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Training ACTIVERENDE GESPREKKEN MET OUDEREN 
   

 

Module 1 Verkenning van mogelijkheden en grenzen bij eenzaamheid 
Onderzoek naar en reflectie op: 

1. Verkenning van het begrip eenzaamheid 

* Wat is eenzaamheid en waar komt het vandaan: de risicogroepen. 

* Heersende misverstanden over eenzaamheid en sociaal isolement. 

* Soorten eenzaamheid en verschillen in aanpak: maatwerk. 

2. Mogelijkheden en grenzen in je rol als vrijwilliger: 

* Wat is je ‘opdracht’? 

* Welke dilemma’s kun je tegenkomen in het contact met de oudere? 

* Welke kwaliteiten heb je nodig bezoekvrijwilliger te worden? 

* Welke valkuil en neiging ervaar je in het contact met je gesprekspartner?   

3. Omgaan met vragen en grenzen van je gesprekspartner: 

* Wat kun je doen om het vertrouwen te winnen van de ander? 

* Hoe ga je om met bijvoorbeeld schaamte, ontkenning, behoefte aan 

   intimiteit? 

 

Module 2 Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid 
Onderzoeken van en oefenen met: 

1.  Contact maken en aansluiten bij de belevingswereld van je gesprekspartner. 

2. Verhelderen van de hulpvraag: oordeelloos waarnemen en afstemmen. 

3. Houding en gespreksvaardigheden: 

* In het hier en nu reageren en steunend aanwezig zijn  

* Actief en reflectief) luisteren, vragen stellen en feedback geven 

4. Doorverwijzen en eventuele verslaglegging. 

 

Module 3 Activerend werken: aanspreken van de eigen kracht 
Onderzoeken van en oefenen met: 

1.  De uitgangspunten, doelen en trajectmatige werkwijze van activerend werken. 

2. De drie stappen van activerend bezoek  

Stap 1 Situatieverheldering 

Stap 2 Perspectiefontwikkeling 

Stap 3 Actieondersteuning 

3. Houdingsaspecten en gespreksvaardigheden: o.a. empathie, motiverende 

gespreksvoering. 

 

Module 4 Omgaan met weerstand en emoties bij contact maken 
Oefenen van gesprekken aan de hand van vragen uit de eigen praktijk: 

1. Omgaan met de emotie van de ander en/of van jezelf als vrijwilliger. 

2. Omgaan met afhankelijk, passief of claimend gedrag van je gesprekspartner. 

3. Op respectvolle wijze grenzen aangeven. 


