deze verschillende bewoners als groep in 

de huiskamer, welke activiteiten kan je doen? De huiskamer is als 

ontmoetingsplek ook een hele uitdaging geworden! 

 

Specifieke vaardigheden 
Het is de verantwoordelijkheid van uw gastvrouw/man om met al deze uitdagingen een goede sfeer te 

creëren en afleiding te bieden. Veel gastvrouwen/mannen of vrijwilligers zijn vaak gewend aan het één-

op-één contact met bewoners en hebben geen ‘zorgachtergrond’.  Het werken met bewoners binnen 

een groep in een huiskamersetting vraagt vandaag de dag om specifieke vaardigheden: 

 

✓ Hoe zorg je voor een huiselijke en veilige sfeer? 

✓ Hoe stimuleer je bewoners met passende activiteiten? 

✓ Hoe ga je om met een groep bewoners en diversiteit? 

✓ Hoe communiceer je met de bewoners?  

✓ Hoe ga je om met moeilijk ongrijpbaar gedrag in de groep? 

✓ Hoe werk je samen met andere collega’s en de zorgmedewerkers? 

Onze training ‘aandacht voor de bewoners in de 

huiskamer’ biedt uw medewerkers en vrijwilligers 

praktische handvatten zodat zij voor een juiste sfeer en 

welzijn in de dynamische huiskamer kunnen zorgdragen.  

In de training werken we samen met de 

activiteitenbegeleider van de locatie waardoor de 

afstemming vergroot wordt met de praktijk.  

De training bestaat uit 3 dagdelen. 



 

 
 

Dagdeel 1 : Werkwijze & samenwerking 
✓ Het werken op een huiskamer en de samenwerking  

✓ Persoonsgericht werken binnen een groep, eigen regie 

✓ Doel huiskamer, creëren van juiste sfeer en de hierbij horende taken en afstemming  

✓ Dagprogramma en welke activiteiten kan je aanbieden 
 

Dagdeel 2 : Communicatie 
✓ Belang van goede communicatie met bewoners met PG problematiek 

✓ Oefenen met basis communicatievaardigheden als: luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) 

✓ Uitwisselen van knelpunten in communicatie met de bewoner met dementie of ander gedrag 

✓ Het oefenen en uitspelen van situaties over communicatie vanuit eigen praktijk 

✓ Bij dit dagdeel wordt de groep gesplitst en een acteur ingezet 
 

Dagdeel 3 : Terugkom middag 
✓ Samenwerking en afstemming 

✓ Bespreken van ervaringen 

✓ Mogelijkheid van het bespreken van situatie 

 
 

Resultaat 
Gastvrouwen/mannen en vrijwilligers hebben 

een belangrijke rol bij het vergroten van het 

welzijn van uw cliënten. Wij horen vaak veel 

vragen als: hoe kan ik het best reageren of 

hoe moet ik omgaan met dit gedrag? 

  

De gastvrouwen/mannen en vrijwilligers 

missen vaak de kennis en vaardigheden maar 

hebben in hun werk wel veel contact met 

cliënten met dementie. In de training geven 

wij praktische tips en oefenen we met 

vaardigheden die herkenbaar en bruikbaar 

zijn voor hun werk en contact met bewoners. 

 
 

Praktisch informatie 

Op locatie : Deze training zowel online aangeboden als op uw eigen locatie 

Duur  : 3 dagdelen 

SBU : Per dagdeel 3 studiebelastingsuren  

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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