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Deel 1: Methodologie 

1.1 Achtergrond 
Moeilijk toegankelijke omgevingen, of het nu gaat om wijken, openbare ruimten of sociale en commerciële 

infrastructuren, vormen een groot risico voor sociale uitsluiting. Vooral mensen met fysieke, mentale of 

sociale beperkingen kunnen te maken krijgen met (sociaal) isolement. Slimme, gezonde en 

leeftijdsvriendelijke gebouwde omgevingen die voor deze doelgroepen geschikt zijn, omvatten veilige en 

comfortabele woonruimtes, de mogelijkheid om zonder belemmeringen gebouwen te verlaten of binnen te 

komen, gezondheids- en sociale diensten en mogelijkheden om actief deel te nemen aan het 

gemeenschapsleven.  

Het Smart, Healthy, Age-Friendly Environment (SHAFE) concept is gebaseerd op de analyses en 

beoordelingen van het WHO World Report on "Ageing and Health" (WHO 2016). Volgens het Rapport wordt 

ouder worden en goed leven op hoge leeftijd beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren: "Hoewel 

sommige variaties in de gezondheid van ouderen genetisch bepaald zijn, is veel te wijten aan de fysieke en 

sociale omgeving van mensen - waaronder hun huizen, buurten en gemeenschappen, evenals hun 

persoonlijke kenmerken - zoals hun geslacht, etniciteit of sociaaleconomische status." 1  

De groep ouderen is zeer heterogeen. Mensen met beperkte middelen hebben bijvoorbeeld meer moeite 

om gezondheidsproblemen te overwinnen. Tegen deze achtergrond heeft de WHO criteria ontwikkeld voor 

gezondheidsvriendelijke omgevingen. "Leeftijdsvriendelijke omgevingen bevorderen de gezondheid en het 

welzijn en de participatie van mensen die ouder worden. Ze zijn toegankelijk, rechtvaardig, inclusief, veilig 

en ondersteunend. Ze bevorderen de gezondheid 

en voorkomen of vertragen het ontstaan van 

ziekten en functionele achteruitgang. Ze bieden 

mensgerichte diensten en ondersteuning om 

herstel mogelijk te maken of functieverlies te 

compenseren, zodat mensen de dingen kunnen 

blijven doen die belangrijk voor hen zijn."2 

Leeftijdsvriendelijke omgevingen omvatten drie 

dimensies - fysieke omgevingen, sociale 

omgevingen en gemeenschapsdiensten - met acht 

onderling verbonden domeinen: 1) 

Buitenomgeving, 2) Vervoer en mobiliteit, 3) 

Huisvesting, 4) Sociale participatie, 5) Sociale 

integratie en non-discriminatie, 6) 

Burgerbetrokkenheid en werkgelegenheid, 7) 

Communicatie en informatie, 8) Gemeenschaps- 

en gezondheidsdiensten. 

Het BIG-spel beoogt bewustwording en kennisoverdracht over passende maatregelen en acties om een 

gezonde en leeftijdsvriendelijke omgeving te creëren, mede door gebruik te maken van ICT-oplossingen, 

zoals ondersteunende of slimme thuistechnologieën te bereiken. Op grond van hun beroepservaring zijn 

belanghebbenden op dit gebied gewoonlijk gericht op specifieke onderwerpen en gebieden. Voor een 

effectieve implementatie van slimme, gezonde en leeftijdsvriendelijke omgevingen is echter een holistische 

aanpak nodig die architecturale, sociale en ICT-maatregelen combineert. Als bijdrage aan het dichten van de 

 
1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/deta 
2  https://www.who.int/ageing/projects/age-friendly-environments/en/ 

Figuur 1 - Dimensies en domeinen van 
leeftijdsvriendelijke omgevingen 
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kloof tussen bestaande voorzieningen en de toepassing ervan, ondersteunt het spel lerenden om kennis te 

maken met mogelijke oplossingen en te nemen stappen. Workshops, als aanvullend maar niet verplicht 

aanbod, kunnen de kennisoverdracht bevorderen. 

Een factsheet over het concept van slimme, gezonde, leeftijdsvriendelijke omgevingen is te vinden op de 

website van het zusterproject "Hands-on SHAFE": hands-on-shafe.eu. 

Het BIG-project heeft een ondersteunend en innovatief educatief instrument ontwikkeld om slimme, 

gezonde en leeftijdsvriendelijke omgevingen te bevorderen. De toolkit voor trainers omvat 

trainingsmateriaal, instructies voor facilitators en een online game. Het doel is om laagdrempelige toegang 

te bieden tot doelgroepgerichte kennis en knowhow over het creëren van gezonde en leeftijdsvriendelijke 

omgevingen. Het BIG-spel wordt ingebed in de workshop en laat de lerenden de wereld ervaren vanuit het 

perspectief van: 

• Peter, een adolescent met lichte gehoorproblemen; 

• Anna, een zwangere vrouw; 

• Waldemar, een alleenstaande ouder van een jonge dochter, Barbara; 

• Dennis, een oudere man met mobiliteitsbeperkingen; 

• Ewa, een oudere vrouw met dementie, en haar man João. 

 

Om het opleidingsprogramma met succes uit te voeren, vinden de facilitators in deze toolkit geschikte 

methoden en handvatten. De methode zijn geselecteerd op basis van de specifieke behoeften van de 

lerenden. De duur van de workshop varieert van 2,5 uur tot 2 dagen, afhankelijk van het aantal geselecteerde 

onderwerpen en bijvoorbeeld de opzet van de inleidende en afsluitende sessies.  

Lees verder om meer te leren over de basis van het BIG-curriculum. 

1.2 Doelgroepen van de BIG-workshops 
Het BIG-project richt zich op verschillende doelgroepen met als doel hun competenties te ontwikkelen en 

hun kennis van leeftijdsvriendelijke omgevingen te vergroten. Kennis van de kenmerken van de lerenden is 

belangrijk bij de voorbereiding van een workshop. 

BIG workshops zijn in de eerste plaats bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij gemeenten en 

welzijnsorganisaties die zich bezighouden met stadsontwikkeling en sociale integratie. Ze zijn ook bedoeld 

voor vrijwilligers die betrokken zijn bij sociale verenigingen of initiatieven, of bij ouderenraden die zich 

inzetten voor mensen die behoefte hebben aan een gezonde en leeftijdsvriendelijke omgeving. Ook 

architecten, stedenbouwkundigen en medewerkers van woningbouwcorporaties kunnen tot de deelnemers 

van de workshops behoren. Belangrijke kenmerken van de doelgroep zijn als volgt:  

• Zij hebben inzicht in de zorg en ondersteuning die personen nodig kunnen hebben; 

• Zij staan vaak in direct contact met cliënten; 

• Zij zijn verantwoordelijk voor besluiten of aanbevelingen met betrekking tot het creëren van 

leeftijdsvriendelijke omgevingen. 

 

Deze doelgroepen hebben in de regel minder behoefte aan basisinformatie en zijn op zoek naar nieuwe 

inzichten en methoden en informatie over werkpraktijken. Ook het bespreken van politieke besluiten met 

gevolgen voor het maatschappelijk werk kan hen inspireren. 

BIG is ook bedoeld voor elke burger en kan bijvoorbeeld mantelzorgers, leden van ouderenverenigingen en 

het brede publiek aantrekken. Deze groep lerenden is zeer divers, en er kan worden aangenomen dat er geen 

directe specialistische kennis is over praktijken die in stadsontwikkeling worden toegepast om sociale inclusie 

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_factsheet_eu_findings_on_shafe_v01.01.pdf
https://hands-on-shafe.eu/nl
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te bevorderen door middel van een leeftijdsvriendelijke omgeving. Het werken met concrete 

praktijkvoorbeelden kan alle deelnemers echter nuttige inzichten verschaffen. De uitdaging van deelnemers 

met zeer verschillende achtergronden is ervoor te zorgen dat ze allemaal kunnen meedoen. Tegelijkertijd 

bieden de verschillende achtergronden de mogelijkheid tot interdisciplinaire uitwisseling vanuit 

uiteenlopende perspectieven. 

Ook de onderwijsachtergrond van de deelnemers, hun persoonlijke motivatie en interesses en hun 

mogelijkheden om zich met de leerinhoud bezig te houden zijn relevant voor het ontwerp van een workshop. 

Met focus op een online leerspel is de BIG workshop een laagdrempelig onderwijsaanbod. De workshop richt 

zich expliciet op mensen die niet geïnteresseerd zijn in conventionele opleidingen en mogelijk een laag niveau 

van formele scholing hebben. Toch zijn deze mensen ook te vinden in relevante beroepssectoren. 

Alle doelgroepen kunnen bijdragen aan een meer leeftijdsvriendelijke omgeving. Door bekwaam te 

handelen, fungeren zij als multipliers en geven zij voorbeelden van goede praktijken door aan andere 

personen en organisaties. Deelnemers met een lager opleidingsniveau worden aangemoedigd om deel te 

nemen aan het BIG online leerspel en de workshops door de eenvoudige, laagdrempelige aanpak en de 

toegankelijkheid van de spelscenario's. 

1.3 Opleidingsmethoden 
Het BIG-project en het leeraanbod zijn gericht op volwassenenonderwijs. Kenmerkend voor 

volwassenenonderwijs is dat er doorgaans van wordt uitgegaan dat deelnemers kwalificaties hebben 

verworven via formeel, niet-formeel of informeel onderwijs of gewoon door hun levenservaring. Het aanbod 

van voortgezet onderwijs moet deze ervaringen respecteren. De aanpak van de workshop is actiegericht, 

waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van praktische kennis aan de deelnemers die zij in hun dagelijks 

leven kunnen toepassen na oefening en reflectie.  

Het BIG-project gebruikt een methodische aanpak bestaande uit verschillende stappen voor de specifieke 

onderwerpen of vraagstukken die tijdens de workshop aan bod komen. De workshop is een leidraad om 

toegang te bieden tot maatregelen die bijdragen aan inclusieve omgevingen. In de workshop is aandacht 

voor de volgende vier punten: 

• Persoonlijke benadering 

• Analyse 

• Omgaan met conflicten 

• Positief resultaat 

 

Het idee achter een persoonlijke aanpak is om een uitgangspunt te kiezen dat direct relevant is voor de 

lerenden. Het is belangrijk dat de deelnemers hun eigen kennis en ervaring kunnen inbrengen en dat er ook 

voldoende ruimte is om deze ervaringen te delen. De tegenovergestelde aanpak is te beginnen met het 

behandelen van theoretische teksten en achtergrondkennis. Dit is vaak het geval in typische universitaire 

seminars, maar is niet geschikt voor het concept van deze workshop. Een persoonlijke benadering is 

laagdrempelig, schept ruimte voor uitwisseling tussen alle deelnemers en richt zich op zeer concrete 

ervaringskennis. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor doelgroepen met een laag formeel opleidingsniveau.  

De volgende stap in de leerervaring is de analyse van een bepaalde situatie. Dit betekent dat het onderwerp 

nader wordt behandeld. Op basis van de ervaringskennis en de uitwisselingen tussen de lerenden kunnen 

praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd om positieve en negatieve aspecten van de voorbeelden vast te 

stellen. Analyse is ook een nuttige stap om het vastgestelde probleem op structureel niveau te bekijken en 

te bespreken. Dit vereist gedegen achtergrondkennis aan de kant van de facilitator om het 

abstractievermogen van de deelnemers te bevorderen.  
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Tijdens de analysefase komen conflicten aan het licht. Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer 

persoonlijke belangen en groepsbelangen botsen. Conflicten kunnen worden gebruikt om de voor- en 

nadelen van bepaalde maatregelen, besluiten of wetten levendig te bespreken. Verschillende oplossingen of 

mogelijke ingrepen kunnen worden overwogen en hun voor- en nadelen kunnen worden besproken. Het 

omgaan met conflicten is belangrijk voor de workshops, omdat het gebruikt kan worden om 

oplossingsstrategieën uit te werken en te oefenen in het omgaan met complexe problemen. Omgaan met 

conflicten vereist ook een verandering van perspectief, anders kunnen er geen bevredigende oplossingen 

worden gevonden. 

Oplossingen voor bestaande problemen vormen een belangrijk element in de methodologische structuur van 

de workshops. De scènes van het leerspel worden in dit verband gebruikt om de deelnemers zeer concrete 

ervaringen te laten opdoen, vooral met betrekking tot de gevolgen van hun beslissingen. De lerenden 

stappen hier in de schoenen van een specifiek personage. Naast individuele leerervaringen is het ook 

wenselijk dat alle lerenden aan het eind van elk onderwerp positieve resultaten bereiken.  

De volgende stappen bouwen op elkaar voort en variëren van een eenvoudige uitwisseling van kennis tot 

abstractie en het praktische ontwerp van oplossingsstrategieën. Dit leerproces omvat verschillende 

leerdoelen, alle gebaseerd op de taxonomie van Bloom (van onder naar boven): 

• Evaluatie van de resultaten; 

• Synthese en creatieve combinatie van bekende informatie; 

• Analyse van feiten en problemen om essentiële elementen te identificeren; 

• Toepassing van kennis op voorheen onbekende concrete taken en problemen; 

• Inzicht in verbanden, herkennen van de betekenis van gedeeltelijke informatie, recombinatie, 

voorspellingen doen; 

• Kennis van feiten, methoden en theorieën van het respectieve kennisgebied. 

 

Belangrijke voorwaarden voor leren zijn tijd en de mogelijkheid om ervaringen en inzichten uit te wisselen. 

Dit is relevant bij het plannen van workshops. Een voorafgaande beoordeling van de leerdoelen die de groep 

kan bereiken en weten welke voorkennis beschikbaar is, zijn belangrijk. Deelnemers over- of ondervragen 

heeft altijd negatieve gevolgen. De volgende voorbeelden kunnen als leidraad dienen: 

• Het spelen van het spel zal nieuwe kennis en inzichten opleveren. Een hoger abstractieniveau bereiken 

zonder verdere betrokkenheid bij de inhoud zal echter niet mogelijk zijn. 

