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1. Over deze training
Je leert welke ontwikkelingen in de maatschappij van belang zijn voor je vak. Je oefent
met het vinden, duiden en uitleggen van deze ontwikkelingen aan de cliënt/burger,
organisaties, vakgenoten en andere belanghebbenden. Daarnaast oefen je praktisch
met enkele werkwijzen die het gevolg zijn van ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Doelstellingen van de training
• Je kunt op verschillende manieren informatie vinden.
• Je kunt belangrijke ontwikkelingen benoemen.
• Je kunt het belang van de ontwikkelingen duiden voor verschillende groepen.
• Je kunt een eigen mening geven over de ontwikkelingen.
• Je kunt over belangrijke ontwikkelingen debatteren.
• Je kunt ontwikkelingen en de gevolgen daarvan uitleggen aan verschillende

groepen.
• Je kent belangrijke werkwijzen die te maken hebben met kwaliteitszorg.

Je toekomstige collega:

Anouk MastbroekNaam:

32 jaarLeeftijd:

Begeleider op een zorgboerderijWerkzaam als:

De boer en zijn personeelMedewerkers:

Persoonlijke begeleiding van cliënten bij de activiteiten op de
boerderij.

Soort
werkzaamheden:

Richtlijnen voor de dagelijkse handelingen.Belangrijkste tool in
haar werk:

Een persoonlijk zorgplan maken waarbij een klant zelf aan
zet is.

Uitdaging in haar
werk:

Situationeel handelen bij alles wat er op een dag gebeurt. En
dat is soms heel veel!

Grootste
moeilijkheid:
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Zorgboerderijen hebben te maken met andere wetten en
regels dan instellingen en dat moet veranderen.

Wat er moet
veranderen:

Ik vergat eens een cliënt. Hij was nog in de stal toen het busje
naar de stad al vertrok …

Grootste blunder:

Bijblijven bij wat er allemaal in mijn vak verandert, ook buiten
de boerderij.

Waaraan je wilt
werken:

Beoordeling
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld:
1. jouw actieve deelname tijdens de lessen
2. een persoonlijk verslag met daarin:

– het trainingslogboek
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode.

3. een demonstratie van je kennis van en eigen mening over de ontwikkelingen in het
werkveld door middel van een presentatie.

Persoonlijk verslag
Het persoonlijk verslag inleveren voor: ___________________________

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je hebt gedaan en geleerd. Het persoonlijk
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode.
• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart.

Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes
uit.

Werkmodel:
Logboek op
www.factor-e.nl

<

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het einde van de training. Je
kiest, met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten
en oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hierna staat de opzet van een
STARR.

Situatie en Taak
• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had.

Actie en Resultaat
• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat

hiervan het resultaat was.

Reflectie
• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde.
• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld.
• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken.
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2. Demonstratie:
Ontwikkelingen in het
beroep
Deze demonstratie doe je op: ___________________________

In deze demonstratie laat je zien dat je de ontwikkelingen in de maatschappij en het
beroep begrijpt. Dit doe je door middel van een presentatie. Gebruik de kennis die je
opdeed in de training over de ontwikkelingen en het maken van een Pecha-Kucha
hierbij. De demonstratie maak je nadat je alle opdrachten en oefeningen uit deze
training hebt gedaan.

Werkmodel:
Pecha-Kucha

<

1. Casus
Je werkt als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of begeleider specifieke
doelgroepen in een instelling. De cliënten variëren in leeftijd van 18 tot 54 jaar. Je merkt
dat er de laatste jaren veel is veranderd. Het aantal cliënten dat in de instelling woont,
is gedaald. Er worden veel meer technologische hulpmiddelen ingezet en de
communicatie via sociale media neemt toe. Ook wordt de familie steeds meer betrokken
bij de ondersteuning van de cliënt. Jij bent benieuwd hoe het komt dat er zo veel is
veranderd en je vraagt je af wat er de komende jaren nog meer gaat veranderen. Je
verdiept je in de ontwikkelingen in je beroep. Je deelt je kennis van en inzichten in de
ontwikkelingen in het beroep met je medestudenten door het geven van deze
demonstratie.

Veranderingen in de gehandicaptenzorg.

