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Nooit te oud om te leren!
Al doende leert men!

Stilstand is achteruitgang!
Bijblijven!

Met de tijd meegaan!
Ontdekken!

Investeren in jezelf!

Met veel plezier bied ik je bij deze de eerste 
'menukaart' aan van ons scholingsprogramma 
“à la carte”. Hiermee krijg je allerlei mogelijkheden om 
jezelf in de komende periode verder te ontwikkelen in 
je werk, hoe je daar in staat en als persoon. 
Want jij maakt immers het verschil als het gaat om 
tevreden klanten bij Zorgcentra Zuidwest-Drenthe!

“Ik maak het verschil” begint voor iedereen bij zichzelf. 
Wat heb ik nodig? Waaraan heb ik behoefte? Waarin wil 
ik me verder ontwikkelen? Waarmee kun jij het verschil 
nog beter gaan maken? Aan jou de keuze!

En je kent vast de uitdrukking “ter lering en vermaak”. 
Laat het nuttige ook aangenaam zijn!
Ik wens je dan ook veel succes en plezier met het 
samenstellen van je persoonlijk ontwikkelingsmenu. En 
ik hoor graag hoe de gerechten je smaken.

Gerard Schoep
directeur
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Unieke kans!
In maart jl. zijn we na de aftrapbijeenkomsten gestart met de 
basistraining over het thema “klanttevredenheid bij ZZWD”. 
Misschien heb je deze scholing van drie dagdelen al gevolgd. In de 
basistraining komt de vraag naar voren welke rol jij vanuit jouw 
positie en met jouw kwaliteiten kunt vervullen als het gaat om 
klanttevredenheid. Bij ZZWD heeft de klant de regie, jij bent het 
gezicht naar de klant…jij maakt het verschil! 
We willen graag allemaal de klantvriendelijke, kwaliteitsbewuste 
en gepassioneerde medewerker zijn, maar hoe doen we dat? Wat 
heb je nodig om nog meer te kunnen bijdragen aan verbetering 
van klanttevredenheid?

5 thema's
Het tweede onderdeel van het opleidingsprogramma rond 
klanttevredenheid hebben we Opleidingen à la carte genoemd 
omdat je, in overleg met je leidinggevende, zelf keuzes kunt 
maken. Voor iedere medewerker is een persoonlijk 
opleidingsbudget beschikbaar gesteld om in 2010 – 2011 “à la 
carte” te besteden. Hiermee geeft ZZWD je de unieke kans om je 
verder te ontwikkelen in je functie en als persoon. Hoe beter jij 
functioneert, hoe deskundiger jij met klanten omgaat, hoe hoger 
de klanttevredenheid zal zijn. Daar zijn we van overtuigd! We 
hebben 5 thema's benoemd om je eigen ontwikkeling vorm te 
geven. Hieruit mag jezelf keuzes maken. De thema's zijn:

· De klant

· Vakmanschap

· Persoonlijke ontwikkeling

· Algemene ontwikkeling

· Fit en gezond

Ik maak het versch
il!
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Een keuze maken
In dit boekje zijn vouchers opgenomen voor een workshop, 
cursus, etc. Op de voorkant van de bon staat de omschrijving van 
de workshop. Er zijn 32 vouchers in dit eerste boekje opgenomen. 
Uit deze aanbiedingen mag jezelf een keuze maken. Heb jij je 
keuze gemaakt dan ga je met dit boekje naar je leidinggevende. 
Samen bepaal je dan welke ontwikkeling je op gaat pakken en 
hoeveel punten je voor de workshop inlevert. Dit is afhankelijk 
van of je de workshop in eigen tijd of in werktijd volgt. Het 
verschil in punten vindt je achter op de voucher. Knip de voucher 
uit en lever deze zo snel mogelijk in bij je leidinggevende. Bij 
voldoende deelname krijg je de datum door wanneer en waar de 
workshop plaatsvindt. Als je punten nog niet op zijn kun je nog 
meer workshops uitzoeken, totdat al je punten op zijn. Het 
puntensysteem vindt je op de laatste pagina. 