• Door het spel te combineren met een eendaagse workshop kunnen hier verdere stappen in worden 

gezet. In groepsdiscussies kunnen problemen worden uitgediept, verbanden worden herkend en 

oplossingsstrategieën worden uitgewerkt. Zelfs in korte workshops kunnen onderwerpen zeer 

gedetailleerd en soms met een hoge mate van abstractie worden besproken. Dit kan worden bereikt 

door te focussen op belangrijke onderwerpen. De resultaten van een eendaagse workshop zijn sterk 

afhankelijk van de lerenden en hun voorkennis. 

• Door het spel te combineren met een tweedaagse workshop, met een tussenperiode, kunnen tussen de 

twee dagen praktische oplossingsstrategieën worden toegepast en geëvalueerd. Bovendien kunnen 

verdere thematische blokken worden behandeld op basis van deze ervaringen. 

 

Samenvattend en met betrekking tot volwassenenonderwijs is het belangrijk om altijd de ervaringskennis 

van de deelnemers voor ogen te houden. Dit moet een actief onderdeel van de workshop zijn. Hier zijn nog 

enkele dingen om in gedachten te houden bij het geven van een workshop: 

• Maak het voordeel en het doel van de workshop duidelijk; 
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• Vermijd eentonigheid; 

• Wees flexibel en open; 

• Wees jezelf; 

• Communiceer duidelijk en vriendelijk; 

• Overbelast de deelnemers niet; 

• Geef ruimte voor gesprekken en praat niet te veel. 

1.4 Onderwijsinstellingen 
De door het BIG-project ontwikkelde instrumenten voor facilitators zijn niet alleen bedoeld voor 

gespecialiseerde organisaties in het volwassenenonderwijs, maar kunnen ook worden gebruikt door 

personeel en vrijwilligers van sociale en gezondheidszorgorganisaties, verenigingen en initiatieven die 

ervaring hebben met het modereren van groepen. 

Zoals in alle onderwijscontexten moeten facilitators bij de voorbereiding van hun workshops rekening 

houden met de volgende belangrijke aspecten: 

• Waarom? Doel van de training. 

• Voor wie? Kenmerken van de deelnemers. 

• Waarvoor? Leerdoelen van de deelnemers. 

• Wat? Inhoud en onderwerpen. 

• Hoe? Methoden en organisatie. 

• Waar? Leeromgeving. 

• Met welke middelen? De media die je gebruikt.   

 

Het workshopprogramma bevat suggesties en ideeën om bovenstaande vragen te beantwoorden. Niettemin 

moet vóór elke workshop de achtergrond van de cursisten zoveel mogelijk worden opgehelderd om de meest 

geschikte leerinhoud en -methoden te bepalen. Voorbereiding op individuele behoeften is onontbeerlijk.  

De beslissing over de complexiteit van de onderwijsinhoud is van het grootste belang. Het beginsel van 

"didactische reductie" is erop gericht feiten en inhoud zodanig te reduceren dat zij voor de deelnemers 

duidelijk en begrijpelijk zijn. De vermindering van de inhoud kan betrekking hebben op twee aspecten. 

Enerzijds kan de omvang van de over te brengen inhoud worden beperkt. Anderzijds is didactische reductie 

mogelijk door een vereenvoudigde weergave van complexe feiten door ze terug te brengen tot 

basisconcepten, ideeën en methoden. De geldigheid ervan blijft echter volledig behouden, zelfs met een 

belangrijke vereenvoudiging bij de overgang van een sterk gedifferentieerde naar een meer algemene 

verklaring. 

Voor de hier gepresenteerde aanpak zijn de volgende punten van belang: 

• De workshop is gericht op realistisch gebruik en praktische toepassing van de kennis.  

• De workshop bouwt voort op bestaande kennis. 

• De voorkennis van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van het leerproces.  

• Er wordt rekening gehouden met de individuele kennis van de deelnemers. 

 

Een andere belangrijke factor bij de voorbereiding van de workshop is het aantal deelnemers. Wij bevelen 8-

12 deelnemers aan, omdat zij hun kennis kunnen verrijken dankzij de inspiratie die zij kunnen putten uit 

groepsdiscussies. Tegelijkertijd is het belangrijk dat elke deelnemer voldoende mogelijkheden heeft om een 

bijdrage te leveren. De workshops kunnen echter ook kleiner of groter zijn. Hoewel de omvang van de 

workshop niet cruciaal is voor het succes ervan, moet de workshop zelf er methodisch aan worden aangepast. 

In grote groepen is het bijvoorbeeld moeilijker voor de deelnemers om elkaar te leren kennen en vrijuit te 
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praten. Gebruik in dat geval een paar keer een ondersteunende en ijsbrekende methode om de deelnemers 

te helpen elkaar te leren kennen.  

Bij het opzetten en uitvoeren van workshops is het raadzaam deze in drie fasen te structureren. 

1. In de beginfase is het belangrijk dat de deelnemers elkaar leren kennen en dat de motivatie om te leren 

wordt gewekt. Daarnaast krijgen de deelnemers een overzicht van de opleiding, delen zij hun eerdere 

ervaringen over het onderwerp en spreken zij hun verwachtingen uit. 

2. In de activiteitenfase moeten de onderwerpen logisch op elkaar voortbouwen en aansluiten bij de 

voorkennis van de groep. Hier moeten verschillende sociale vormen en leermethoden zinvol met elkaar 

worden verbonden. Tijdens de activiteitenfase is het belangrijk ervoor te zorgen dat de inhoud praktisch 

is, zodat de deelnemers het geleerde kunnen relateren aan hun eigen werkterrein. 

3. In de slotfase is een evaluatie van het geleerde nuttig om de resultaten veilig te stellen en in praktijk te 

brengen. Afsluitende discussies en reflectievragen zijn nuttige methoden. Daarnaast moeten de 

deelnemers de gelegenheid krijgen de workshop te evalueren om het succes van de training vast te 

leggen en te leren over mogelijkheden om toekomstige evenementen te verbeteren. 

1.5 Leeromgevingen 
In klassieke zin is de inrichting van de leeromgeving een kwestie die betrekking heeft op de ruimte, de 

werksfeer of de plaatsing van tafels en stoelen. Met de COVID-19 pandemie wordt er ook vaker gebruikt 

gemaakt van digitale leeromgevingen.  

Bij het ontwerp van de leeromgeving gaat het er gewoonlijk om dat de deelnemers zich vrij door de ruimte 

kunnen bewegen en in kleine groepen kunnen praten. In dit geval moeten stoelen en tafels naar de muur 

worden verplaatst om ruimte te creëren. Aangezien tijdens de workshop scènes uit het BIG-spel worden 

gespeeld, is internet essentieel en misschien een centraal groot scherm waarop de scène door de deelnemers 

gezamenlijk kan worden afgespeeld en de te nemen stappen kunnen worden besproken. 

De leeromgevingen houden ook verband met het aantal deelnemers. Kleine groepen tot 8 personen kunnen 

gedurende het hele evenement plenair werken of voor korte perioden in nog kleinere kringen uiteenvallen 

door eenvoudigweg naar verschillende kanten van de tafels te gaan. Voor grotere groepen zijn break-out 

ruimtes om in kleine groepen te werken echter aan te bevelen. 
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Voor digitale leeromgevingen zijn er minstens evenveel mogelijkheden. Gewoonlijk komen deelnemers 

bijeen in een grote ruimte. Bij veel online conferentietools kan echter gebruik worden gemaakt van 

zogenaamde breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepen kunnen praten. Er zijn ook veel externe 

tools die kunnen worden geïntegreerd, zoals tools voor enquêtes of video- en presentatieprogramma's. 

In digitale leeromgevingen moet echter evenveel, zo niet meer, aandacht worden besteed aan voldoende 

lange pauzes als in analoge workshops. Lang achter een computer werken en luisteren is vermoeiend. Een 

mogelijkheid hier is het gebruik van breakout-ruimtes waar deelnemers informeel kunnen praten. In 

sommige gevallen kunnen er korte lichamelijke energizers aangeboden worden die de deelnemers alleen 

kunnen doen. Sommige instellingen voor volwassenenonderwijs bieden bijvoorbeeld tijdens de lunch rug- of 

yogalessen aan. 

In de toolkit wordt er specifiek aandacht besteed aan het inzetten van digitale leermiddelen met concrete 

instructies over het gebruik van het BIG-spel in een digitale omgeving. 
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Deel 2: Curriculum 

Dit leerplan biedt facilitators suggesties voor het opzetten van hun workshops volgens de specifieke 

leerbehoeften van hun deelnemers. Het specificeert de doelstellingen van elke specifieke leereenheid, volgt 

het methodologische schema van de persoonlijke aanpak (analyse - omgaan met conflicten - positief 

resultaat), schat de timing in, geeft een overzicht van de benodigdheden en geeft aanbevelingen samen met 

trainingsmateriaal. Er worden verschillende opties beschreven waaruit facilitators de geschikte kunnen 

kiezen om op maat gemaakte workshops voor hun cursisten te ontwerpen. 

Vijf leereenheden over maatregelen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Elk ervan is gericht 

op de behoeften van een van de personages waarvoor in het BIG-spel specifieke maatregelen worden 

ontwikkeld: 

• Peter, een adolescent met lichte gehoorproblemen; 

• Anna, een zwangere vrouw; 

• Waldemar, een alleenstaande ouder met een jonge dochter, Barbara; 

• Dennis, een oudere man met mobiliteitsbeperkingen; 

• Ewa, een oudere vrouw met dementie, en haar man João. 

 

Elke leereenheid is een mix van informatieoverdracht, probleemanalyse en leerervaringen. Voor elke 

leereenheid zijn twee scènes uit het BIG-spel geselecteerd die specifieke problemen weerspiegelen van de 

persoon wiens omgeving wordt bestudeerd. Als de tijd het niet toelaat om twee scènes te spelen, kan één 

ervan worden gebruikt als een op zichzelf staande oefening.  

Deelnemers die zich actief willen inzetten voor ontwikkelingen naar een meer leeftijdsvriendelijke omgeving, 

kunnen worden ondersteund bij het opstellen van hun persoonlijke actieplannen. Hierin leggen zij doelen en 

praktische stappen vast om deze doelen te bereiken en stellen zij idealiter een tijdschema op. Een sjabloon 

voor persoonlijke actieplannen wordt verstrekt na de leereenheden voor de bovengenoemde personages. 

Door het modulaire concept laat dit curriculum vele variaties door de facilitators toe. Als korte inleiding op 

de zogenaamde SHAFE-onderwerpen kan de workshop zelfs in één middag worden gegeven. Als het echter 

de bedoeling is dat de nieuw verworven kennis en vaardigheden in activiteiten worden omgezet, wordt ten 

minste een tweedaagse workshop aanbevolen. De eerste dag moet gericht zijn op de hier beschreven 

leerervaringen, inclusief het actieplan. Na een bepaalde periode waarin het actieplan wordt uitgevoerd, moet 

er nog een bijeenkomst plaatsvinden om na te denken over successen en uitdagingen en kunnen er lange 

termijnplannen gemaakt worden.  
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2.1 Inleidende sessie 

Doelstellingen van de zitting Algemene doelstellingen van de inleidende sessie: 

• Inleiding van het BIG-project 

• Inleiding van de inhoud van de workshop 

• Elkaar leren kennen 

 
De inleidende sessie is essentieel voor de werksfeer van een BIG 
workshop. Het zorgt ervoor dat alle deelnemers weten wat ze 
kunnen verwachten en dat de facilitator weet wat de achtergrond 
van de deelnemers is. 

Kennismaking vormt het uitgangspunt van deze sessie als de 
deelnemers elkaar niet kennen. Bij deelnemers die elkaar niet 
kennen, zijn ijsbrekers nuttig om de sfeer te verlichten. Enige 
humor is altijd welkom en kan de deelnemers zin in de workshop 
geven. U kunt ook twee korte Meet & Greet opties combineren. 

Inleiding van het BIG-project 
en workshop 

[10-15 minuten] 

Input van de facilitator: 

• Verwijzing naar Erasmus+ en de Europese context; 

• Doelstellingen en resultaten van BIG; 

• Doelstellingen en agenda van de workshop. 

 
Voor de inleiding is een PowerPoint presentatie beschikbaar [link] 
om het BIG project te introduceren. De presentatie kan worden 
gebruikt om achtergrondinformatie te geven over hoe het spel is 
ontwikkeld en over de inhoud van de workshop.  

Aangezien de facilitator de workshop vormgeeft is het aan hem 
om de agenda voor een workshop op te stellen. Een sjabloon van 
een agenda maakt deel uit van de bijlagen. 

De inleiding van het BIG-project en de workshop kan langer of 
korter worden gehouden, afhankelijk van de voorkennis en het 
kennisniveau van het publiek over de onderwerpen. Aangezien de 
deelnemers echter meestal vooraf informatie hebben ontvangen 
en uitdrukkelijk hebben besloten deel te nemen aan de workshop, 
zullen zij voldoende achtergrondinformatie hebben. 

Op de volgende pagina staan verschillende opties om de 

deelnemers kennis met elkaar te laten maken. Sommige opties zijn 

meer geschikt voor kleinere groepen, andere zijn ook toepasbaar 

voor workshops met veel deelnemers.  

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Project_presentation_NL.pptx
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Meet & Greet optie 1: 

Persoonlijke introductie 

[3 minuten per deelnemer] 

Ondanks de voordelen van een speelse aanpak om ervoor te 
zorgen dat de deelnemers elkaar leren kennen, kunnen er goede 
redenen zijn om dit onderdeel op een conventionele manier uit te 
voeren. In dit geval wordt elke deelnemer gevraagd om:  

• Basisinformatie te geven over hun persoonlijke en/of 

professionele achtergrond; 

• Kort iets te vertellen over hun persoonlijke of professionele 

ervaringen met betrekking tot leeftijdsvriendelijke 

omgevingen; 

• Iets vertellen over de reden waarom zij de workshop 

bijwonen en over hun verwachtingen van de workshop. 

 
De facilitators moeten de deelnemers aanmoedigen om beknopt 
en to the point te zijn, aangezien er tijdens de workshop veel 
gelegenheden zullen zijn om dieper op hun achtergrond in te gaan. 