Zie voor meer
informatie
www.factor-e.nl

<

2. Bijzonderheden
• Het is verplicht om één dia in te vullen met de piramide ‘Een kijk op de uitvoering

in het sociale domein’. Zorg ervoor dat je toont dat je deze piramide begrijpt.
• De demonstratie laat zien dat je de ontwikkelingen begrijpt en geeft iets weer van

jouw mening over deze ontwikkelingen. De plaatjes die je daarbij kiest en de teksten
die je erbij uitspreekt, kunnen vrolijk of ernstig van toon zijn. Ze kunnen op een

6

Demonstratie: Ontwikkelingen in het beroep



speelse manier een ontwikkeling uitleggen of zelfs een beetje de draak steken met
de ontwikkelingen en wat deze mogelijk kunnen betekenen voor een bepaalde
groep. In de Pecha-Kucha laat je niet alleen een ontwikkeling en de gevolgen daarvan
zien, maar toon je ook je mening over het onderwerp.

3. Voorbereiding
• Vorm een groep medestudenten met wie je aan het werk gaat. De groep bestaat

uit vier tot zes studenten.
• Bedenk zelf een onderwerp dat te maken heeft met ontwikkelingen of kies een van

de onderstaande onderwerpen:
– vergrijzing en ontgroening
– participatie centraal
– burgerkracht
– marktwerking in de zorg
– samenwerking formele en informele zorg
– langer thuis
– technologie
– zo werkt het zorgzwaartepakket
– dwang in de zorg
– gebiedsteams.

• Kies een van de volgende doelgroepen:
– organisatie
– cliënt/burger
– beroepskracht
– andere belanghebbenden: familie/buurtgenoten/mantelzorgers/vrijwilligers.

Zie voor meer
informatie
www.factor-e.nl

<

• Lees meer over Pecha-Kucha.
• Stel met elkaar vast wat in de Pecha-Kucha gedemonstreerd wordt. Wat wil je voor

het voetlicht brengen voor je medestudenten en je docent?
• Verdeel de taken onderling: wie zoekt de plaatjes voor de dia’s, wie zet de

presentatie in elkaar, wie zet de teksten op papier, wie bedient de apparatuur
(laptop) tijdens de presentatie, wie spreekt de teksten uit?

Werkmodel:
Studieplanning
op
www.factor-e.nl

<

Maak een planning voor de uitvoering van alle werkzaamheden voorafgaand aan de
demonstratie. Maak hierbij goed gebruik van alle talenten die in je groep aanwezig
zijn.

4. Uitvoering
Zorg dat je demonstratie van de Pecha-Kucha soepel en vlekkeloos verloopt. Laat zien
dat je niet alleen kennis van zaken hebt, maar dat je ook een mening hebt over de
ontwikkeling die je toont.

5. Beoordeling
De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’.
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3. Bijblijven in het beroep
In dit hoofdstuk maak je kennis met verschillende ontwikkelingen in de maatschappij
en je beroep. Door vragen te stellen en de antwoorden zelf op te zoeken vind je deze
ontwikkelingen. Vervolgens krijg je zicht op de betekenis van deze ontwikkelingen.
Welzijn en zorg maakten verschillende ontwikkelingen door. Deze ontwikkelingen
krijgen in dit hoofdstuk extra aandacht. Tot slot maak je kennis met gebiedsteams: een
belangrijke ontwikkeling in je toekomstige beroep en een antwoord op de opdracht
van de overheid om zorg en welzijn te veranderen.

Bijblijven via internet.

Doelstellingen
• Je kunt op je vak gerichte media gebruiken om ontwikkelingen te vinden.
• Je kunt ontwikkelingen volgen via gerichte media.
• Je kunt de verschillende ontwikkelingen aangeven voor organisaties in zorg en

welzijn.
• Je kent de reden voor de ontwikkeling van gebiedsteams.
• Je kunt uitleggen wat (zoal) in gebiedsteams wordt gedaan.

Werkmodel:
Woordenlijst op
www.factor-e.nl

<

Opdracht 1: Taal Taal Taal Taal

1. Neem deze training door en noteer de woorden die je niet kent.
2. Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij.
3. Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe

aan de woordenlijst.
4. Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio.

Opdracht 2: Met je neus in de vakbladen

1. Er zijn veel verschillende vakbladen voor zorg en welzijn. Op internet zijn ze allemaal
te vinden. Zoek er samen vier op. Hier alvast twee voorbeelden: Sociaal Bestek en
Sociale Vraagstukken. Welke bladen heb je nog meer gevonden?
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Theoriebron:
Maatschappelijke
ontwikkelingen

<

Opdracht 3: Zeven ontwikkelingen

1. Lees in de theoriebron ‘Maatschappelijke ontwikkelingen’ de teksten door. Er worden
zeven maatschappelijke ontwikkelingen beschreven. Zoek in de online vakbladen
of je artikelen kunt vinden die over deze ontwikkelingen gaan.