Hoe werkt het puntensysteem?
Iedere medewerker krijgt 500 punten. De medewerker met een 
contract van 24 tot 32 uur krijgt 80 extra tijdpunten en de 
medewerker met een contract van 32 uur of meer krijgt 160 extra 
tijdpunten. Deze punten worden door je leidinggevende 
handmatig bijgeschreven op je puntenlijst achter in dit boekje.
Op de achterkant van de voucher staat het aantal punten van de 
workshop. De workshop kost een vast aantal punten. Daarnaast 
kun je kiezen om de workshop in werktijd te volgen of in je eigen 
tijd. Je hebt daarmee invloed op de besteding van je punten én je 
eigen ontwikkeling. De punten van de workshop worden op je 
eigen puntenlijst door je leidinggevende in mindering gebracht 
totdat jij het totaal aantal punten gebruikt hebt. 
Zijn alle punten gebruikt dan wordt dit formulier door je 
leidinggevende in ontvangst genomen. 
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Eigen keuze, eigen ontwikkeling?
De workshops die wij je aanbieden is een selectie van de veelheid 
aan workshops die gegeven kan worden. Mocht je een andere 
specifieke ontwikkeling wensen , die past binnen klanttevredenheid, 
bespreek dit dan met je leidinggevende. Samen kunnen jullie dan 
beslissen of dit past bij je ontwikkeling.
Na goedkeuring en afhankelijk van de kosten van de opleiding wordt 
de door jouw gekozen workshop in punten omgezet. Kan de 
opleiding doorgaan dan worden deze punten in mindering gebracht 
op je puntenlijst.

Pak je kans!
Als jij de keuze hebt gemaakt, geef je dan zo snel mogelijk op. Als 
de workshop vol is kunnen we zo snel mogelijk van start. We 
proberen alle workshops op 1 van de locaties van ZZWD te geven.
Het opleiden à la carte loopt tot eind 2011 en zolang zijn deze 
vouchers geldig.
Wij hopen natuurlijk dat iedereen zijn kansen pakt om gebruik te 
maken van dit unieke aanbod van ZZWD, dat jij jezelf nog verder 
wilt en kunt ontwikkelen. En dat we hierdoor nog meer in staat 
zullen zijn om de klanttevredenheid binnen ZZWD vorm te geven…
Tenslotte maak jij het verschil!

Ook via intranet
Naast het aanbod in dit boekje staan alle aangeboden workshops 
op intranet. Er worden maandelijks nieuwe workshops aangeboden 
die vermeld staan in de “boekenkast”. Naast alle informatie over de 
workshop kun je daar ook de digitale voucher vinden en printen. 
Vanaf 1 september 2010 tot eind 2011 worden er steeds nieuwe 
workshops ingekocht en aangeboden. Voor het actuele aanbod kun 
je steeds intranet raadplegen. Ook deze digitale vouchers kun je bij 
de leidinggevende inleveren en daarna geldt dezelfde procedure. U
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Ik maak het versch
il!

Workshop 1

Workshop 2

Klant, familie en ik
Je kunt een echtgenoot, kind of een dierbare vriendin niet vervangen, 
maar je bent wel beroepsmatig betrokken bij de klant en zijn omgeving. 
En daarmee heb je ook automatisch contact met de familie. Deze rol 
stelt speciale eisen aan jou, want je vervult dan de rol als ondersteuner. 
Dit sluit aan op belevingsgerichte zorg, een aanpak die erop gericht is 
de klant en degenen die hem lief zijn zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Hem te helpen zijn leven op zijn eigen manier in te richten en te 
bereiken wat hijzelf voor ogen heeft, ondanks ziekte of handicaps. 
In de workshop wordt de samenwerkingsdriehoek geïntroduceerd. In 
deze driehoek komt de positie van alle partijen - de klant, de familie en 
ik - aan bod. 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Levensverhalen
Ieder mens heeft een levensverhaal. Het is bijzonder om die verhalen 
te kennen: van je collega's en van de klant. Het werken met 
levensverhalen gebeurt steeds meer in de zorg, omdat het voor veel 
mensen helpend kan zijn. 
We leren je in deze workshop hoe je met levensverhalen iets kan 
betekenen voor je klant, maar je zult ook ontdekken hoe leuk het is 
om met je collega's (levens)verhalen uit te wisselen. 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

1



Voucher 1

Voucher 2

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Klant, familie en ik...

