
 

 
 

Wet zorg & dwang, wat betekent dit voor uw verzorgenden en begeleiders? 

Workshop Wet zorg & dwang op de werkvloer! 

Mag de rolstoel nu wel of niet op de handrem en kunnen wij wel afspraken maken 

over de hoeveelheid sigaretten per dag met een bewoner?  

De Wet zorg & dwang (Wzd) vraagt om bewustwording maar ook een andere wijze 

van omgaan met het gedrag van bewoners door verzorgenden en begeleiders. 

De wet vraagt ook om de inzet van alternatieven en zorgvuldige observaties met de 

juiste rapportage om te volgen hoe de bewoner op deze alternatieven reageert. 

In de workshop ‘Wet zorg & dwang op de werkvloer’ gaan we aan de slag met 

praktische oefeningen bij deze bewustwording en gewenste werkwijze.  

 

Praktische vertaling 
We maken in deze workshop gelijk de vertaalslag naar de praktijk. Wat 

betekent de wet voor de zorg en begeleiding? Wat mag wel en wat mag niet? 

Wat zijn mogelijke alternatieven? En hoe observeer en rapporteer je over het 

gedrag van de bewoner?  

Deze workshop geeft uw medewerkers de nodige praktische tools en ook de 

mogelijkheid om samen ervaringen en oplossingen uit te wisselen over het 

effectief omgaan met de Wet zorg en dwang.  

 

 

 

 

 

 

Interactieve workshop 
In een actieve workshop nemen wij uw verzorgenden en begeleiders mee in 

consequenties van de Wet zorg en dwang in de dagelijkse praktijk. We zoek samen 

met uw medewerkers naar praktische handvatten in  het werk.  

Met interactieve werkvormen maken wij duidelijk wat de wet betekent in de hier en 

nu situatie. De deelnemers kunnen vragen stellen, oefenen met herkenbare 

casuïstiek, en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.  

 



 

 
 

 In de workshop willen we bereiken dat uw medewerkers:  

✓ Samen met de bewoner en collega’s gaan zoeken naar de beste alternatieven 

om dwang te voorkomen 

✓ Situaties en voorbeelden gaan herkennen van onvrijwillige zorg in de eigen praktijk  

✓ Het belang inzien van een goede observatie en rapportage  

✓ Casuïstiek en praktijkvoorbeelden met elkaar bespreken en samen komen tot mogelijke 

oplossingen 

Programma workshop  
De workshop kent de volgende onderdelen:  

✓ Korte toelichting op uitgangspunten Wzd aan de hand 

van concrete praktijkvoorbeelden 

✓ Bewustwording van inzet middelen m.b.v. strokenspel 

✓ Het zoeken naar effectieve alternatieven 

✓ Uitwisselen en bespreken van eigen casuïstiek uit de 

praktijk*) 

✓ Het belang van goede observaties en rapportage en het lezen van het zorgleefplan!  

✓ Interactieve Kahoot quiz ‘Wat gaan we anders doen?’ 

*) Wij gaan bij de workshop uit van het Wzd beleid van uw eigen organisatie 

 

Praktische informatie workshop 
 

Doelgroep : Helpenden, verzorgenden en begeleiders werkzaam in ouderenzorg, 
verstandelijk gehandicaptenzorg en extramurale zorg 

Duur : 1 dagdeel 

SBU : 4 studiebelastingsuren 

Op locatie : Deze workshop wordt door ons aangeboden op uw eigen locatie 

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

Kijk op onze website www.dosaris.nl/wet-zorg-en-dwang  
voor ons uitgebreide aanbod aan Wzd trainingen &  
workshops, ook voor teamleiders, EVV’ers en PB‘ers 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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