Meet & Greet optie 2: 

Wederzijdse introductie 
door de deelnemers 

[10 minuten per deelnemer] 

Deze optie verschilt enigszins van de eerste: twee deelnemers die 
naast elkaar zitten krijgen de gelegenheid om in paren (één op 
één) vragen over hun achtergrond te beantwoorden. De 
deelnemers zullen meer ontspannen zijn om slechts met één 
persoon te spreken, en het presenteren van informatie over elkaar 
zal veel meer to the point zijn. Na een bepaalde tijd stellen de 
deelnemers hun buurman of buurvrouw plenair voor. 

 

Onder de meer serieuze achtergrondinformatie zou ook een meer 
ludiek aspect vermeld kunnen worden:  

• Basisinformatie over hun persoonlijke en/of professionele 

achtergrond; 

• Persoonlijke of professionele ervaringen met betrekking tot 

leeftijdsvriendelijke omgevingen; 

• Een item dat ze mee zouden nemen als ze op een afgelegen 

en onbewoond eiland moesten leven. 
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Deze Meet & Greet optie kan ook online worden gedaan als de 
technische functies voor break-out groepen worden gebruikt, 
maar is gemakkelijker ter plaatse uit te voeren. 

Meet & Greet-optie 3: 
Thematische clustering van 

deelnemers 

[5 minuten per thema] 

Voor deze optie bereidt de facilitator een lijst voor met kenmerken 
die door een aantal deelnemers worden gedeeld, zoals beroepen, 
werkgebieden of locaties. In grote groepen kunnen de deelnemers 
opstaan zodra een of meer kenmerken die op hen van toepassing 
zijn, zijn voorgelezen. Zo leren ze andere deelnemers kennen die 
hetzelfde kenmerk of dezelfde kenmerken hebben. Een andere 
mogelijkheid is dat de deelnemers in kleinere groepen uit elkaar 
gaan en binnen hun eigen groep met elkaar kennismaken. 

Deze Meet & Greet-optie creëert een ontspannen sfeer in 
workshops op locatie, omdat de deelnemers zich kunnen 
verplaatsen. Bij online vergaderingen plakken de deelnemers een 
plakbriefje (post-it©) op hun camera en verwijderen deze als ze 
worden aangesproken. Vervolgens verschijnen de gezichten 
achter elkaar op het scherm.  

Kenmerken die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: 

• Professionele sector: stedenbouw / sociaal domein / andere 

gebieden; 

• Functie: betaald personeel / vrijwilliger / mantelzorger / 

andere functies; 

• Focus binnen leeftijdsvriendelijke omgevingen: persoonlijke 

ondersteuning / bouwkundige maatregelen / technologische 

hulpmiddelen en ondersteunende technologieën / 

gemeenschapsvoorzieningen.  

 
Je kunt natuurlijk ook zelf kenmerken verzinnen die van toepassing 
zijn op de doelgroep waar je mee werkt. 
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Meet & Greet optie 4: 

Twee waarheden en een 
leugen 

[3 minuten per deelnemer] 

 

Deze ijsbreker is een klassieker en wordt vooral aanbevolen voor 
groepen en/of groepsleden die elkaar al vrij goed kennen en voor 
wie de andere opties weinig interessant zijn. Het kan worden 
gebruikt in online en on-site workshops. 

De deelnemers wordt gevraagd twee waarheden en een leugen 
over zichzelf op te schrijven. De deelnemers lezen ze voor en de 
groepsleden moeten de leugen raden.  

Meet & Greet optie 5: 

A of B  

[5-10 minuten] 

Plezier staat voorop bij deze ijsbreker. De deelnemers leren elkaar 
indirect kennen. In de verdere workshop kunnen de deelnemers 
elkaar op meer professionele wijze leren kennen.  

De begeleider leest "ofwel ... ofwel" vragen voor aan de 
deelnemers die antwoorden met kaarten in verschillende kleuren 
met A, B of een kruis erop geschreven. Als alternatief kun je 
afspreken om beide armen omhoog te steken voor A, ze over de 
borst te kruisen voor B, en, als de deelnemers geen keuze kunnen 
maken te zwaaien.  

Vaak gebruikte A- of B-onderwerpen zijn: 

• Trein of fiets? 

• Yoga of joggen? 

• Aan zee of in de bergen? 

• Koffie of thee? 

• Stad of platteland? 

• Wijn of bier? 

• Spek of bloemkool? 

• Pasta of rijst? 

• Blote voeten of schoenen? 

 

Benodigdheden • Naambadges voor deelnemers aan workshops ter plaatse 

• Laptop en projector 

• Voor online workshops: Conferentiesoftware met galerij 

weergave  

• Prezi of PowerPoint presentatie over BIG project [link] 

• BIG flyer 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Project_presentation_NL.pptx
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• Agenda van de workshop 

• Lijst van A- en B-onderwerpen voor optie 4 

• Kaarten (indien van toepassing) voor optie 5 

 

 
 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

 

De facilitator moet zich ervan bewust zijn dat zijn/haar eigen 

presentatie en die van de organisatie die de workshop leidt ook 

belangrijk zijn. Wees gastvrij, glimlach en toon openheid. Een 

leider met een positieve houding helpt de deelnemers zich te 

ontspannen in dit cruciale deel van de workshop.  

Zorg ervoor dat de kennismaking zo speels mogelijk verloopt. 

Elkaar leren kennen wordt vergemakkelijkt door naamkaartjes die 
de deelnemers kunnen dragen of voor zich op hun tafel kunnen 
zetten. 

 

Als de samenstelling van de groep deelnemers multinationaal en 
meertalig is, vraag dan vooraf welke talen zij spreken. Eventueel 
kun je ook vlaggen gebruiken zodat je ook later in de workshop 
weet wie welke talen spreekt.  
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2.2 Leereenheden 

2.2.1 Adolescent met lichte gehoorproblemen  
Bijna alles verandert voor tieners wanneer zij de puberteit doormaken. Het is een tijd waarin de zelfidentiteit 

zich snel ontwikkelt en eerder overtuigingen en waarden in twijfel worden getrokken. Stemmingswisselingen 

en ruzies over onderwerpen zijn normale onderdelen van het bereiken van de puberteit. Voor het eerst 

worden de meningen van de ouders ter discussie gesteld, en tieners ontwikkelen hun eigen waardesystemen. 

Door de structurele veranderingen in de hersenen zijn de hormonen onstabiel en beïnvloeden zij de 

stemming van jongeren. Terugtrekkingsneigingen maken deel uit van de puberteit. In deze periode 

vervangen vrienden vaak de ouders als vertrouwenspersonen. Dit alles behoort tot een proces waarin  tieners 

onafhankelijk worden van hun ouders en hun eigen kijk op de wereld ontwikkelen. 

Hoewel dit alles een normaal proces is dat ieder mens doormaakt, kunnen bovengenoemde problemen 

worden versterkt door lichamelijke disfuncties en sociale beperkingen. Bijvoorbeeld wanneer je last hebt van 

slechthorendheid. Eenzaamheid en isolement kunnen uit deze omstandigheden voortvloeien of worden 

versterkt. 

Meer informatie over het creëren van een geschikte omgeving voor adolescenten met of zonder 

gehoorproblemen is te vinden in het Compendium van maatregelen [link].   

 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Het doel van deze leereenheid is de deelnemers vertrouwd te 
maken met typische problemen van jongeren die voortvloeien uit 
een omgeving. Daarnaast is er aandacht voor problemen die 
jongeren met een beperking, zoals gehoorproblemen, kunnen 
ervaren. In het bijzonder zal men leren over verschillende soorten 
maatregelen die te maken hebben met: 

• Beperkte privacy voor jongeren; 

• Tekorten aan openbare ruimten aansluitend bij de  behoeften 

van tieners; 

• Veiligheid in de buitenruimte. 

 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

Deze leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Ervaringen kunnen 
worden opgeschreven op een flip-over of prikbord. Dit deel van de 
leereenheid is nuttig om persoonlijke indrukken te verzamelen. 

De discussie wordt geleid door de facilitator, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst vragen kan toevoegen:  

• Ervaringen tijdens de eigen puberteit. Zijn het over het 

algemeen prettige herinneringen? 

• Wat waren je grootste zorgen en problemen toen je een 

tiener was? 

• Werden deze problemen versterkt door 

gezondheidsproblemen of lichamelijke beperkingen? Zo ja: 

Welke, en hoe hebben deze uw omstandigheden beïnvloed? 

• Hoe was de relatie met je ouders? 

• Hoe was de relatie met eventuele broers en zussen? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_NL.pdf
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• Hoe was de relatie met vrienden, in het bijzonder die van het 

andere/gelijke geslacht? 

• Welke rol speelde seksuele identiteit daarbij? 

 

Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

 

De facilitator deelt een handout uit, of deelt deze op het scherm 
in een online workshop, van een casus gebaseerd op tieners met 
lichte gehoorproblemen en de uitdagingen die zij in het dagelijks 
leven tegenkomen. Er zijn verschillende oplossingen voor deze 
uitdagingen (zie bijlage). De volgende aspecten van de casus- en 
andere door de facilitator gekozen aspecten - worden in kleine 
groepen en/of plenair besproken: 

• Typische tienerproblemen; 

• Positieve en negatieve omgevingen voor jongeren; 

• Potentiële conflicten met familieleden; 

• Potentiële conflicten met betrekking tot vrienden en 

kennissen; 

• Discriminatie kwesties. 

 
De scènes spelen De facilitator kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen spelen de scène misschien liever samen 

zodat ze samen beslissingen kunnen nemen in het spel. Deze 

optie kan wel veel tijd in beslag nemen. 

• Andere groepen kunnen van enige competitie houden. Als de 

scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores worden 

vergeleken. Nogmaals, samen spelen zal discussie stimuleren. 
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Positief resultaat: Scène  

"Hangplek in park" 

[30-40 minuten] 

Figuur 2 - Peter, 15 jaar 

 

Leerdoelen: 

• Inzicht in de problemen van jonge tieners om geschikte 

ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte te vinden. 

• Meer inzicht in wat jongeren graag in hun vrije tijd doen. 

• Meer inzicht in oplossingen om de veiligheid in parken te 

vergroten met technische middelen en ontwerp. 

 

De spelsessie begint met een inleiding door de begeleider: Tieners 

van Peters leeftijd moeten vaak 'concurreren' om sportvelden met 

oudere tieners of volwassenen. Parken zijn vaker ingericht op de 

interesses van kinderen en volwassenen. Bovendien kunnen er 

veiligheidsproblemen zijn in openbare ruimten zoals parken. 

Welke maatregelen kunnen worden genomen?  

Positief resultaat: Scène 
"Balkon en slaapkamer" 

[30-40 minuten] 

 

Figuur 3 - Peter in de 
slaapkamer 

Leerdoelen: 

• Zich bewust zijn van de invloed van de thuissituatie op de 

dagelijkse activiteiten van tieners. 

• Het kunnen onderzoeken van de thuissituatie met betrekking 

tot comfort. 

• Meer inzichten in creatieve oplossingen aansluitend bij de 

behoefte van tieners. 

 

De spelsessie begint met een inleiding door de facilitator: thuis 

heeft Peter geen goede en comfortabele ruimte die hem privacy 

biedt, zodat hij met zijn vrienden kan praten zonder dat de hele 

familie hun gesprekken hoort. Dit ontmoedigt hem om contact te 

leggen met vrienden en werkt eenzaamheid in de hand. De 

uitdaging is oplossingen te vinden om hem meer vrijheid en 

privacy te geven. 

Samenvatting 

[5-10 minuten] 

De facilitator vat de belangrijkste resultaten van de discussies 

samen om de leereenheid af te sluiten. In geval van controversiële 

standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 

Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Meningen moeten 

niet worden beoordeeld, maar kunnen op de volgende manier 

worden samengevat: "Terwijl de meerderheid gelooft dat ..., 

waren er ook mensen die dachten dat ..." 

De deelnemers worden aan het eind gevraagd wat zij zelf geleerd 
hebben. De resultaten van dit onderdeel hoeven niet 
opgeschreven te worden om deze leereenheid af te sluiten. De 
leerervaringen zullen worden samengevat in de afsluitende sessie. 

Benodigdheden • Lijst van leidende vragen; 

• Laptop en projector; 

• Handout over de casus; 

• Internettoegang; 
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• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door de 

deelnemers. 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

Lees achtergrondinformatie over medische en sociale aspecten 
van gehoorproblemen. 

De discussies over persoonlijke ervaringen zijn goed om het 
onderwerp in te leiden. Laat de discussies niet te emotioneel 
worden. 

Wees voorbereid op controversiële discussies, en vermijd 
deelname aan deze discussies.  
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2.2.2 Zwangere personen 
Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam van een zwangere persoon talrijke veranderingen en werkt 

het op volle toeren om het ongeboren kind goed te verzorgen. De hormoonhuishouding, de stofwisseling, 

het hart- en vaatstelsel en andere orgaansystemen passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan. Hierdoor 

kunnen er meer of minder uitgesproken bijwerkingen of klachten optreden, zoals bijvoorbeeld 

kortademigheid, een onschuldig en volkomen normaal verschijnsel. Het lichaam van een vrouw moet twee 

mensen van zuurstof voorzien en het ademhalingsritme verandert. Zwangere personen kunnen behoefte 

hebben om na fysieke inspanning te rusten, vooral in het derde trimester. De behoefte om vaak naar het 

toilet te gaan wordt meestal veroorzaakt door de hormonen die de spieren zachter en soepeler maken en de 

druk die de vergrote baarmoeder met de baby erin uitoefent op de blaas. De toegenomen hoeveelheid bloed 

in de bloedsomloop speelt ook een rol. Hoewel frequent urineren vervelend kan zijn, is het een normaal en 

veel voorkomend symptoom tijdens de zwangerschap. 

De bovengenoemde behoeften van zwangeren gelden niet alleen voor hen. Ook andere groepen in de 

samenleving, zoals ouderen, kunnen behoefte hebben aan openbare ruimten die plaatsen en ruimtes bieden 

waar zij kunnen rusten; openbare toiletten met een adequate hygiënische standaard zijn voor iedereen 

belangrijk.  