Levensverhalen

Workshop in eigen tijd

75 punten

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in werktijd

75 + 60 = 135 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten
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Workshop 3

Workshop 4

Communiceren met de familie 
Als medewerker ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor de familie 
van de klant. Je hebt met veel verschillende mensen te maken die 
allemaal zo hun eigen manier van doen hebben. Met de één kun je 
waarschijnlijk gemakkelijker overweg dan met de ander. Van jou wordt 
echter verwacht dat je met al die verschillende mensen op een 
professionele manier communiceert. Ook als jij je misschien onheus 
bejegend voelt… 
Hoe zorg je ervoor dat een gesprek op een plezierige manier verloopt? 
In deze workshop wissel je met elkaar praktijkervaringen uit. En er 
wordt geoefend aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Spel, bewegen en dansvormen
Als je merkt dat je in je werk het contact met de klant wat kwijt raakt 
omdat de communicatie om wat voor reden dan ook moeizaam 
verloopt dan is dit een workshop voor jou! 
Je bent op zoek naar alternatieven om de klant te ondersteunen en te 
plezieren maar hoe doe je dat? Je leert in deze workshop de basis voor 
het begeleiden van bewegingscapaciteit met oudere mensen. Je maakt 
kennis met de basiselementen van muziek om beweging en dans te 
ondersteunen. Je krijgt inzicht in simpele mogelijkheden van materialen 
en middelen. Bovendien ontvang je praktische handvatten om met 
beperkingen om te gaan. Het is een creatieve workshop om op een 
activerende manier de tevredenheid van je klanten te vergroten.

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur
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Voucher 3

Voucher 4

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Communiceren met familie

Spel, bewegen en dansvormen

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

200 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

200 + 120 = 320 punten
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Workshop 5

Workshop 6

Theater rond de tafel
In de huiskamer zitten de bewoners gewoonlijk rond koffietijd rond 
de tafel. Beweging en contact maken is moeilijk geworden voor de 
klant.
In deze cursus ligt het accent op het op een andere manier contact 
maken met licht dementerende bewoners.
Dit door gebruik te maken van het werken met lichaamstaal en 
d.m.v. het gebruik van alternatieve communicatiemiddelen bijv. 
handpoppen. Ervaring leert dat deze methode vertrouwen wekt bij 
de bewoner zodat hij  zich daardoor beter op zijn gemak voelt. 

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur

Omgaan met dementie
Je komt in contact met een scala van klanten waar onder andere 
dementie aan de orde is. Wat is dementie?  Wat gebeurt er met de 
schatkamer van het geheugen ? 
Deze workshop geeft je inzicht in het ziektebeeld en in de werking 
van het geheugen. Wat is de beleving van klanten met dementie en 
welke invloed heeft dat op hun gedrag? Je krijgt oefeningen die een 
appèl doen op functies als waarnemen, onthouden, ordenen, 
associëren en leert toepassingsmogelijkheden bij normale 
veroudering en bij beginnende dementie. Door deze workshop leer 
je wat dementie is, wat de reacties zijn van een dementerende klant 
en hoe jij er op een goede manier mee om kunt gaan. En wat is 
jouw eigen invloed op het gedrag van de klant?
        
Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur



Voucher 5

Voucher 6

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Theater rond de tafel

Omgaan met dementie

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in eigen tijd

200 punten

Workshop in werktijd

150 +120 = 270 punten

Workshop in werktijd

200 + 120 = 320 punten
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Workshop 7

Workshop 8

Inzicht in ziekenbeelden
Hoe vaak komt het niet voor dat je denkt: hoe zat het ook al weer?
Hoe vaak gebeurt het niet dat je kennis over ziektebeelden wel in 
grote lijnen klopt maar dat  je de nieuwste ontwikkelingen mist?
Wil je meer weten over dementie, depressie, CVA, chronische 
ziekten, meld je dan aan en geef aan over welk onderwerp je het 
meest wilt horen.