2. Welke van de zeven onderwerpen vind je regelmatig terug in de bladen? Noem er
twee.

Opdracht 4: Andere ontwikkelingen?

1. Vind je nog andere maatschappelijke ontwikkelingen dan de zeven die in de
theoriebron ‘Maatschappelijke ontwikkelingen’ worden genoemd? Kijk hierbij alleen
naar ontwikkelingen die van invloed zijn op zorg en welzijn. Beschrijf in één alinea
deze ontwikkeling.

Opdracht 5: Oefening: Welke media?

Je kunt op verschillende manieren informatie vinden over de ontwikkelingen in je
beroep.
In de komende hoofdstukken ga je hierop dieper in. In deze oefening ga je anderen
bevragen over de manier waarop zij bijblijven in hun vak.

Voorbereiding
• Verdeel de groep in groepjes van twee studenten.
• Schrijf de vragen op die je aan medestudenten, docenten of anderen op school wilt

stellen.

Uitvoering
• Zoek per koppel vijf mensen op. Vraag hun wat voor hen de beste manier is om bij

te blijven in hun eigen vak.
• Leg met de hele groep alle antwoorden bij elkaar. Maak een top 3 van favoriete

manieren om bij te blijven in je vak.

Controle
• Bespreek de conclusies en de voor- en nadelen van de drie manieren om bij te blijven

in je vak. Zijn dit allemaal manieren waarbij je de computer/internet nodig hebt of
gebruiken mensen nog meer manieren om bij te blijven?

Reflectie
• Kun je je persoonlijk vinden in de top 3? Of heb je een andere voorkeur om bij te

blijven in je vak?
• Vind je het belangrijk om bij te blijven in je vak?
• Hoe ga je vanaf nu nieuws over je vak vinden?

Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.
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Opdracht 6: De verschillen tussen zorg en welzijn

Zorg en welzijn worden vaak in één adem genoemd. Ooit zijn ze uit de liefdadigheid
voor kwetsbare mensen ontstaan. In de vorige eeuw gingen ze beide een verschillende
kant op en nu zijn ze door de ontwikkelingen weer dichter bij elkaar gekomen. Om te
kunnen samenwerken, is het handig om elkaars werkwijzen goed te kennen. Daarom
worden in deze opdracht de verschillen tussen beide beroepsgroepen benadrukt.

Theoriebron:
Ontwikkelingen
in zorg en welzijn

<

1. Lees de tekst in de theoriebron ‘Ontwikkelingen in zorg en welzijn’ helemaal door.
Let tijdens het lezen vooral op de verschillen tussen zorg en welzijn. Maak tijdens
het lezen aantekeningen.

2. Vul de volgende tabel aan met de verschillen die je hebt gevonden.

WelzijnZorg

Er wordt gesproken over klant of burger.Er wordt gesproken over cliënten.

Theoriebron:
Veranderingen in
het beroep

<

Zie voor meer
informatie
www.factor-e.nl

<

Opdracht 7: Gebiedsteams

Gebiedsteams worden ook wel sociale teams genoemd. Ze schieten als paddenstoelen
uit de grond in Nederland. Zorg en welzijn werken samen in de gebiedsteams.
1. Lees de tekst bij gebiedsteams in de theoriebron ‘Veranderingen in het beroep’ door

en bekijk de piramide ‘Een kijk op de uitvoering in het sociale domein’.
2. Beantwoord de volgende vraag: in welke laag van de piramide werkt de zorg, in

welke laag welzijn en in welke laag komen ze elkaar vooral tegen? Leg uit waarom.

Opdracht 8: Oefening: Waarom gebiedsteams?

Probeer aan elkaar uit te leggen waarom gebiedsteams, overal in gemeentes, juist in
deze tijd ontstaan. Welke ontwikkelingen hebben hiervoor gezorgd?

Theoriebron:
Veranderingen in
wet- en
regelgeving

<

Theoriebron:
Ontwikkelingen
in zorg en welzijn

<

Voorbereiding
• Kies tweetallen.
• Lees de tekst in theoriebron ‘Veranderingen in wet- en regelgeving’ over de wet

Wmo.
• Lees ieder de tekst in theoriebron ‘Ontwikkelingen in zorg en welzijn’ vanaf Wmo.
• Lees de tekst ‘Veranderingen 2015 (sociaal domein)’ op de website van de gemeente

Nijkerk.
• Maak tijdens het lezen aantekeningen.
• Bereid je voor op de uitleg aan je medestudent.
• Noteer hierbij drie ontwikkelingen die de reden zijn waarom de gebiedsteams

volgens jou ontstaan.
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