Nadere informatie over het creëren van een geschikte omgeving voor zwangere personen is te vinden in het 

Compendium van maatregelen [Link]. 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Het doel van deze leereenheid is de deelnemers vertrouwd te 
maken met typische problemen voor zwangeren die worden 
veroorzaakt door een ongeschikte omgeving. In het bijzonder 
zullen de deelnemers leren over verschillende soorten 
steunmaatregelen die te maken hebben met: 

• Mobiliteitsproblemen; 

• De behoefte om te rusten; 

• Toegankelijkheid van openbare toiletten. 

 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Ervaringen kunnen op 
een flip-over of prikbord worden opgeschreven. Dit deel van de 
leereenheid is nuttig om persoonlijke indrukken te verzamelen. 

De discussie wordt geleid door de facilitator, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst vragen kan toevoegen:  

• Heb je ooit te maken gehad met zwangerschappen van je 

eigen zwangerschap, die van een naaste partner of binnen je 

eigen omgeving? 

• Ben je bekend met de lichamelijke veranderingen tijdens de 

zwangerschap? 

• Zou je het merken als een zwangere hulp of ondersteuning 

nodig heeft? 

• Weet je zeker dat je een zwangere in alledaagse situaties zou 

kunnen helpen? 

 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_NL.pdf
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Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

De facilitator deelt een handout uit, of deelt deze op het scherm 
in een online workshop, om een casus te presenteren op basis van 
een typisch probleem van zwangere personen. Er zijn 
verschillende oplossingen voor dit probleem (zie bijlage). De casus 
kan  aan de hand van de volgende aspecten - en andere door de 
facilitator gekozen aspecten - in kleine groepen en/of plenair 
besproken worden: 

• Moeite om met alledaagse situaties om te gaan. 

• Mogelijke maatregelen voor persoonlijke ondersteuning. 

• Mogelijke technologische of architecturale aanpassingen in 

de bebouwde omgeving. 

• Mogelijke acties in de gemeenschap. 

• Andere groepen die profiteren van aangepaste voorwaarden. 

 
De scènes spelen De facilitator kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen spelen de scène misschien liever samen 

zodat ze samen beslissingen kunnen nemen in het spel. Deze 

optie kan wel veel tijd in beslag nemen. 

• Andere groepen kunnen van enige competitie houden. Als de 

scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores worden 

vergeleken. Nogmaals, samen spelen zal discussie stimuleren. 

 

Positief resultaat: Scène 
"Banken in de schaduw" 

[30-40 minuten] 

 

Figuur 4 - Anna in het park 

Leerdoelen: 

• Zich ervan bewust zijn dat zwangeren tot de mensen behoren 

voor wie voldoende zitplaatsen in openbare ruimten 

belangrijk zijn. 

• Bekend zijn met lichamelijke processen waardoor veel 

zwangeren snel buiten adem raken. 

• Passende maatregelen bedenken om zitplaatsen en 

oriëntatie in een openbare ruimte te verbeteren. 

 
De spelsessie begint met een inleiding door de facilitator: Anna 

loopt in het park en is duidelijk uitgeput. Ze moet rusten en zoekt 

een veilige weg naar huis. De scène gaat over het oplossen van de 

situatie. 

Positief resultaat: Scène 
"Wasruimte in 

winkelcentrum" 

[30-40 minuten] 

Leerdoelen: 

• Zich ervan bewust zijn dat zwangeren behoren tot de mensen 

voor wie gemakkelijk toegankelijke en schone toiletten in 

openbare ruimten belangrijk zijn. 

• Weet dat voldoende vocht drinken belangrijk is voor 

zwangeren, ook als ze vaak naar het toilet moeten. 

• Begrijpen waarom zwangeren vaker aandrang hebben om te 

plassen. 
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Figuur 5 - Anna, 32 jaar 

De spelsessie begint met een inleiding door de begeleider: In het 

winkelcentrum probeert Anna de deur naar het toilet te openen, 

maar die zit op slot. Ze kijkt rond voor hulp. De speler wordt 

uitgedaagd haar ondersteuning te bieden. 

Wrap-up 

[5-10 minuten] 

De facilitator vat de belangrijkste resultaten van de discussies 
samen om de leereenheid af te sluiten. In geval van controversiële 
standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 
Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Zij moeten niet 
worden beoordeeld, maar kunnen worden gewogen: "Terwijl de 
meerderheid gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten dat 
..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen, bv. hun 
belangrijkste leerervaringen. Documentatie is niet verplicht om 
elke leereenheid af te sluiten. Een systematische verzameling van 
leerervaringen zal plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Benodigdheden • Lijst met leidende vragen. 

• Laptop en projector. 

• Handout over casus. 

• Internettoegang. 

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door de 

deelnemers. 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

Hier vindt u enige achtergrondinformatie over problemen die zich 
tijdens de zwangerschap kunnen voordoen, tenzij u zelf zwanger 
bent geweest. Houd er echter rekening mee dat zwanger zijn geen 
ziekte is. 

Pas strikt tijdsbeheer toe bij lange discussies. 

Wees bereid controverses tussen de deelnemers te modereren. 
Vat het niet persoonlijk op als tegengestelde gezichtspunten niet 
kunnen worden bemiddeld. 
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2.2.3 Vaders met een jonge kinderen 
Het opvoeden van kinderen is voor alle ouders een uitdaging, maar voor alleenstaande ouders is het nog 

moeilijker. Door multitasking en een veelheid aan verantwoordelijkheden worden zij vaak geconfronteerd 

met tijdsbeperkingen, financiële problemen en gebrek aan steun. Alleenstaande ouders moeten de dubbele 

last van werk en gezin meestal alleen dragen en moeten altijd een evenwicht zien te vinden tussen hun baan, 

de zorg voor hun kinderen en het organiseren van het dagelijks leven. Zij staan voortdurend onder tijdsdruk 

en hebben geen partner die hen gedeeltelijk kan ontlasten. Bovendien krijgen zij meestal weinig erkenning 

voor hun inspanningen. 

Het gebrek aan gezinsvriendelijke stedelijke infrastructuur en omgevingen treft vooral alleenstaande ouders. 

De spullen die nodig zijn voor kleine kinderen, zoals kinderwagens, zijn omvangrijk. Gemeenschappelijke 

ruimten in gebouwen bieden vaak niet de mogelijkheid deze op te bergen of te bewaren. In kleinere 

appartementen zijn de vele spullen die nodig zijn voor kinderen vaak verspreid over alle beschikbare ruimtes, 

waardoor de ruimte die volwassenen voor hun eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken nog kleiner 

wordt. Afgezien van het feit dat zij geen erkenning krijgen voor hun inspanning, stuiten alleenstaande ouders 

vaak op de openlijke afkeuring van anderen wanneer zij hun kinderen in het openbaar niet rustig houden en 

zich niet aanpassen aan de normen van volwassenen. 

Meer informatie over het creëren van een geschikte omgeving voor alleenstaande ouders is te vinden in het 

Compendium van maatregelen [link]. 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Het doel van deze leereenheid is de deelnemers vertrouwd te 
maken met de uitdagingen van alleenstaande ouders met jonge 
kinderen die veroorzaakt worden door de omgeving. In het 
bijzonder zullen de spelers leren over verschillende soorten 
steunmaatregelen die te maken hebben met: 

• Ruimtelijke beperkingen in gebouwen. 

• Eten met jonge kinderen in restaurants. 

• Akoestiek voor geluidsgevoelige personen, met name 

kinderen, personen met autisme en ouderen. 

 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Ervaringen kunnen 
op een flip-over of prikbord worden opgeschreven. Dit deel van 
de leereenheid is nuttig om persoonlijke indrukken te 
verzamelen 

De discussie wordt geleid door de facilitator, die kan kiezen uit 
de volgende vragen of desgewenst vragen toevoegen:  

• Heb je ooit zelf, via een goede vriend of in je werk ervaring 

opgedaan met een alleenstaande ouder met een jong kind? 

• Wat zijn de leukste aspecten van het leven met een jong 

kind? 

• Wat zijn de meest onaangename aspecten als ouder met 

een jong kind? 

• Zou je het merken als een alleenstaande ouder in de 

problemen zit? 

• Zou je hulp aanbieden? Of zou je een interventie als 

opdringerig beschouwen?  

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_NL.pdf
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Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

 

De facilitator deelt een handout uit, of deelt deze op het scherm 
in een online workshop, om een casus te presenteren die 
gebaseerd is op een typisch probleem van personen met jonge 
kinderen. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem 
(zie bijlage). De casus kan  aan de hand van de volgende aspecten 
- en andere door de facilitator gekozen aspecten - in kleine 
groepen en/of plenair besproken worden: 

• Speciale behoeften van alleenstaande ouders en hun 

kinderen in de bebouwde omgeving. 

• Speciale behoeften van alleenstaande ouders en hun 

kinderen in relatie tot het gemeenschapsleven. 

• Mogelijkheden voor persoonlijke steun of steun in de 

gemeenschap.  

 
De scènes spelen De facilitator kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen spelen de scène misschien liever samen 

zodat ze samen beslissingen kunnen nemen in het spel. 

Deze optie kan wel veel tijd in beslag nemen. 

• Andere groepen kunnen van enige competitie houden. Als 

de scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores 

worden vergeleken. Nogmaals, samen spelen zal discussie 

stimuleren. 
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Positief resultaat: Scène   

"Eten in het restaurant" 

[30-40 minuten]  

Figuur 6 - Waldemar, 36 jaar 
en Barbara, 2 jaar 

Leerdoelen: 

• Zich bewust zijn van de moeilijkheden die ouders 

ondervinden wanneer zij met hun jonge kinderen naar een 

restaurant gaan. 

• Bekend zijn met het belang van akoestisch comfort in 

openbare ruimten. 

• Begrijpen dat kinderen gevoelig zijn voor buitensporig 

lawaai en daarop kunnen reageren met huilen en irritatie. 

 
De spelsessie begint met een inleiding door de begeleider: 

Waldemar voelt zich overbelast door zijn baan en de zorg voor 

zijn kind. Hij heeft geen tijd om boodschappen te doen en te 

koken. Dus gaan Waldemar en Barbara naar een restaurant en 

bestellen een maaltijd. Na een paar minuten verveelt zijn 

dochter Barbara zich. Ze wil opstaan en rondlopen en begint te 

mopperen. Andere klanten staren Barbara zichtbaar afkeurend 

aan. Deze scène gaat over de vraag wat er gedaan kan worden 

om aan ieders belangen tegemoet te komen. 

Positief resultaat: Scène "Hal 
en slaapkamer in 

appartement" 

[30-40 minuten]  

 

Figuur 7 - Waldemar in de 
slaapkamer 

Leerdoelen: 

• Ervan bewust zijn dat kinderen boven een bepaalde leeftijd 

een eigen kamer nodig hebben. 

• Begrijpen dat een appartement van passende omvang een 

essentiële voorwaarde is voor gezond en comfortabel 

wonen. 

• Weten dat woon- en slaapgedeelten (dag- en 

nachtgedeelte) in een appartement duidelijk van elkaar 

moeten worden onderscheiden. 

 
De spelsessie begint met een inleiding door de begeleider: 

Waldemar komt thuis met zijn kleine kind in een wandelwagen. 

De lompe wandelwagen zit ook vol boodschappen en is nat van 

de regen. Het is een lange dag geweest en Waldemar is uitgeput. 

Hij moet nu Barbara uit de wandelwagen halen en de 

wandelwagen ergens achterlaten. Dan krijgen ze te maken met 

de beperkte ruimte in hun appartement. De scène gaat over 

maatregelen die Waldemars leven wat gemakkelijker kunnen 

maken. 

Wrap-up 

[5-10 minuten] 

De facilitator vat de belangrijkste resultaten van de discussies 
samen om de leereenheid af te sluiten. In geval van 
controversiële standpunten is het niet nodig de resultaten te 
harmoniseren. Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. 
Meningen moeten niet worden beoordeeld, maar kunnen op de 
volgende manier worden samengevat: "Terwijl de meerderheid 
gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten dat ..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen, bv. 
hun belangrijkste leerervaringen. Documentatie is niet verplicht 
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om elke leereenheid af te sluiten. Een systematische 
verzameling van leerervaringen zal plaatsvinden in de 
afsluitende sessie. 

Benodigdheden • Lijst met leidende vragen. 

• Laptop en projector. 

• Handout over casus. 

• Internettoegang. 

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door de 

deelnemers. 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

Als je geen persoonlijke ervaring hebt met alleenstaand 
ouderschap, probeer er dan wat achtergrondinformatie over te 
vinden. Een goede optie is om alleenstaande ouders te 
interviewen om ervaringen uit de eerste hand te verzamelen. 

Selecteer de belangrijkste vragen voor de persoonlijke 
benadering, of verleng de duur van dit deel.  

Stem de workshop af op de deelnemers en hun achtergrond. 
Minder kan meer zijn. 

  



 

BIG - IO2 Workshop Methodology NL 29 

2.2.4 Oudere mannen met mobiliteitsbeperkingen 
Mensen met mobiliteitsbeperkingen ondervinden veel problemen in het dagelijks leven: bij het gebruik van 

een hulpmiddel zoals een wandelstok, een rollator op wielen of een rolstoel, of bij het in- en uitstappen bij 

bushaltes of perrons in treinstations als er geen lift beschikbaar is. Zij kunnen ook problemen hebben met 

het openen van niet-automatische deuren, het passeren van te smalle deuren of het overstappen van een 

trottoir op een weg met stoepranden. 

Ook de privé-omgeving moet idealiter worden aangepast aan de behoeften van mensen met 

mobiliteitsbeperkingen. Badkamers en keukens kunnen bijvoorbeeld drempelvrij zijn. Enkele voorbeelden 

van aanpassingen in huis: wastafels moeten ergonomisch zijn en voldoende beenruimte bieden om zich 

zittend op een krukje ervoor te wassen. De armaturen kunnen eenhendel mengkranen zijn. Op het toilet 

moeten de spoelknop en de papierrolhouder vooraan of aan de zijkant zijn geplaatst, zodat ze gemakkelijk 

bereikbaar zijn. Als er een badkuip is, kan een hulpmiddel zoals een badlift om in de badkuip te komen nuttig 

zijn. Draaien met loophulpmiddelen of rolstoelen moet mogelijk zijn, zodat de voorzieningen zonder 

problemen kunnen worden bereikt. Alle voorzieningen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn op en de juiste 

hoogte hebben. 