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur

Vraaggericht werken
Je hebt de basistraining klanttevredenheid gevolgd en je 
persoonlijke doelen gesteld. Graag wil je deze doelen realiseren 
maar er komt in de praktijk niet veel van omdat het werk je 
misschien opslokt. Of je wilt graag verdieping omdat je de training 
te globaal vond. Deze workshop biedt deze verdieping als vervolg 
op de basistraining en bovendien ga je aan de slag met je 
persoonlijke leerdoelen. Er wordt steeds verwezen naar jouw 
persoonlijke leervragen en je eigen praktijksituaties. Naast de 
uitwerking van je persoonlijke leerdoelen gaat deze training met 
name om de praktijk van vraaggericht werken. 
Kortom, deze training draagt bij aan jouw ontwikkeling tot 
ZZWD'er van de toekomst en sluit rechtstreeks aan bij de lijfspreuk 
“ik maak het verschil”.
      Workshop van 4 dagdelen, totale duur 12 uur
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Voucher 7

Voucher 8

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Inzicht in ziektebeelden

Vraaggericht werken

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in eigen tijd

300 punten

Workshop in werktijd

150 + 120 = 270 punten

Workshop in werktijd

300 + 200 = 500 punten
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Workshop 9

Workshop 10

Zorg rond het levenseinde
Wat kun je nog betekenen voor een klant die terminaal is en hoe 
verleen jij de zorg rondom het levenseinde. Wat vind jij moeilijk? 
Waar loop je tegen aan en wat doet dat met je eigen emoties? 
Ga je een gesprek aan? Luister je? Kun jij advies geven? Je leert in 
de workshop hoe om te gaan met een klant die in zijn laatste 
levensfase zit, hoe je de beste zorg kunt leveren rond levenseinde 
en hoe je deze klant het beste van dienst kunt zijn. Ook is het goed 
te weten wat je moeilijk vindt tijdens deze periode. 
We beginnen de bijeenkomst door patiënten en klanten aan het 
woord te laten. Wat hebben zij ons te vertellen. En hoe handel en 
reageer jij in zo'n situatie.

 Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur 

Leren observeren
Laatst kreeg ik een vaas voor mijn verjaardag. Ik had hem op de 
tafel gezet en de aanwezige visite reageerde daar heel verschillend 
op. De een vond de vaas mooi,de ander handig en mijn opa vond 
het een goede voor de rommelmarkt.
Hoe komt dit en wat betekent je observatie voor je handelen?
Door middel van het oefenen leer je beter te observeren.
De vaas? Nog steeds vindt de een hem mooi, de ander niet, maar ik 
gebruik de vaas meestal voor tulpen want die staan het mooist erin.

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur
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Voucher 9

Voucher 10

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Zorg rond het levenseinde

Leren observeren

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in werktijd

150 + 120 = 270 punten

Workshop in werktijd

150 + 120 = 270 punten
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Workshop 11

Workshop 12

Omgaan met lastig hanteerbaar gedrag
Vind je het lastig als een klant moeilijk hanteerbaar gedrag 
vertoont? Hoe reageer je daarop en wat doet dit met jezelf? Je snapt 
dat jij de eerste stap moet zetten om in contact te komen en het 
gedrag om te buigen maar hoe doe je dat? Je leert in deze workshop 
om te gaan met gedrag dat moeilijke te begrijpen en/of te hanteren 
is. Gedrag wat vaak ontstaat door onrust, apathie, verwardheid, 
achterdocht, angst of depressiviteit. Je krijgt bruikbare theoretische 
inzichten in oorzaken van lastig hanteerbaar gedrag. Verder krijg je 
praktische handvatten over hoe te handelen zodat lastige situaties 
weer hanteerbaar worden. Daarnaast is er ook aandacht voor je 
eigen beleving en gevoel van eigen waarde. Wat zijn je eigen 
grenzen? Kortom een praktische workshop om lastig hanteerbaar 
gedrag om te buigen naar goed contact!

          Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur

Leren coachen
Het probleem loslaten en de oplossing van de ander omarmen in je 
gesprekken, daarover gaat deze workshop. Coachen is een op 
resultaat gerichte stijl van begeleiden die de zelfstandigheid van de 
ander bevordert. Welke vragen stel je, hoe ga je om met opdrachten 
en hoe geef je complimenten? Je oefent de kunst van het stellen van 
de juiste vragen, doorvragen en confronteren. In deze workshop ga 
je ook aan de slag met de vaardigheid van het luisteren en 
samenvatten. 
Kortom wat is coaching en hoe begeleid ik mijn collega's bij de 
vaardigheden op een bepaald vakgebied? Dit alles komt aan de orde 
in deze workshop.

