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Algemene informatie

Doelstelling

Deelnemers aan de training worden zich bewust van de rol die macht kan spelen in 
de relatie tussen de begeleider en de cliënt. Ze weten welke factoren ertoe kunnen 
leiden dat begeleiders een machtspositie kunnen innemen ten opzichte van cliënten. 
Deelnemers zijn bekend met de competenties die belangrijk zijn voor begeleiders om 
met deze machtspositie om te gaan. 

Globale inhoud van de training

Het thema ‘macht’ staat centraal. Mensen met een zorg- of hulpvraag zijn in meer of
mindere mate afhankelijk van professionals. Deze zorgafhankelijke positie kan ertoe
leiden dat professionals, zoals begeleiders, een machtspositie vervullen ten opzichte
van cliënten. Het is belangrijk dat begeleiders hier bewust mee leren omgaan. Het zou
voor hen een uitdaging moeten zijn om macht te leren herkennen en hanteren, door
hier regelmatig op te reflecteren. Dit betekent dat zij de tijd en verantwoordelijkheid
moeten nemen om stil te staan bij wat zich voordoet in het werk, hoe zij daarin
handelen en hoe dit wordt ervaren door de ander.
In het eerste deel van de training wordt geprobeerd het inzicht te vergroten in factoren
die te maken hebben met macht, zoals de invloed die een begeleider kan uitoefenen
op een cliënt en de invloed die een organisatie kan hebben op het handelen van een
begeleider. Deze factoren zijn beschreven op basis van ervaringen uit de dagelijkse
praktijk. Vervolgens wordt het onderwerp macht verder uitgediept aan de hand
van een alledaags voorbeeld, namelijk het hanteren van regels en afspraken. In het
tweede deel van de training wordt ingegaan op de competenties die belangrijk zijn
bij begeleiders om vanuit een gelijkwaardige, respectvolle wijze met cliënten om
te gaan. Dit wordt ondersteund met resultaten uit het onderzoek Zie mij als mens!
waarin mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben aangegeven welke
competenties zij belangrijk vinden bij een begeleider. Tijdens beide dagdelen wordt
gewerkt met cliënten. Opdrachten worden groepsgewijs uitgewerkt, onder andere met
rollenspelen.
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Tijdsinvestering voor de deelnemer

  Twee dagdelen van beiden 3 uur, dus in totaal 2x3uur = 6 uur. Tussen beide 
dagdelen zit ongeveer 2 á 3 weken.

  Voorbereidingen per dagdeel (opdracht en het lezen van aanbevolen literatuur) 
nemen ongeveer 2 uur in beslag, dus in totaal 2x2uur= 4 uur. Totale tijdsinvestering 
per deelnemer komt daarmee op 10 uur.
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De trainingsbijeenkomsten

bijeenkomst 1 De cliënt als mens

Doelstelling

  De deelnemer wordt zich bewust van de rol die macht kan spelen in de relatie 
tussen de begeleider en de cliënt. 

  De deelnemer weet welke factoren ertoe kunnen leiden dat begeleiders een 
machtspositie innemen ten opzichte van cliënten.

voorbereidende opdracht

Beantwoord de onderstaande vragen. Neem dit mee naar de eerste 
bijeenkomst.
  Wat zijn jouw motieven om te werken in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking? 
  Wat vind jij belangrijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

en hoe ziet ideale zorg er voor jou uit?

Programma

De eerste bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1: MAChT vAn beGeleiDers

 Huidige visie op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 Motieven en idealen vs. dagelijkse praktijk.
 Macht en machtsfactoren.
 Voorbeelden van situaties waarin macht een rol speelt.

Pauze
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Deel 2: MAChT in De DAGelijkse PrAkTijk

 Alledaags voorbeeld: regels en afspraken.
 ´Regels en afspraken´ vanuit cliëntperspectief.

Aanbevolen literatuur

Cuypers, M. (2007). Zorgen als beroep. Over macht en onmacht van verpleegkundigen en 
andere zorgdragers. Heverlee-Leuven: LannooCampus.

De Veer, A. J. E., & Francke, A. L. (2009). Morele dilemma ś in het dagelijks werk van 
verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: Nivel.

Struijs, A., & Van de Vathorst, S. (2009). Dilemma´s van verpleegkundigen en 
verzorgenden. Signalering Ethiek en Gezondheid, 4, 17. 

Van Veenendaal, H., Wardenaar, J., & Trappenburg, M. (2008). Tijd voor administratie 
of tijd voor de patiënt? Kwaliteit in zorg, 8, 24-26.

Verharen, L., Mintjes, J., & Vloet, L. (2010). Omgaan met (on)macht in de zorg. Den 
Haag: Boom Lemma uitgevers.
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bijeenkomst 2  Als mens gezien worden;  
belangrijke competenties voor begeleiders

Doelstelling

De deelnemer kan competenties toepassen die aansluiten bij een cliëntgerichte 
benadering.

voorbereidende opdracht

Lees het onderzoeksrapport: ‘Zie mij als mens!’ Belangrijke competenties voor
begeleiders volgens mensen met een verstandelijke beperking van Ellen 
Roeleveld, Petri Embregts, Lex Hendriks en Kim van den Bogaard (2011).

Programma

Tijdens de tweede bijeenkomst staan deze competenties centraal. De bijeenkomst  is 
opgedeeld in twee delen:

Deel 1: OMGAAn MeT MAChT

 Nabespreking van de voorbereidende opdracht.
 Omgaan met macht; een cliëntgerichte benadering.
 In gesprek met cliënten vanuit een cliëntgerichte benadering.

Pauze

Deel 2: COMPeTenTies vOOr beGeleiDers

 Toepassen van een cliëntgerichte benadering door middel van rollenspelen.

Aanbevolen literatuur

Haaft, G. ten (2010). Dokter is ziek. Als patiënt zie je hoe zorg beter kan. Amsterdam/
Antwerpen: Contact.

Roeleveld, E., Embregts, P., Hendriks, L., & Van Den Bogaard, K. (2011). ‘Zie mij 
als mens!’ Belangrijke competenties voor begeleiders volgens mensen met een 
verstandelijke beperking. Arnhem: HAN University Press.
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