Meer informatie over het creëren van geschikte omgevingen voor personen met mobiliteitsbeperkingen is 

te vinden in het Compendium van maatregelen [link]. Verder kunt u in het Hands-on SHAFE Compendium on 

Good Practices in the Creation of Smart, Healthy, Age-Friendly Environments kennis maken met een 

verscheidenheid aan maatregelen die de levenskwaliteit van ouderen in het algemeen verbeteren. 

Voorbeelden zijn: de 'Grandpad - SMART tablet', 'Modelappartement voor senioren' of 'ouderenforum op 

vrijdag' (https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01. 

05.pdf). 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Het doel van deze leereenheid is de deelnemers vertrouwd te 
maken met typische problemen voor personen met 
mobiliteitsbeperkingen die veroorzaakt of verergerd worden door 
een onaangepaste omgeving. In het bijzonder zullen de spelers 
leren over verschillende soorten ondersteunende maatregelen die 
te maken hebben met: 

• Toegankelijkheid van sanitair. 

• Barrières in de openbare ruimte. 

• Gebruik van (toegankelijk) openbaar vervoer. 

 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten zonder 
rolstoelervaring] 

Deze leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Verklaringen van 
meer algemene aard kunnen worden opgeschreven op een flip-
over of prikbord voor later gebruik. Dit deel van de leereenheid is 
nuttig om persoonlijke ervaringen te verzamelen. Als de tijd en de 
ruimte het toelaten, kunnen deelnemers zonder 
mobiliteitsbeperkingen worden uitgenodigd om hun omgeving in 
een rolstoel te verkennen, bijvoorbeeld tijdens hun lunchpauze. 

De discussie wordt geleid door de facilitator, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst vragen kan toevoegen:  

• Heeft u ooit mobiliteitsbeperkingen ondervonden 

(bijvoorbeeld na een ongeval)? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_NL.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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• Heb je weleens mensen met mobiliteitsbeperkingen 

geholpen?  

• Zo ja: Wat heb je precies gedaan? 

• Heb je hulpmiddelen gebruikt? Zo ja: Welk soort 

hulpmiddelen? 

• Ben je klaar om een levensechte ervaring op te doen en je te 

verplaatsen in een rolstoel? 

 

Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

De facilitator deelt een handout uit, of deelt deze op het scherm 
in een online workshop, om een casus te presenteren gebaseerd 
op een typisch probleem van personen met 
mobiliteitsbeperkingen. Er zijn verschillende oplossingen voor dit 
probleem (zie bijlage). De casus kan  aan de hand van de volgende 
aspecten - en andere door de facilitator gekozen aspecten - in 
kleine groepen en/of plenair besproken worden: 

• Belemmeringen voor personen met mobiliteitsbeperkingen 

in de bebouwde omgeving. 

• Voorbeelden van hoe deze belemmeringen kunnen worden 

weggenomen. 

• Obstakels in busritten voor personen die een rollator of 

rolstoel gebruiken. 

• Mogelijke oplossingen voor deze problemen. 

• Andere groepen die profiteren van verbeterde 

omstandigheden. 

• Mogelijke persoonlijke steun en ondersteuning in de  

gemeenschap. 

 
De scènes spelen De facilitator kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen spelen de scène misschien liever samen 

zodat ze samen beslissingen kunnen nemen in het spel. Deze 

optie kan wel veel tijd in beslag nemen. 

• Andere groepen kunnen van enige competitie houden. Als de 

scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores worden 

vergeleken. Nogmaals, samen spelen zal discussie stimuleren. 
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Positief resultaat: Scène 
"Bushalte" 

[30-40 minuten]  

 

Figuur 8 - Dennis, 71 jaar , bij 
het busstation 

Leerdoelen: 

• Weten wat mobiliteitsproblemen betekenen in het openbaar 

vervoer. 

• De problemen in het openbaar vervoer voor personen met 

mobiliteitsproblemen kunnen onderzoeken. 

• Creatieve oplossingen kunnen voorstellen om het openbaar 

vervoer aan te passen aan de behoeften van mensen met 

mobiliteitsproblemen. 

 
De spelsessie wordt ingeleid door de facilitator: Dennis wil met de 

bus zijn zoon bezoeken in de naburige stad. Omdat de af te leggen 

afstanden vrij groot zijn, gebruikt hij zijn rolstoel zodat hij af en toe 

kan gaan zitten om uit te rusten. Hoe kan hij het perron bereiken, 

aan boord van de bus gaan en daar veilig zitten? 

Positief resultaat: Scène 
"Badkamer van 

appartement" 

[30-40 minuten] 

 

Figuur 9 - Dennis bij de 
badkamer 

Leerdoelen: 

• Zich bewust zijn van wat mobiliteitsproblemen en het gebrek 

aan toegankelijkheid betekenen bij (instrumentele) 

activiteiten van het dagelijks leven, zoals douchen of naar het 

toilet gaan. 

• Een badkamer kunnen inspecteren in verband met 

mobiliteitsproblemen. 

• Creatieve oplossingen kunnen bedenken voor 

mobiliteitsproblemen in badkamers. 

 
De spelsessie wordt ingeleid door de begeleider: Ontmoet Dennis 

voor zijn badkamer. Hij gebruikt zijn rollator. Het is een badkamer 

met een hoge drempel voor de douche, een wastafel en een laag 

toilet. De vloer en de muren hebben kleine tegels. De scène gaat 

over het omgaan met de uitdagingen die zijn lichamelijke 

beperkingen met zich meebrengen.  

Wrap-up 

[5-10 minuten] 

De facilitator vat de belangrijkste resultaten van de discussies 
samen om de leereenheid af te sluiten. In geval van controversiële 
standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 
Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Meningen moeten 
niet worden beoordeeld, maar kunnen op de volgende manier 
worden samengevat: "Terwijl de meerderheid gelooft dat ..., 
waren er ook mensen die dachten dat ..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen, bv. hun 
belangrijkste leerervaringen. Documentatie is niet verplicht om 
elke leereenheid af te sluiten. Een systematische verzameling van 
leerervaringen zal plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Benodigdheden • Lijst met leidende vragen. 

• Laptop en projector. 

• Handout over casus. 
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• Internettoegang. 

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door de 

deelnemers. 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

Vind achtergrondinformatie over de meer gedetailleerde aspecten 
van mobiliteitskwesties, met name die welke in het spel aan bod 
komen. 

Wees je ervan bewust dat discussies over persoonlijke ervaringen 
veel langer kunnen duren dan verwacht. Selecteer vragen op basis 
van prioriteiten en beëindig de discussies na de toegewezen tijd.  

Introduceer controversiële standpunten die niet kunnen worden 
bemiddeld door te zeggen: "We zijn het eens om het oneens te zijn 
over: ..." 
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2.2.5 Oudere vrouwen met dementie 
Terwijl hun ziekte voortschrijdt, vinden mensen met dementie het steeds moeilijker om zich in hun dagelijkse 

omgeving te oriënteren en er vertrouwd mee te raken. Dit betekent dat zij zichzelf en anderen in gevaar 

kunnen brengen. Voor zover mogelijk moeten binnen- en buitenruimten idealiter worden aangepast aan de 

behoeften van mensen met dementie. Aanpassing vergroot hun kansen om langer hun weg te vinden in hun 

vertrouwde omgeving. Vertrouwde herinneringen en een gestructureerde indeling van voorwerpen helpen 

hen hun weg te vinden in hun omgeving en geven hun een gevoel van veiligheid. Veranderingen in huis 

kunnen daarentegen leiden tot verwarring, onrust of angst. 

Mensen met dementie kunnen zeer gevoelige emoties en stemmingen hebben. Of zij al dan niet enige 

communicatie hebben waargenomen, is tot een bepaalde graad van dementie te herkennen aan hun 

gezichtsuitdrukkingen waaruit verwarring, vreugde, verbazing, angst en nog veel meer kan worden 

opgemaakt. Mensen met dementie hebben een uitgesproken bewegingsdrang, vooral in de tussenstadia. Het 

beperken van hun bewegingen is niet alleen juridisch problematisch, maar kan ook een negatieve invloed 

hebben op hun welzijn. Zij kunnen beperkingen ervaren als een onbegrijpelijke straf of bedreiging en 

reageren met woede en paniek. Daarom moeten eerst alle andere opties worden uitgeput. 

Met name moet in dezelfde mate rekening worden gehouden met de behoeften van verzorgers als met die 

van zieken. Partners of kinderen zijn vaak de verzorgers, een uiterst uitputtende rol. Net als de personen voor 

wie zij zorgen, hebben echtgenoten, partners of kinderen behoefte aan adequate steun en 

omgevingsomstandigheden die hen in staat stellen de uitdagingen aan te kunnen. 

Meer informatie over het creëren van geschikte omgevingen voor ouderen met dementie is te vinden in het 

Compendium van maatregelen [link]. Voorts worden in het Hands-on SHAFE Compendium on Good Practices 

in the Creation of Smart, Healthy, Age-Friendly Environments diverse maatregelen beschreven die de 

levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren, zoals Tessa, een sociale robot, of de resultaten van 

het werk van een dementienetwerk [link]. 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Het doel van deze leereenheid is de deelnemers vertrouwd te 
maken met typische problemen voor personen met dementie die 
veroorzaakt worden door een onaangepaste omgeving. In het 
bijzonder zullen de spelers leren over verschillende soorten 
ondersteunende maatregelen die te maken hebben met: 

• Oriëntatie problemen. 

• Communicatieproblemen. 

• Disrespect voor mensen met dementie. 

 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_NL.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

Deze leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Verklaringen van 
meer algemene aard kunnen worden opgeschreven op een flip-
over of prikbord voor later gebruik. Dit deel van de leereenheid 
is nuttig om persoonlijke indrukken te verzamelen. 

De discussie wordt geleid door de facilitator, die kan kiezen uit 
de volgende vragen of desgewenst vragen kan toevoegen: 

• Heb je ooit ervaringen gehad met iemand die leeft met 

dementie (bijvoorbeeld in uw eigen familie)? 

• Wat was het moeilijkste waar je mee te maken had? 

• Herinner je onaangename reacties van mensen om je heen? 

• Zou jij kunnen zien of iemand met dementie in de 

problemen zit? 

• Ben je ervan overtuigd dat je kunt helpen in alledaagse 

situaties? 

 

Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

 

Een handout wordt uitgedeeld, of op het scherm gedeeld in een 
online workshop, door de facilitator om een casus te presenteren 
gebaseerd op een typisch probleem van personen met dementie. 
Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem (zie bijlage). 
De casus kan aan de hand van de volgende aspecten - en andere 
door de facilitator gekozen aspecten - in kleine groepen en/of 
plenair besproken worden: 

• Typische problemen van mensen met dementie. 

• Zorgen voor de waardigheid van mensen met dementie. 

• Ondersteuning van de autonomie van mensen met 

dementie. 

• Bevordering van de deelname van mensen met dementie 

aan het openbare leven. 

• Ondersteuning van mantelzorgers, vrienden en familie. 

 
De scènes spelen De facilitator kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen spelen de scène misschien liever samen 

zodat ze samen beslissingen kunnen nemen in het spel. Deze 

optie kan wel veel tijd in beslag nemen. 

• Andere groepen kunnen van enige competitie houden. Als 

de scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores 

worden vergeleken. Nogmaals, samen spelen zal discussie 

stimuleren. 
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Positief resultaat: Scène 
"Park" 

[30-40 minuten]  

 

Figuur 10 - Ewa, 78 jaar 

Leerdoelen: 

• Zich bewust zijn van wat dementie betekent in termen van 

veranderingen in menselijk gedrag zoals desoriëntatie, 

stigmatisering. 

• Kunnen omgaan met een persoon met dementie in geval 

van desoriëntatie. 

• Creatieve oplossingen kunnen aandragen om een park 

dementievriendelijker te maken. 

 
De spelsessie wordt ingeleid door de facilitator: Ewa en João 

wonen naast een park. Ze houdt van het park, en 

lichaamsbeweging is goed voor haar. Zoals gewoonlijk is ze 

vandaag alleen in het park, maar plotseling voelt ze zich verloren. 

Mensen kijken naar Ewa omdat ze zich een beetje vreemd 

gedraagt. In principe is het park een leuke plek voor verschillende 

mensen om elkaar te ontmoeten en uit te gaan en te genieten 

van lichaamsbeweging. Wat kan er gedaan worden om deze 

ervaring ook voor Ewa te verbeteren? 

Positief resultaat: Scène 
"spreekkamer van het 

centrum voor 
gezondheidszorg en sociale 

zorg" 

[30-40 minuten]  

 

Figuur 11 - Ewa in het 
gezondheidscentrum  

Leerdoelen: 

• Begrijpen wat dementie betekent in termen van 

veranderingen in menselijk gedrag zoals gebrek aan 

belangstelling, afname van aandacht, rusteloosheid. 

• Kunnen omgaan met een persoon met dementie in geval 

van verminderde aandacht en rusteloosheid. 

• Creatieve oplossingen kunnen aandragen om een 

zorginstelling dementievriendelijker te maken. 

 
De spelsessie wordt ingeleid door de facilitator: João maakt zich 

zorgen over Ewa, en heeft een afspraak in het 

gezondheidscentrum. De dokter en João praten over Ewa, alsof 

ze er niet is. De dokter gebruikt moeilijke taal die ook João 

moeilijk kan begrijpen. Ewa wordt onrustig en overstuur, en het 

is niet duidelijk hoe zij het gesprek waarneemt. De spelers wordt 

gevraagd iets aan deze problemen te doen. 

Wrap-up 

[5-10 minuten] 

De facilitator vat de belangrijkste resultaten van de discussies 
samen om de leereenheid af te sluiten. In geval van 
controversiële standpunten is het niet nodig de resultaten te 
harmoniseren. Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. 
Meningen moeten niet worden beoordeeld, maar kunnen op de 
volgende manier worden samengevat: "Terwijl de meerderheid 
gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten dat ..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen, bv. 
hun belangrijkste leerervaringen. Documentatie is niet verplicht 
om elke leereenheid af te sluiten. Een systematische verzameling 
van leerervaringen zal plaatsvinden in de afsluitende sessie. 
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Benodigdheden • Lijst met leidende vragen. 