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur
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Voucher 11

Voucher 12

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Omgaan met lastig hanteerbaar gedrag

Leren coachen

Workshop in eigen tijd

200 punten

Workshop in eigen tijd

200 punten

Workshop in werktijd

200 + 120 = 320 punten

Workshop in werktijd

200 + 120 = 320 punten
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Workshop 13

Workshop 14

Vakinhoudelijke lessen
Regelmatig loop je in je werk tegen praktische vragen aan, of je nu 
in de zorg, de keuken of in de huishouding werkt. Graag zou je 
antwoord op deze vragen willen of net iets dieper op een 
onderwerp ingaan. Dat kan tijdens deze workshop. We nodigen 
hiervoor een leverancier van ons uit over een bepaald onderwerp. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn; incontinentie, wondverzorging 
of schoonmaak methodieken. Geef op de voucher aan waar je 
graag in geschoold of getraind wilt worden zodat je met deze 
informatie weer verbeteringen in je werk aan kunt brengen.

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 2 uur

Balans ziel en zakelijkheid
Gaan we voor ziel of zakelijkheid? Een vraag die dagelijks speelt 
binnen de zorg. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? 
 In deze workshop verken je jouw insteek in het werk, welke 
drijfveren maken dat jij doet wat je doet en welke drijfveren 
hebben je collega's? We gaan aan de slag met dilemma's uit het 
dagelijkse werk en zoeken met behulp van verschillende 
spelgerichte werkvormen naar de passende balans tussen ziel & 
zakelijkheid. 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 4 uur
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Voucher 13

Voucher 14

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Vakinhoudelijke lessen

Balans ziel en zakelijkheid

Workshop in eigen tijd

punten

Workshop in eigen tijd

75 punten

Workshop in werktijd

0 + 40 = 40 punten

Workshop in werktijd

75 + 80 = 155 punten
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Workshop 15

Workshop 16

Persoonlijke effectiviteit
Iedereen heeft sterke en minder sterke punten. Je kunt het ook 
hebben over kwaliteiten en valkuilen. Maar we hebben ook 
allemaal blinde vlekken; we zien het zelf niet altijd even scherp, 
waar onze sterke en zwakke punten liggen. Met behulp van het 
kernkwadrantenspel gaan we aan het werk om een ieders 
kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën in kaart te 
brengen. En als je weet waar je kracht ligt, maar ook wat je nog te 
leren hebt, dan ben je in staat om meer lastige situaties tot een 
goed einde te brengen!

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Individuele coaching
Wie ben je echt? Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Zou je 
anders willen handelen? Zo ja, hoe dan? Door middel van 
individuele coaching kun je zicht krijgen op wie je bent, op wie je 
wilt zijn en hoe dit te realiseren. Deze workshop bestaat uit een 
drietal gesprekken tussen jou en je persoonlijke coach. Je doet 
inspiratie op en werkt vanuit je eigen kracht. Op deze wijze bepaal 
jij de inhoud en de richting van dit korte coachtraject. Ook kan dit 
coachingstraject jou helpen om antwoord te krijgen op 
uiteenlopende vragen; bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke 
effectiviteit, meer plezier in werken of leidinggeven. Het gaat 
tijdens deze gesprekken alleen om jouw persoonlijke doelstelling 
of vraagstelling.

Workshop van 3 gesprekken van 1 à 1,5 uur, totale duur 4 uur
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Voucher 15

Voucher 16

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Persoonlijke effectiviteit

Individuele coaching

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

300 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

300 + 80 = 380 punten

16

NB: Deze workshop wordt gegeven buiten ZZWD. Reistijd = eigen tijd
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Workshop 17

Workshop 18

Mondig worden en zijn

Het is steeds belangrijker dat je in allerlei situaties goed je woordje 
kan doen. In het werkoverleg, in het contact met klanten, in het 
contact met familie en met leveranciers. Ook in je privéleven is het 
een belangrijke vaardigheid. 
We gaan in deze workshops presentatietips geven, we gaan veel 
praktijkoefeningen doen en we kijken naar je sterke punten op het 
vlak van communicatie. Je krijgt ook zicht op wat je er nog bij zou 
kunnen leren. 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Op een goede manier voor jezelf opkomen zonder de ander onnodig 
te kwetsen. Dat is de kern van assertiviteit en assertief gedrag. In staat 
zijn je wensen en meningen te uiten, anderen minder de baas te laten 
spelen, rustiger zijn in contact met je medemensen en vooral weten in 
welke situaties het voor jou belangrijk is om assertief op te treden.

