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Contact maken zonder 
oordeel

Je neemt graag tijd voor je cliënten en hebt de wens om met hen in 
contact te komen. Toch lukt dat jammer genoeg niet altijd. Bijvoorbeeld 
omdat je het bij sommige mensen lastig vindt om te ontdekken wat ze 
nodig hebben. Daardoor vul je dingen misschien te snel in, of staat je 
(onbewuste) oordeel over de ander in de weg. 

De cliënt echt zien, accepteren en waarderen geeft 
meer werkplezier
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In deze training van StudieArena leer je om 
met een open blik naar je cliënten te kijken. 
Je gaat zelf ervaren hoe je contact kunt maken 
zonder oordeel, waarbij je de mens ziet die 
er achter de ziekte of beperking nog altijd is. 
Ook leer je hoe je in verbinding kunt komen en 
blijven. Zelfs als een cliënt boos of verdrietig 
is, of heel erg in een eigen wereld leeft. 

Inhoud
Beter contact maken is een kwestie van ervaren en 

oefenen. Via rollenspellen ervaar je zelf hoe een 

bepaalde manier van contact voelt. Je oefent hoe je 

je cliënten op een andere manier tegemoet kunnen 

treden. Er gaat een wereld voor je open! Een wereld 

van authentieke emoties. Met oprecht contact zonder 

oordeel, waarbij je dicht bij jezelf blijft.

In de training komen onder meer de volgende  

onderwerpen aan de orde:

  Hoe geef je een cliënt de ruimte om leidend  

te zijn in contact?

  Hoe ga je oprecht en zorgvuldig om met emoties 

van cliënten?

  Afstand, houding, non-verbale communicatie, 

mimiek en stemgebruik - wat doen deze met  

cliënten?

  Waar ligt jouw eigen kracht in het maken van 

contact?

Resultaat
Na deze training weet je hoe je authentiek contact 

kunt maken. Je ziet, accepteert en waardeert je cliënt 

zoals hij of zij op dat moment is. Dit leidt tot minder 

onrust bij cliënten en het verbetert hun welzijn. Joú 

geeft het meer voldoening en werkplezier.

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals 

die zich inzetten voor mensen met dementie en/

of een verstandelijke beperking. De training is voor 

nieuwsgierige mensen die graag verder gaan in hun 

zorgrelatie en willen ontdekken hoe zij het wel-zijn 

van cliënten kunnen verbeteren.

Datum en locatie
Studieduur: 1 dag

Tijdstip:  09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende trainingsdatum en 

locatie: www.studiearena.nl.

Deelnamekosten
€ 250,- (excl. btw) per persoon incl. lunch, koffie/thee 

en inhoudelijke achtergrondinformatie.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

  Kwaliteitsregister verpleegkundigen en  

verzorgenden

 SRVB Register Vaktherapie

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag 

accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met 

StudieArena. Je ontvangt na afloop van de training 

een deelnamecertificaat.

Over de trainer
Pieternel van Amelsvoort is directeur en trainer van 

Diva Dichtbij. De ‘Diva’s’ verzorgen intieme optredens 

voor langdurig zieken die niet zelf naar het theater 

kunnen. Naast professionele zang brengen zij op-

rechte persoonlijke aandacht van mens tot mens. 

Incompany
Wil je een training volledig op maat voor je team of 

organisatie? Dan is een incompany training van de 

StudieArena dé oplossing. Neem contact met ons op 

voor een vrijblijvende offerte.

Contact maken zonder oordeel

T   035 -  539 40 05
info@studiearena.nl   /   www.studiearena.nl