• Laptop en projector. 

• Handout over casus. 

• Internettoegang. 

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door de 

deelnemers. 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

Vind achtergrondinformatie over de meer gedetailleerde 
aspecten van leven met dementie, vooral die welke in het spel 
aan bod komen. 

Sommige deelnemers kunnen persoonlijke ervaringen hebben 
met de zorg voor mensen met dementie. Zorg ervoor dat het 
onderdeel 'persoonlijke benadering' niet te emotioneel wordt. 

Afhankelijk van de specifieke fase van de dementie kan een 
verschillend ondersteuningsaanbod nodig zijn. Tegenstrijdige 
meningen over strategieën ter ondersteuning van mensen met 
dementie moeten altijd aan deze context worden getoetst.   
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2.3 Praktische oefening: Ontwerpen van persoonlijke actieplannen 
Deelnemers die zich daadwerkelijk inzetten om de leefomstandigheden voor alle generaties te verbeteren, 

worden in dit aanvullende deel van de workshop ondersteund bij het opstellen van hun persoonlijke 

actieplannen.  

Het bevorderen van een leeftijdsvriendelijke omgeving is een uitdagende taak. Een persoonlijk actieplan is 

een lijst van de afzonderlijke stappen, d.w.z. acties en maatregelen, die nodig zijn om een doel te bereiken. 

Deze onderverdeling helpt het doel te definiëren en maakt het gemakkelijker om het te bereiken.  

Dit zijn de stappen om persoonlijke actieplannen te ontwikkelen: 

1. Het probleem analyseren. Hoe meer kennis je hebt over de kenmerken, de bronnen, de drijvende 

factoren en zelfs de voordelen voor anderen, hoe gemakkelijker het is om ermee om te gaan. Als het 

een probleem is waarmee veel andere mensen worden geconfronteerd, dan is het waarschijnlijk dat je 

"bondgenoten" en medestanders kunt vinden. En misschien zijn er al anderen bij wie je kunt aansluiten 

of die je kan overtuigen om je te steunen. 

2. Het stellen van doelen. Op basis van de kenmerken van het op te lossen probleem kunnen doelen 

worden gesteld. Deze doelen moeten haalbaar zijn voor de persoon of organisatie die het plan ontwerpt. 

Het gebruik van het SMART-concept is raadzaam. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Passend, 

Realistisch en Tijdgebonden. 

3. Veiligstellen van middelen. Werken aan een milieu voor alle generaties vereist toegang tot middelen. 

Ook hier zullen deze middelen verschillen naargelang je een geëngageerd individu bent of een 

vertegenwoordiger van de dienst stadsplanning van een gemeente of een ministerie. 

Samenwerkingspartners behoren tot de belangrijkste middelen en je moet met hen samenwerken. 

4. Selecteren van passende strategieën. Met dat alles in gedachten kunnen strategieën worden ontwikkeld 

om de doelen te bereiken en de nodige middelen te verwerven. Hoe sterker deze zijn, hoe kleiner het 

aantal strategieën dat nodig is. 

5. Zich bewust zijn van onvoorziene omstandigheden. Wat fout kan gaan, zal fout gaan. Uw strategieën zijn 

gericht op sterke punten en kansen; zwakke punten zijn echter inherent aan elke strategie, en 

bedreigingen voor de succesvolle uitvoering ervan zijn talrijk en divers. Een noodplan, d.w.z. manieren 

om met deze eventualiteiten om te gaan, is nuttig. 

6. Beginnen met het implementatieproces. Wanneer je een grote taak voor je hebt liggen, is dit wat je 

moet doen: Vraag jezelf af uit welke afzonderlijke activiteiten of deelstappen de betreffende taak 

bestaat. Definieer en schrijf deze afzonderlijke stappen op en voer ze stap voor stap uit totdat je de 

hoofdtaak hebt voltooid. 

7. Plan, Do, Check, Act. De PDCA-cyclus zorgt voor een voortdurend kwaliteitsbewustzijn. Terwijl plannen 

en doen de kern vormden van de vorige stappen, is specifiek bewustzijn een must bij het nagaan wat in 

de toekomst kan worden verbeterd. Dit vereist dienovereenkomstig handelen. Op basis daarvan zal een 

herzien plan leiden tot betere resultaten in de toekomst. 

 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Algemene doelstellingen van deze leereenheid: 

• Deelnemers basiskennis bijbrengen over hoe een actie voor 

een meer leeftijdsvriendelijke omgeving kan worden 

geconceptualiseerd. 
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• Deelnemers bewust maken van factoren die tot succes leiden 

of obstakels opwerpen. Bewustmaking van het belang van 

noodplannen. 

• Deelnemers ondersteunen bij het zetten van de eerste 

stappen naar praktische uitvoering. 

• Deelnemers kennis laten maken met de PDCA-cyclus. 

 

Inleiding tot het onderwerp 

[30 minuten] 

De facilitator geeft een korte inleiding op het onderwerp voordat 
hij de deelnemers vragen stelt en hen uitnodigt tot commentaar. 
De belangrijkste boodschap is dat de kans op succes groter is als 
de afzonderlijke activiteiten volgens een plan verlopen. Dit plan 
moet echter flexibel zijn en voortdurend worden aangepast aan de 
externe randvoorwaarden. Een PowerPoint presentatie over de 
onderdelen van een persoonlijk actieplan maakt deel uit van de 
opleidingstoolkit. [link] 

De facilitator zou de voor- en nadelen van gestructureerde 
activiteiten versus spontane, situatie gestuurde activiteiten 
kunnen verzamelen. Als het verzamelen is afgerond, wordt de 
deelnemers gevraagd hoe de specifieke voordelen van beide 
manieren van handelen met elkaar in overeenstemming kunnen 
worden gebracht. 

Praktische oefening 

[90 minuten] 

Op basis van de inleidende informatie stelt elke deelnemer een 
persoonlijk actieplan op (link).  

Er moet voldoende tijd worden uitgetrokken om over de 
specifieke onderdelen van het plan na te denken. Dit kan een 
koffiepauze inhouden waarin de deelnemers hun voorlopige 
overwegingen delen en informeel bespreken. Elke cursist krijgt 
een poster waarop hij de resultaten voor de pitch in de volgende 
stap kan tekenen. 

Deze oefening is ook ideaal als huiswerk als de workshop op 
verschillende dagen plaatsvindt. In dat geval kunnen de 
presentatie en de bespreking van de resultaten in de plenaire 
vergadering en de slotbijeenkomst (zie volgende punt) samen 
worden gehouden. Als het als huiswerk wordt gedaan, moeten de 
resultaten digitaal worden gepresenteerd; een sjabloon voor deze 
presentatie is opgenomen in de toolkit. 

Presentatie en bespreking 
van de resultaten in de 

plenaire vergadering 

[20 minuten per deelnemer] 

Als de persoonlijke actieplannen klaar zijn, worden zij plenair 
gepresenteerd. Deze presentatie moet worden beschouwd als een 
pitch, waarbij het publiek moet worden overtuigd van de 
plausibiliteit ervan; alleen dan zullen waarschijnlijk meer middelen 
(in termen van financiering of samenwerkingspartners) worden 
verstrekt. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Personal_action_plan_facilitator_NL.pptx
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Personal_action_plan_participants_NL.pptx
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De deelnemers wordt gevraagd als kritische vrienden op te treden. 
Dit omvat vragen die aanzetten tot verdere reflectie, 
ondersteunende aanvullende aspecten of argumenten die tot 
dusver niet zijn gebruikt. 

Benodigdheden • Handout met sjabloon voor actieplannen (zie bijlage). 

• PowerPoint-sjabloon voor actieplannen (indien gedaan als 

huiswerk). 

 
Analoge workshops: 

• Poster en pennen voor elke deelnemer om hun resultaten te 

schetsen. 

• Ten minste één prikbord dat de deelnemers moeten delen 

voor hun pitches. 

• Laptop, projector en scherm (als het actieplan als huiswerk 

wordt gemaakt). 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

[toe te voegen na lokale workshops] 
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2.4 Slotzitting 

Doelstellingen van de sessie Algemene doelstellingen van de afsluitende sessie: 

• Debriefing. 

• Evaluatie van de workshop. 

• De prestaties vieren. 

 
Het doel van de afsluitende sessie is de resultaten van de 
workshop in een ontspannen sfeer samen te vatten en te 
evalueren. De deelnemers evalueren de opgedane kennis en 
ervaringen; de facilitators krijgen feedback en tips voor 
toekomstige verbeteringen (om de kwaliteit van de workshops te 
behouden). Bovendien krijgt iedereen de gelegenheid zijn of haar 
prestaties te vieren.  

Debriefing 

[10 minuten] 

De sessie wordt geopend door de facilitator die de doelstellingen 
schetst. De facilitator verwijst naar wat gepland was te bereiken, 
d.w.z. de leerdoelen, en vat de activiteiten samen. Dit helpt de 
deelnemers de activiteiten in perspectief te plaatsen en geeft een 
basis voor de evaluatie. 

De facilitator vraagt de deelnemers om eerlijke feedback, 
aangezien dit kan helpen om toekomstige workshops nog beter te 
organiseren. 

 

Afhankelijk van de context van de workshop kan de evaluatie van 
de deelnemers variëren van een korte en vrij informele bijdrage 
tot een diepgaande analyse van specifieke aspecten van de 
workshop. 

Evaluatie - Optie 1: 
Mondelinge discussie 

[3-5 minuten per vraag] 

Mondelinge discussies onder leiding van de facilitator en bij 
voorkeur met een notulist door een assistent - of audio opname 
(met toestemming van de deelnemers). Deze discussies kunnen 
belangrijke inzichten opleveren door wederzijdse reflecties te 
stimuleren. Tijdens de discussie kunnen de volgende vragen 
gesteld worden. Uiteraard kunnen er ook eigen vragen worden 
toegevoegd.  

• Wat waren je belangrijkste leerervaringen? 

• Wat vond je vooral leuk aan de workshop? 
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• Welke onderwerpen waren bijzonder relevant, interessant en 

motiverend? 

• Aan welke onderwerpen is te veel tijd besteed? 

• Aan welke onderwerpen is te weinig tijd besteed? 

• Wat ontbrak er volledig in de workshop? 

• Welke onderdelen kunnen eventueel worden verbeterd? 

• Wat zijn de persoonlijke of professionele voordelen van de 

workshop? 

 

Evaluatie - Optie 2: 
Mondelinge gestructureerde 

discussie 

[3-5 minuten per vraag] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In tegenstelling tot optie 1 schrijven de deelnemers hun 
antwoorden op kaarten die door de facilitator op prikborden 
worden opgehangen. Dit helpt de meer introverte deelnemers om 
ook hun ideeën en gedachten te uiten; door de antwoorden bij 
elkaar te leggen ontstaat een goed overzicht van de onderwerpen. 
Na bespreking en eventuele toevoeging van nieuwe stellingen 
worden de antwoorden gefotografeerd om ze te documenteren. 

Met geschikte software kan deze optie ook worden gebruikt in een 
online workshop. Gratis prikborden kunnen bijvoorbeeld worden 
gebruikt via de volgende URL: https://miro.com; 
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/; 
https://www.mural.co/.  

Evaluatie - Optie 3: Bull's 
eye 

[15 minuten] 

De deelnemers wordt gevraagd hun mening te geven over de 
volgende (of andere) punten:  

• Organisatie van de workshop. 

• Inhoud van de workshop. 

• Methodes gebruikt in de workshop  

• Sfeer 

https://miro.com/
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Figuur 12 - Bull's eye beoordeling 

De deelnemers plakken stickers op een bull's eye diagram en 
schrijven opmerkingen op sticky notes (post-its©) met betrekking 
tot de specifieke categorie. De resultaten worden samen met de 
deelnemers geanalyseerd en gedocumenteerd door middel van 
een foto. 

Online evenementen kunnen ook worden beoordeeld met behulp 
van bijvoorbeeld https://www.oncoo.de/Zielscheibe/. 

Evaluatie - Optie 4: 

Koffer 

[15 minuten] 

In workshops ter plaatse kan de deelnemers worden gevraagd hun 
ervaringen in de workshop op te schrijven op sticky notes (post-
its©).  

• Positieve ervaringen: Wat neem ik mee naar huis? 

• Ruimte voor verbetering: Wat laat ik achter? 

 
Positieve ervaringen worden in de koffer geplaatst, negatieve 
ervaringen erbuiten. De resultaten worden gepresenteerd en 
plenair besproken. 

 

Figuur 13 - Koffer evaluatie 
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Evaluatie - Optie 5: 
Schriftelijke enquête 

[5 minuten] 

Een schriftelijke enquête ter evaluatie van de workshop is de minst 
tijdrovende optie voor de afsluitende sessie, maar moet achteraf 
grondig worden verwerkt en geanalyseerd. Bij workshops op 
locatie kunnen facilitators een papieren vragenlijst uitdelen aan de 
deelnemers, die onmiddellijk moet worden ingevuld. Ze kunnen 
ook een link geven naar een online tool die hen het invoeren van 
gegevens bespaart. Sommige deelnemers zullen echter snel 
vergeten zijn dat hen om feedback is gevraagd, en de respons kan 
veel lager uitvallen. 

De bijlage bevat een model voor een schriftelijke enquête over de 
volgende thema's: 

• Organisatie van de workshop. 

• Leerinhoud en methoden. 

• Werksfeer. 

• Persoonlijke en professionele voordelen. 

 
Facilitators kunnen deze versie van de vragenlijst kopiëren, maar 
willen deze wellicht aanpassen aan thema's en kenmerken die 
specifiek zijn voor de deelnemers. Indien bij een klein aantal 
deelnemers de anonimiteit niet gewaarborgd is, moet dit deel 
worden ingekort of geschrapt. De deelnemers moet worden 
meegedeeld dat hun eerlijke mening wordt gevraagd en dat hun 
antwoorden niet tot een specifieke persoon zullen worden herleid. 

Het aantal en het formaat van de vragen voldoen aan de gratis 
versies van online enquêtetools die de resultaten automatisch 
analyseren en grafieken maken voor de presentatie ervan. 