Omgaan met conflicten
Gebeurt het vaak dat je moet denken als  ik nu niet tot 10 tel dan 
barst ik uit elkaar? Zo ja dan is deze cursus wat voor jou.
We behandelen de volgende aspecten:

· Wat zijn conflicten?

· Met wie heb jij vaak conflicten?

· Waarover heb je vaak conflicten?

· Is het onderwerp eigenlijk wel een conflict waard?

· En als je dan toch in een conflict zit, hoe kom je er dan uit?
Zomaar een paar vragen die we in de twee bijeenkomsten 
behandelen.

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur
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Voucher 17

Voucher 18

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Mondig worden en zijn

Omgaan met conflicten

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

150 + 120 = 270 punten
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19Ik maak het versch
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Workshop 19

Workshop 20

Feedback en complimenten geven
Het is heel moeilijk: durven zeggen wat je dwarszit in het gedrag of 
in de houding van iemand anders. Terwijl het iets is waar iedereen 
iets aan kan hebben; jij, de klanten, maar zeker ook degene die het 
betreft. Als we elkaar durven wijzen op wat beter kan en daarbij 
ook benoemen wat er wel goed gaat dan komt dat iedereen in de 
organisatie ten goede. In deze workshop geven we je zicht op de 
belangrijkste basisregels voor het geven van feedback. Waar moet 
je rekening mee houden, hoe zorg je dat je boodschap overkomt? 
We oefenen daarna in de praktijk. Eng? Misschien, maar ook 
gewoon leuk en gezellig! 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Basiscommunicatie
Wat betekent communicatie voor een organisatie en voor jou? Het 
antwoord is: alles. Communiceren doen we allemaal. De vraag die 
tijdens deze workshop centraal staat is: communiceren wij effectief? 
Dat wil zeggen: zonder verstoringen, door goed te luisteren en door 
kort en krachtig informatie te vragen of te geven. Tijdens deze 
workshop leer je vaardigheden om jouw communicatie zo optimaal 
en effectief mogelijk te laten verlopen. Je maakt kennis met 
verschillende communicatiestijlen en begrijpt na de workshop 
waarom ieder mens (inclusief jijzelf) zo zijn eigen-aardigheden heeft 
en waarom het soms klikt en soms niet. Dit is een levendige en 
humoristische workshop die je gereedschap levert om goed te 
communiceren…wat essentieel is in klanttevredenheid.

        Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur
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Voucher 19

Voucher 20

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Feedback en complimenten geven

Basiscommunicatie

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

200 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

200 + 120 = 320 punten
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21Ik maak het versch
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Workshop 21

Workshop 22

Goede voornemens 
Je hebt ze zo vaak: goede voornemens.
Morgen ga ik…en morgen ga je ook. 
Maar overmorgen? 
Veranderen is het moeilijkste wat er is. We laten je in deze 
workshop zien waarom het zo moeilijk is om te veranderen en je 
krijgt er zicht op wat je kan doen om het vol te houden. We maken 
hierbij gebruik van creatieve werkvormen.

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Omgaan met agressie, pesten en seksuele intimidatie
Waar mensen samen werken ontstaan naast goede 
samenwerkingrelaties ook zaken die het samenwerken in de weg 
staan.
Waar agressief gedrag, pesten en seksuele intimidatie ook vandaan 
komen (we gaan hier kort op in) is minder belangrijk dan met 
elkaar te ontdekken wat je er aan kunt doen of hoe je het kunt 
voorkomen. Als dader, als slachtoffer en als toeschouwer. Al zul je 
door deze cursus zien dat de rollen snel kunnen veranderen.

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 6 uur

P
er

so
on

li
jk

e 
on

tw
ik

k
el

in
g



Voucher 21

Voucher 22

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Goede voornemens

Omgaan met agressie, pesten en seksuele
intimidatie

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

150 + 120 = 270 punten
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Ik maak het versch
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Workshop 23

Workshop 24

Basiscursus computergebruik
Een computer is al lang niet meer een ingewikkeld apparaat waar 
alleen specialisten mee kunnen werken. Steeds meer gezinnen 
hebben een PC. Om belastingformulieren in te vullen, om 
schoolopdrachten te maken, te internetten of te mailen, spelletjes 
mee te spelen of om de administratie bij te houden. Met een 
computer kan heel veel. Daarom schaffen steeds meer mensen 
een PC of laptop aan. Maar hoe leer je er handig gebruik van te 
maken? De antwoorden krijg je tijdens deze workshop!

