
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Groepsdynamiek in de gehandicaptenzorg 2020
Realiseer een positief groepsklimaat binnen uw cliëntgroep

 Dinsdag 17 november 2020 (verplaatst van 27 mei)  Volledig online!

Programma
09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitters 

Tanja ter Brake en Lisa van Schijndel, kleinkunstduo Lang & Gelukkig muziek

09:45 - De dynamiek in de groep 

Roelof Wolters, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Wat is een groepsklimaat?

Wat is het belang van een goed groepsklimaat voor de client?

Waarom is het belangrijk om op een juiste manier om te gaan met de groep?

10:45 - Koffie- en theepauze

Verdiepingssessies ronde 1 - 11:00 - 13:00 uur 

In de ochtend gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één

van de onderstaande verdiepingssessies:

 

A1 - De invloed van het team op het groepsklimaat 

Johan Witmer, psycholoog

Welke invloed heeft het team op het groepsklimaat van de clienten?

Hoe helpt u het team reflecteren op die eigen invloed?

Hoe helpt u het team om verschillen in waarneming van de dynamiek, constructief te gebruiken?

A2 - De invloed van beleid en organisatie op het groepsklimaat 

Aswintha Mandemaker, coach/trainer bij Profila zorg, schrijver van het boek 'Groepsdynamiek in de

gehandicaptenzorg'

Welke fundamenten leggen een goede basis voor het groepsklimaat?

Welk effect op het groepsklimaat hebben uw keuzes m.b.t. het ontwikkelen van groepen? - Denk

aan zingeving, groepsprofiel, locatie, inrichting.

 

 

 

 

 



Hoe kunt u keuzes maken die groepsbegeleiders ondersteunen in hun inspanningen om een

gunstig groepsklimaat te bevorderen?

A3 - De invloed van groepsbegeleiders op het groepsklimaat GEANNULEERD 

Carolien Sandkuijl, eigenaar Sandkuijl training en coaching

Welke invloed heeft u als begeleider op het groepsklimaat?

Hoe herkent u de dynamiek in de clientgroep?

Hoe beïnvloedt u de groep als er onrust of spanning is?

13:00 - Lunchpauze

13:45 - Start middag programma 

Tanja ter Brake en Lisa van Schijndel, kleinkunstduo Lang & Gelukkig muziek

Verdiepingssessies ronde 2 - 14:00 - 16:15 uur 

In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één

van de onderstaande verdiepingssessies:

 

B1 - Groepsdynamiek werkt! 

Roelof Wolters, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Welke invloed hebben het groepsklimaat en het team op elkaar?

Hoe beïnvloedt het team de clientgroep?

Wat is de kracht van intervisie?

B2 - Groepscohesie versterken GEANNULEERD 

Carolien Sandkuijl, eigenaar Sandkuijl training en coaching

Hoe zorgt u voor een goed wij-gevoel?

Welke communicatie interventies zijn er?

Hoe zet u communicatie interventies in ter bevordering van het groepsgevoel?

B3 - Groepsrollen 

Aswintha Mandemaker, coach/trainer bij Profila zorg, schrijver van het boek 'Groepsdynamiek in de

gehandicaptenzorg'  

Welke groepsrollen zijn er?

Wat is het verschil tussen individueel gedrag en een groepsrol?

Hoe herkent u de verschillende groepsrollen en hoe u kunt deze beïnvloeden en ombuigen?

 

 

 

 