Vieren van prestaties 

[15-20 minuten zonder 
samenkomst] 

 

 

Het vieren van prestaties is een belangrijk onderdeel van de 
slotbijeenkomst en moet zorgvuldig worden gepland, omdat het 
zal bijdragen aan de leerervaring. 

Facilitators kunnen kiezen uit certificeringssjablonen die kunnen 
worden aangevuld met organisatorische en persoonlijke 
gegevens. Ook kunnen de certificaten aangepast worden aan de 
thematische aandachtspunten van de workshop: Bewijs van 
deelname [link] of Certificaat van deelname [link] 

Vooral voor evenementen ter plaatse kan belangstelling worden 
gewekt door een persbericht te verspreiden. Journalisten kunnen 
voor de viering worden uitgenodigd en de gelegenheid krijgen om 
facilitators en deelnemers te interviewen. Het is dan fijn als er een 
hapje en een drankje is om de persoonlijke uitwisseling te 
stimuleren.  

In elk geval moeten, mits de deelnemers uitdrukkelijk 
toestemming verlenen, groepsfoto's en/of -video's worden 
gemaakt die ook voor communicatiedoeleinden op sociale 
mediakanalen kunnen worden gebruikt. Verhalen en ervaringen 
van deelnemers zijn ook interessant om breder te delen.  

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Proof_of_participation_NL_form.pdf
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Certificate_of_participation_NL_form.pdf
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Benodigdheden • Voor online workshops: Conferentiesoftware met galerie 

overzicht. 

• Optie 1: Lijst met evaluatie vragen. 

• Optie 2: Lijst met evaluatie vragen, prikbord met voldoende 

kaarten en pennen voor de deelnemers. 

• Optie 3: Poster met bull's eye en thematische segmenten 

voor aan de muur, één sticker per thema voor elke 

deelnemer, voldoende pennen en plakbriefjes voor de 

deelnemers. 

• Optie 4: Poster met koffer en voldoende pennen en 

plakbriefjes voor de deelnemers (figuur 13). 

• Optie 5: Papieren vragenlijst voor elke deelnemer of link naar 

online vragenlijst (zie model in de bijlage). 

• Certificaat voor elke deelnemer. 

• Give-aways. 

• Camera. 

• Drankjes en snacks. 

 

Aanbevelingen voor 
facilitators 

 

Figuur 14 - Knop met EU-
logo  

Als het budget het toelaat, kunnen samen met het certificaat 
kleine geschenken worden uitgedeeld; zij zullen het effect van de 
viering versterken. De geschenken moeten geïnspireerd zijn op het 
thema van de workshop en kunnen bijvoorbeeld een speldje of 
een button met het Europese logo of een beker met de personen 
uit het BIG-spel zijn. Hier kunt u een afbeeldingen selecteren voor 
eventuele geschenkjes: link.  

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en


 

BIG - IO2 Workshop Methodology NL 45 

Deel 3: Online tools gebruiken  

In dit hoofdstuk krijgt de trainer of facilitator tips en trucs voor het werken met digitale hulpmiddelen 

tijdens de workshops. 

3.1 Online leren 

Voorbereiding op online leren en het gebruik van online instrumenten is essentieel aangezien het gebruik 

van online tools alleen maar zal toenemen in de aankomende jaren.3 Onderwijsgevenden zullen manieren 

moeten vinden om over vermeende belemmeringen heen te stappen om online leeromgevingen van hoge 

kwaliteit te creëren.4 

Online leren kan lerenden en facilitators verschillende voordelen bieden. Flexibiliteit wordt vaak gezien als 

een van de belangrijkste voordelen. Online leren biedt meestal flexibiliteit in termen van tijd en plaats, 

aangezien lerenden workshops kunnen bijwonen vanaf elke locatie die zij kiezen. Bovendien kunnen online 

workshops worden opgenomen en gedeeld, zodat het lesmateriaal op een zelfgekozen tijdstip kan worden 

bekeken. Dit kan vooral gunstig zijn voor volwassen lerenden die in hun dagelijks leven vaak verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden moeten combineren.5 Andere voordelen zijn de betaalbaarheid en 

efficiëntie, omdat online onderwijs vaak kosten- en tijd effectiever is dan klassikaal leren.6 

Zowel lerenden als facilitators kunnen verschillende obstakels ervaren bij online leren. Mensen kunnen 

online workshops vermoeiender vinden dan persoonlijke workshops. Sommige factoren kunnen hier van 

invloed zijn: a) het is gemakkelijker om afgeleid te worden, b) er is een gebrek aan persoonlijke contact, en 

c) online workshops en cursussen kunnen een meer passieve en inactieve houding uitlokken.7 Online-

onderwijs beïnvloedt ook de relaties tussen facilitators en lerenden, of tussen lerenden onderling, en 

lerenden kunnen minder steun ervaren in een online-setting. Voor facilitators kan het ook een uitdaging zijn 

om hun onderwijs vloeiend aan te passen aan de individuele lerenden tijdens het lesgeven. Sommige 

facilitators missen misschien de energie en opwinding van persoonlijk contact met een groep. Bovendien 

kunnen opdrachten in online workshops gemakkelijker verkeerd geïnterpreteerd worden.8 

Bij het werken in een online-omgeving zijn er vier belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden 

gehouden:  

1. Geef mensen de kans om met elkaar in contact te komen. 

2. Geef duidelijke instructies. 

3. Geef ruimte voor actie en interactie. 

4. Geef mensen de ruimte om zelf na te denken.9 

 

Meer nog dan fysieke bijeenkomsten vereisen online bijeenkomsten activerende methoden. Er is een 

veelheid aan hulpmiddelen beschikbaar voor docenten die kunnen helpen om lerenden betrokken te 

 
3 Palvia, S., Aeron, P., Gupta, P., Mahapatra, D., Parida, R., Rosner, R. & Sindhi, S. (2018). Online Onderwijs: Worldwide 
Status, Challenges, Trends, and Implications. Journal of Global Information Technology Management, 21:4, 233-241, 
DOI: 10.1080/1097198X.2018.1542262. 
4 Ibid. 
5 Dirkse, S., Talen, A., van Rumpt, A. & Bons, L. (2020). Het grote online werkvormenboek 3. Amsterdam: Boom. 
6 Gautam, P. (2020). Voordelen en nadelen van online leren. Opgehaald op 31 augustus 2022, van 
https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-learning. 
7 Dirkse et al. (2022). 
8 Davis, N., Gough, M. & Taylor, L. (2019). Online lesgeven: voordelen, obstakels en hulpmiddelen om het goed te 
doen. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 19:3, 256-263, DOI: 10.1080/15313220.2019.1612313. 
9 Dirkse et al. (2022). 
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houden, en die gemeenschapsvorming tijdens cursussen mogelijk maken. In de volgende paragraaf worden 

drie hulpmiddelen toegelicht die gemakkelijk in de workshops kunnen worden gebruikt. 

3.2 Online hulpmiddelen 
Bij het plannen van je online workshop is het raadzaam te werken met een tool waarmee deelnemers via 

videogesprekken in een grote groep en in subgroepen bijeen kunnen komen. Zoom en Microsoft Teams 

worden nader beschreven. Daarnaast kan een visuele online tool worden gebruikt voor deelnemers om 

samen te werken, te brainstormen en bevindingen te presenteren. Er zijn veel online tools beschikbaar om 

dit te vergemakkelijken, zoals Jamboard, Miro en Mural. Jamboard wordt later beschreven. De interacties en 

reflecties van lerenden nemen toe wanneer je kleine reflectiemomenten creëert. Mentimeter is een online 

tool die deze kleine momenten kan helpen creëren. 

Zoom en Microsoft Teams - video vergaderen en discussiëren in kleine groepen 

Zoom en Microsoft Teams zijn tools die je kunt gebruiken om virtueel met anderen te vergaderen via video. 

Binnen Zoom en Microsoft Teams kun je Breakout Rooms aanmaken, schermen en presentaties delen. Je 

kunt grotere workshop ook opsplitsen in aparte sessies, zodat kleine groepen cursisten kunnen discussiëren 

en samenwerken. 

  

Om Zoom te gebruiken moet de docent zich eerst aanmelden via: Aanmelden - Zoom.  

Om gebruik te maken van Microsoft Teams moet de docent eerst Teams downloaden via: Download 

Microsoft Teams Desktop and Mobile Apps | Microsoft Teams.  

Met Zoom en Teams kun je een vergadering plannen om workshops te organiseren en cursisten uit te 

nodigen. Deelnemers kunnen deelnemen zonder zich aan te melden, nadat ze zijn uitgenodigd door de 

docent, waardoor beide tools toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken zijn. 

Voor meer informatie over Zoom, zie: Aan de slag gids voor nieuwe gebruikers - Zoom Support  

Voor meer informatie over Teams, zie: Aanmelden en aan de slag met Teams (microsoft.com) 

Het hele curriculum zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 kan worden uitgevoerd via Zoom of Teams. Het is 

raadzaam om vaker in kleine groepen te discussiëren en de methoden te variëren, zodat het in een online 

omgeving boeiender wordt. De optimale grootte voor online groepen is 2 tot 5 personen. 

Analyse / Omgaan met 

conflicten  

[30 minuten]  

  

In een online workshop wordt een handout op het scherm gedeeld 
door de facilitator om te werken aan een casus voorbeeld gebaseerd 
op een typisch probleem van een van de personages. Aspecten (zoals 
gespecificeerd in hoofdstuk 2 van de handleiding) worden besproken 
in kleine break out groepen van 2 tot 5 cursisten. Na bespreking in de 
kleine groepen vatten de deelnemers hun resultaten plenair samen.  

  

Jamboard - Een visueel hulpmiddel 

Jamboard is een gratis online tool ontworpen voor online samenwerking. In Jamboard kun je whiteboards 

aanmaken waar iedereen met een link vanaf zijn eigen computer kan samenwerken en het whiteboard dat 

gedeeld wordt kan bewerken. Jamboard is gemakkelijk te gebruiken. U kunt Jamboard vinden door naar 

jamboard.google.com te gaan. 

Deelnemers en facilitators kunnen borden maken en delen met hun groepen. Klik op de knop 'Delen' en deel 

met individuen en groepen of maak een deelbare link. Als je wilt dat deelnemers met het bord kunnen 

werken, selecteert je de optie 'Iedereen met deze link kan bewerken'.  

https://zoom.us/signup
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
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Je kunt Jamboard gebruiken als een gedeeld whiteboard of het op verschillende manieren gebruiken. 

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld in kleine groepjes brainstormen en een bord maken om later met de rest 

van de groep te delen. 

Voor meer informatie over Jamboard, zie: Hoe Jamboard te gebruiken in de klas: 20+ tips en ideeën - Ditch 

That Textbook   

Jamboard kan worden gebruikt als visueel hulpmiddel om groepsdiscussies in een online-omgeving 

boeiender te maken. Het kan worden gebruikt in alle groepsdiscussies zoals beschreven in hoofdstuk 2. Hier 

zijn enkele voorbeelden: 

Analyse / Omgaan met 

conflicten  

[30 minuten]  

  

In een online workshop wordt een handout op het scherm gedeeld 
door de facilitator om te werken aan een casus op basis van een 
typisch probleem van een van de personages. Aspecten (zoals 
gespecificeerd in hoofdstuk 2 van de handleiding) worden 
besproken. Een whiteboard in Jamboard wordt gedeeld met de 
hele groep; lerenden kunnen sticky notes op het whiteboard 
plakken om reflectie en discussie te vergemakkelijken. 

Jamboard kan ook gemakkelijk worden gebruikt voor de inleidende of afsluitende sessies door een visueel 

bord te maken. Hier zijn enkele voorbeelden: 

Praktische oefening  

[90 minuten]  

Op basis van de inleidende informatie stelt elke deelnemer een 

persoonlijk actieplan op (model in de bijlage). Er moet voldoende 

tijd worden uitgetrokken om over de specifieke onderdelen ervan 

na te denken. Elke deelnemer krijgt een whiteboardpagina in 

Jamboard waarop hij de resultaten voor de pitch in de volgende 

stap kan plaatsen.  

Deze oefening is ook ideaal als huiswerk als de workshop op 

verschillende dagen plaatsvindt. In dat geval kunnen de 

presentatie en bespreking van de resultaten in de plenaire 

vergadering en de afsluitende sessie samen worden gehouden.  

 

Mentimeter - Kleine momenten van bezinning creëren 

Mentimeter is een gratis online tool. Via Mentimeter kun je heel snel en eenvoudig een kleine peiling 

uitvoeren of lerenden samen een eenvoudige woordwolk laten maken via hun computer of telefoon. Met 

een woordwolk kunnen deelnemers woorden die ze via hun apparaten invoeren visueel weergeven. De 

resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar op de gedeelde en individuele schermen. Deelnemers kunnen de 

woordwolk zien groeien terwijl andere deelnemers woorden toevoegen. Als een woord meer dan eens wordt 

ingevoerd, wordt hij groter.  

Om Mentimeter te kunnen gebruiken, moet je eerst een account aanmaken op hun website. Ga naar 

www.mentimeter.com en klik op de knop 'Aanmelden' in de rechterbovenhoek. 

De volgende video laat zien hoe je een woordwolk maakt: 

Gratis woordwolken maken - live en interactief - Mentimeter - YouTube 

https://ditchthattextbook.com/jamboard/
https://ditchthattextbook.com/jamboard/
https://ditchthattextbook.com/jamboard/
https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
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De leereenheden beginnen met een groepsdiscussie over de persoonlijke ervaringen van de deelnemers en 

eindigen met een evaluatie van de leerervaring. Om actieve betrokkenheid en reflectie in een online 

omgeving te stimuleren kan samen een woordwolk worden gemaakt en gebruikt in de discussies.  

Methode Kennis en eerdere ervaringen activeren en de leerervaring evalueren 

Woordwolk - Mentimeter 

 Vraag de deelnemers aan het begin van de workshop wat er in hen opkomt als 

ze denken aan de omstandigheden van een van de personages. Vraag hen alle 

sleutelwoorden in Mentimeter op te schrijven. Bekijk en bespreek de 

woordwolk met de groep. Stel dezelfde vraag en doe dezelfde oefening aan 

het einde van de sessie om te zien en te bespreken hoe hun percepties zijn 

veranderd. Evalueer tenslotte de leerervaring. 