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 8 uur

Intranet/internet en e-mail
Internet is een wereldwijd netwerk waar je heel wat informatie kan 
halen. Tijdens deze cursus wordt je wegwijs gemaakt in deze wereld 
van informatie. We bespreken de verschillende zoekmachines, leren 
hoe nieuwsgroepen op te zoeken, gaan op zoek naar discussielijsten, 
bespreken de verschillende providers, enz….. zodat je in een mum 
van tijd efficiënt kan surfen (zoeken). Werken met e-mail via Outlook 
Express komt in deze cursus ook aan bod. Tot slot wordt je wegwijs 
gemaakt in ons eigen intranet zodat je op een nog simpeler en 
snelle manier geïnformeerd bent over het reilen en zeilen bij ZZWD. 
Ook kun je er veel bruikbare informatie vinden en formulieren 
downloaden. 

Workshop van 2 dagdelen, totale duur 8 uur



Voucher 23

Voucher 24

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Basiscursus computergebruik

Intranet/internet en e-mail

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in werktijd

150 + 160 = 310 punten

Workshop in werktijd

150 + 160 = 310 punten
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25Ik maak het versch
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Workshop 25

Workshop 26

Gastvrijheid
Ken je dat? Dat je, je ergens heel erg welkom voelt? Of juist 
helemaal niet? Dat heeft alles met gastvrijheid te maken. Maar 
gastvrijheid is meer dan dat. Het gaat over hoe anderen jou 
ervaren, maar ook over je eigen ervaringen. 

Het gaat over de mensen voor wie je werkt, je werkomgeving, de 
omgang met je collega's én je leidinggevende. In een actieve, 
leerzame en gezellige training bepalen we gezamenlijk hoe we 
ZZWD (nog) gastvrijer kunnen maken. De training is bedoeld voor 
alle medewerkers van ZZWD, ongeacht hun functie of afdeling.

 Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Zorg beter met vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers wordt steeds belangrijker in de zorg. Maar 
hoe ga je om met mensen die wel en niet je collega zijn? Die wel 
van goede wil maar geen professional zijn? Hoe zorg je ervoor dat 
ze trouw zijn aan je organisatie? Hoe haal je het meeste uit je 
vrijwilligers en hoe zorg je dat zij ook blij worden van het werken 
naast jou? 
In deze workshop gaan we werken met concrete tips en ervaringen 
uit andere organisaties. 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur
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Voucher 25

Voucher 26

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Gastvrijheid

Zorg beter met vrijwilligers

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

26

A
lg

em
en

e on
tw

ik
k

elin
g



27Ik maak het versch
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Workshop 27

Workshop 28

Helder rapporteren
Hoe kun je in weinig woorden goed duidelijk maken wat je 
bedoelt? Hoe zorg je ervoor dat je collega's of de familie van je 
klant in één oogopslag een beeld hebben bij je verslag? Tot welke 
misverstanden kan slechte schriftelijke communicatie leiden?
Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gaan we met elkaar 
oefenen op kort en bondig schrijven. Daarbij zullen we je ook tips 
geven en nog een paar taalregels gaan opfrissen. 

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Mijn rol in het werkoverleg
Je hebt regelmatig werkoverleg maar hebt niet het gevoel dat je 
een bijdrage levert. Het is vaak een overleg in de 
mededelingensfeer.
Hoe zorg je er nu voor dat de voor jou belangrijke punten aan de 
orde komen? En dat er als team over wordt gediscussieerd.
In deze workshop leer je wat een werkoverleg is, wat er van jou 
wordt verwacht en hoe het gaat op het werkoverleg. Je leert op 
welke momenten je een bijdrage kunt leveren omdat je bijdrage er 
toe doet, dat je gehoord wordt zodat je met plezier naar het 
werkoverleg gaat.

Workshop van 2 dagedelen, totale duur 6 uur
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Voucher 27

Voucher 28

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Helder rapporteren

Mijn rol in het werkoverleg

Workshop in eigen tijd

50 punten

Workshop in eigen tijd

150 punten

Workshop in werktijd

50 + 60 = 110 punten

Workshop in werktijd

150 + 120 = 270 punten
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29Ik maak het versch
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Workshop 29

Workshop 30

Gezond aan het werk
zowel privé als in je werk zijn er ontelbare momenten waarbij je 
moet opstaan, bukken, tillen, draaien, reiken naar iets. Hierbij kun 
je vele fouten maken, waardoor op den duur de belasting voor je 
rug groter is dan de belastbaarheid: Met alle gevolgen van dien.
Heb je zo nu en dan pijn in je rug of wil je klachten voorkomen? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres! In deze workshop gaan we 
aan de slag met een aantal basisprincipes om je rug beter te 
gebruiken, te ontlasten en te versterken. Dit doen we aan de hand 
van alledaagse situaties zoals opstaan, afwasmachine inpakken, 
bed opmaken, boodschappen inpakken, iemand uit een stoel 
helpen en nog veel meer. Kortom een moderne, leuke en effectieve 
manier van rugpreventie!!

       Workshop van 1 dagdeel, totale duur 3 uur

Afvallen met blijvend resultaat

Wie wil er niet 10% afvallen in 15 weken. Deze cursus biedt alle 
ingrediënten voor afvallen met blijvend resultaat. Vele aspecten 
van gezonde en lekkere voeding komen aan bod. De  cursus wordt 
in groepsverband gevolgd en daarnaast heb je de mogelijkheid 
individuele ondersteuning via de mail te krijgen. De coach is een 
gediplomeerd gewichtsconsulent. Alle cursisten worden voorzien 
van een cursusboek en een leuke gadget. Maar het belangrijkste is 
natuurlijk dat je door het afvallen lekkerder in je vel gaat zitten!

Workshop in 15 lessen van 1 uur, totale duur 15 uur
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Voucher 29

Voucher 30

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Gezond aan het werk

Afvallen met blijvend resultaat

Workshop in eigen tijd

40 punten

Workshop in eigen tijd

175 punten

Workshop in werktijd

40 + 60 = 100 punten

Workshop in werktijd

175 + 300 = 475 punten
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Workshop 31

Workshop 32

Gezond genieten
We weten best dat gezond eten en volop bewegen belangrijk is.
Maar wat is nu eigenlijk gezond eten?
Ik ben niet zo'n fruiteter.
Meer bewegen?
Van sporten krijg ik juist trek! 
Hoe zit het met kant-en-klaar maaltijden? 
En wat zijn omega-3 vetzuren? 
Allemaal vragen die ons bezig houden. In de workshop “Gezond 
genieten” komen al deze vragen aan de orde. Op een levendige 
manier wordt gezond eten besproken.

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 2 uur

Gezonde calorieën en beweging
Wat zijn calorieën en wat heb ik eigenlijk nodig? Waar zitten 
calorieën in en hoeveel? En hoe verbrandt je deze en is 
lichaamsbeweging daarvoor nodig? Allemaal onderwerpen die in 
deze workshop worden besproken. Deze workshop geeft je op een 
positieve manier inzicht in gezond eten en bewegen. De workshop 
wordt uitgebreid met advies over het inbouwen van bewegen in 
het dagelijks patroon en kan in combinatie met gezond genieten 
worden gevolgd.
 De workshop wordt gegeven door een voedingsdeskundige en 
bewegingsdeskundige.

Workshop van 1 dagdeel, totale duur 2 uur
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Voucher 31

Voucher 32

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Naam workshop:

Naam medewerker:

Personeelsnummer:

Gezond genieten

Gezonde calorieën en beweging

Workshop in eigen tijd

20 punten

Workshop in eigen tijd

40 punten

Workshop in werktijd

20 + 40 = 60 punten

Workshop in werktijd

40 + 40 = 80 punten
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Naam:
Afdeling:
Locatie:
Contracturen:

Alle punten gebruikt? 
Lever dan het formulier in bij je leidinggevende! 
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t

Standaard             Contracturen                                Totaal
24 tot 32 uur = 80 punten extra 
32 t/m 36 uur = 160 punten extra

    500           +               .……….                =           .……….

Workshop

Nummer:

Nummer:

Nummer:

Totaal:

Aantal punten

Restant:

Restant:

Restant:

Ik maak het versch
il!
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