 

Bij het werken met online hulpmiddelen zijn er een paar praktische zaken waarmee rekening moet worden 

gehouden.  

Voordat je begint, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de toepassingen. 

Controleer of mensen een camera en een microfoon op hun computer hebben (zoals nodig voor tools als 

Zoom en Microsoft Teams) en of ze toegang hebben tot internet voor de workshop. Als de groep niet gewend 

is om online te werken, vraag hen dan om hun video's en geluid te testen. Je kunt vlak voor de workshop een 

extra bijeenkomst organiseren om mensen dingen te laten testen en dus vroeg komen als je denkt dat dit 

voor je groep nodig is. Doorloop de interacties op de tools die u van plan bent te gebruiken om vooraf 

eventuele logistieke problemen op te lossen. Zorg voor een plan B: technologie kan uitvallen en het is 

verstandig om alternatieve communicatiekanalen te hebben.  

Aan het begin van de workshop kan het nuttig zijn de belangrijkste hulpmiddelen en hun functies met de 

groep door te nemen als de deelnemers niet gewend zijn online te werken. Bespreek tijdens deze eerste 

bijeenkomst hoe ze tijdens de online workshop met elkaar moeten omgaan. Wilt u dat de deelnemers hun 

microfoons uitschakelen en hun hand opsteken als ze iets willen zeggen? Denk ook aan het gebruik van de 

video voor non-verbale communicatie, bijvoorbeeld duimen omhoog voor een OK of hand opsteken om te 

stemmen. 

In een online omgeving is het belangrijk om lerenden gemotiveerd en actief te houden. Kleine stimulansen 

tussen werkvormen en vragen door kunnen helpen. Hieronder staan twee voorbeelden.  

Methode Speurtocht  

  Vraag de deelnemers om binnen een bepaalde tijd een specifiek voorwerp in 

hun huis te halen (gebruik een timer) en het voorwerp voor de camera te 

houden. Bijvoorbeeld: een voorwerp in hun huis waarvan ze denken dat het 

van groot nut is voor het personage in het spel, of een souvenir van hun laatste 

of favoriete vakantie. Als de timer stopt, kun je een praatje maken over de 

voorwerpen of mensen vragen in de chat op te schrijven waarom ze hun 

voorwerp hebben gekozen.  

  

Methode Tellen tot 20   

  Vraag de groep te tellen tot 20 (of meer, afhankelijk van de grootte van de 

groep). Om de beurt moet iedereen een getal zeggen en er mag maar één 

deelnemer tegelijk spreken. Wanneer twee deelnemers tegelijk spreken, 

moet de groep opnieuw beginnen te tellen.  
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Deel 4: Certificatie en validatie van volwasseneneducatie in Europa 

Dat validatie en certificatie van informeel en niet-formeel leren belangrijk is, wordt steeds meer 

erkend. Samenvattingen van de huidige stand van zaken op dit gebied in de BIG partnerlanden 

kunnen hier gevonden worden.  

4.1  Validatie van informeel en niet-formeel leren 

Gebruikelijke validatiemethoden en -instrumenten zijn de prestatie- of voortgangsbewaking door 

begeleiders of mentoren, dagboeken (beide in het geval van langdurige onderwijsmethoden), 

schriftelijke toetsen, of groepsdiscussies over nieuw verworven kennis. Verder kunnen bij evaluaties 

vooraf en achteraf ingevulde vragenlijsten voor en na een training aangeven welke en in welke mate 

kennis is verworven en of in voldoende mate aan de verwachtingen is voldaan. Een 

zelfbeoordelingsformulier kan ook dienen om na te denken over verworven competenties, en ook 

collega's kunnen worden beoordeeld met wederzijdse bekrachtiging van de leervorderingen over 

specifieke onderwerpen. Soms is het raadzaam om enige tijd te laten verstrijken en deelnemers zich 

bewust te laten worden van blijvende effecten. 

Veel van de hierboven genoemde validatiemiddelen zijn niet geschikt voor een overdracht naar het 

BIG-project vanwege de inhoud en opzet van de workshops en de samenstelling van de deelnemers. 

Het project heeft behoefte aan een aanpak op maat die rekening houdt met het feit dat het spelen 

van een onlinespel de kern van de workshop vormt. 

De validatie van de leerervaringen in BIG workshops omvat twee elementen: 

- Het scoresysteem van het leerspel 

- De zelfevaluatie van de leerervaringen door de workshopdeelnemers. 

Wat het puntensysteem van het spel betreft, is het doel van het BIG-spel om de beste beslissingen 

te nemen voor de personages van BIG CITY. Het belangrijkste doel is om de burgers van BIG CITY 

gelukkig te maken.   

De speler begint met een neutrale score op geluk, zoals de balk bovenaan in het spel laat zien. Na 

het geven van antwoorden worden de smileys groen of rood, afhankelijk van 

de juistheid van de antwoorden. 

Aan het begin van het spel verschijnt één ster. Tijdens het spelen kan de speler 

meer sterren verdienen en een gemiddelde speler, expert of meester worden.  

In de minigames kan de speler meer munten verdienen dan de beginnende 200 munten. 

4.2  Certificatie van informeel en niet-formeel leren 

Ook de voordelen van erkenning van in een informeel of niet-formeel leerproces verworven 

competenties worden steeds meer erkend. Certificaten, diploma's, aanbevelingen of 

beoordelingsbrieven kunnen voordelen bieden bij sollicitaties voor stages, beurzen en banen, en 

zullen het algemene gevoel van eigenwaarde van de deelnemers vergroten .   

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Certification_and_validation_NL.pdf
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Een laagdrempelige manier die in elke workshop kan worden toegepast is dat de organisatie die het 

evenement organiseert een certificaat uitreikt. Leerprestaties kunnen worden genoteerd omdat 

deze certificaten zich richten op de leerdoelen van de specifieke eenheden en de scènes waaraan 

daadwerkelijk is gewerkt.  

De waarde van een certificaat kan echter worden uitgebreid als benaderingen worden gebruikt om 

een overkoepelend kader te creëren voor de erkenning van competenties. Een van de meest 

gebruikelijke en geaccepteerde hulpmiddelen is de Europass. Gebruikers kunnen bij Europass een 

gratis profiel aanmaken en al hun vaardigheden, kwalificaties en ervaringen vastleggen op één 

veilige, online locatie. Gebruikers kunnen al hun werk-, onderwijs- en opleidingservaringen, 

taalvaardigheden, digitale vaardigheden, informatie over projecten, vrijwilligerservaringen en 

prestaties vastleggen. Vandaar dat het Europass Certificaatsupplement dat aan een certificaat kan 

worden toegevoegd een aanzienlijk voordeel is voor de ontvanger. Meer details en een link naar 

nationale sjablonen zijn hier te vinden. Nationale sjablonen voor het Europass 

Certificaatsupplement zijn ook te vinden in de sectie voor certificaten op het BIG leerplatform. 

Digitale Certificaten zijn een van de Europass hulpmiddelen. European Digital Credentials for 

learning zijn verklaringen die door een organisatie aan een lerende worden afgegeven en kunnen 

diploma's, afschriften van records, rechten en een grote verscheidenheid aan andere soorten 

certificaten van leerprestaties omvatten. Ze zijn meertalig en ondertekend met een uniek 

elektronisch zegel. Hierdoor kunnen onderwijs- en opleidingsinstellingen gemakkelijk 

getuigschriften van elke grootte, vorm en afmeting authentiseren, valideren en erkennen. Ze 

worden aan een persoon gegeven om te certificeren dat hij of zij heeft geleerd in de breedste zin 

van het woord. Ze kunnen worden toegekend voor formeel onderwijs, opleidingen, online 

cursussen, vrijwilligerservaringen en meer. 

Aanbieders van onderwijs en opleidingen kunnen hun administratieve lasten en de kosten voor de 

afgifte van getuigschriften verminderen en tegelijkertijd de afgifteprocedures versnellen door 

digitaal te gaan werken. 

Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan de 

verstrekkers van Europass Digital Credentials moeten voldoen. 

Om de geloofsbrieven te kunnen afgeven, moet de instelling 

voor volwasseneneducatie een gekwalificeerd elektronisch 

zegel verkrijgen. Een door de Europese Commissie verstrekte 

tool zorgt ervoor dat alles goed wordt ingesteld. Vervolgens 

geeft een handleiding informatie over het voorbereiden van 

de gegevens. Schriftelijke informatie is hier ook te vinden. Met 

de Online Credential Builder kunnen gegevens volledig via de 

browser worden ingevoerd. Als alle gegevens over de 

credentials zijn voorbereid, wordt het bestand geüpload. De 

gegevens worden dan beoordeeld en digitaal verzegeld. 

Ontvangers worden per e-mail geïnformeerd, en de 

referenties worden naar hun online portemonnee gestuurd, 

indien beschikbaar.  

https://europa.eu/europass/en/europass-profile-tool-help-people-manage-their-learning-and-careers
https://europa.eu/europass/nl/learn-europe/certificate-supplement
https://europa.eu/europass/nl/learn-europe/certificate-supplement
https://www.youtube.com/watch?v=dyRtF8nDG5U
https://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/#/homehttps://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/
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Europass Digital Credentials maken gebruik van open normen en zijn volledig afgestemd op bekende 

EU-kaders en instrumenten zoals het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EQF), 

een ander instrument van Europass. 

Het Europees Kwalificatiekader is resultaatgericht leren en omvat alle soorten en alle niveaus van 

kwalificaties om duidelijk te maken wat iemand weet, begrijpt en kan. Het niveau neemt toe naar 

gelang de mate van bekwaamheid. Niveau 1 is het laagste en 8 het hoogste niveau. Door het EQF 

nauw te koppelen aan nationale kwalificatiekaders, kunnen alle soorten en niveaus van kwalificaties 

in Europa in kaart worden gebracht. 

De acht niveaus van het EQF definiëren: 

• Kennis als theoretisch en/of feitelijk; 

• Vaardigheden als cognitieve vaardigheden (waaronder het gebruik van logisch, intuïtief en 

creatief denken) en praktische vaardigheden (waaronder handigheid en het gebruik van 

methoden, materialen, gereedschappen en instrumenten); 

• Verantwoordelijkheid en autonomie als het vermogen van een leerling om kennis en 

vaardigheden zelfstandig en verantwoord toe te passen. 

 Kennis Vaardigheden Verantwoordelijkheid en 
autonomie 

Level 1 Basis algemene kennis 
 

Basisvaardigheden om 
simpele taken uit te 
voeren 

Werken of studeren onder 
direct toezicht op een 
gestructureerde manier 

Level 2 Basis feitenkennis op het 
gebied van werk of studie 

Basis cognitieve en 
praktische vaardigheden 
om relevante informatie 
te gebruiken om taken uit 
te voeren en 
routineproblemen op te 
lossen met behulp van 
simpele regels en 
middelen 

Werk of studeren onder 
toezicht met enige autonomie 

Level 3 Kennis van feiten, 
principes, processen en 
algemene concepten op 
het gebied van werk of 
studie 

Een set van cognitieve en 
praktische vaardigheden 
die nodig zijn om taken uit 
te voeren en problemen 
op te lossen met behulp 
van basismethoden, 
middelen, materialen en 
informatie 

Verantwoordelijkheid nemen 
voor het vervullen van taken 
in werk of studie; aanpassen 
van het eigen gedrag in 
omstandigheden om 
problemen op te lossen 

Level 4 Feitelijke en theoretische 
kennis van brede 
contexten op het gebied 
van werk of studie 

Een set van cognitieve en 
praktische vaardigheden 
die nodig zijn om 
oplossingen voor 
specifieke problemen te 
vinden op het gebied van 
werk of studie 

Zelfmanagement binnen de 
richtlijnen van werk of studie 
contexten die normaliter 
voorspelbaar zijn, maar ook 
kunnen veranderen; toezicht 
houden op het routinematige 
werk van anderen, enige 
verantwoordelijkheid nemen 
voor de evaluatie en 

https://europa.eu/europass/nl/europass-tools/digital-credentials
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verbetering van werk of 
studieactiviteiten 

Level 5 Uitgebreide, 
gespecialiseerde, 
feitelijke en theoretische 
kennis op het gebied van 
werk of studie en begrip 
van de grenzen van die 
kennis 

Een uitgebreide set van 
cognitieve en praktische 
vaardigheden die nodig 
zijn om creatieve 
oplossingen te vinden 
voor abstracte problemen 

Management en toezicht 
binnen de context van werk 
of studieactiviteiten waar 
sprake is van onvoorspelbare 
veranderingen; nakijken en 
ontwikkelen van het optreden 
van de persoon zelf of 
anderen 

Level 6 Gevorderde kennis op het 
gebied van werk of 
studie, inclusief een 
kritisch begrip van 
theorie en principes 

Gevorderde vaardigheden 
die meesterschap en 
innovatie demonstreren, 
en die nodig zijn om 
complexe en 
onvoorspelbare 
problemen op het gebied 
van specialistisch werk of 
studie 

Managen van complexe 
technische of professionele 
activiteiten of projecten, 
verantwoordelijkheid nemen 
voor besluitvorming in 
onvoorspelbare werk- of 
studiecontexten; 
verantwoordelijkheid nemen 
voor het beheer van de 
professionele ontwikkeling 
van individuen en groepen 

Level 7 Zeer gespecialiseerde 
kennis, waarvan een deel 
vooraan staat in de 
kennis op een werk- of 
studiegebied, als basis 
voor origineel denken 
en/of onderzoek; 
Kritisch bewustzijn van 
kennisvraagstukken op 
een gebied en op het 
raakvlak tussen 
verschillende gebieden 

Gespecialiseerde 
probleemoplossende 
vaardigheden die nodig 
zijn bij onderzoek en/of 
innovatie om nieuwe 
kennis en procedures te 
ontwikkelen en kennis uit 
verschillende gebieden te 
integreren 

Werk- of studiecontexten 
beheren en transformeren die 
complex en onvoorspelbaar 
zijn en nieuwe strategische 
benaderingen vereisen; 
verantwoordelijkheid nemen 
om bij te dragen aan 
professionele kennis en 
praktijk en/of om de 
strategische prestaties van 
teams te beoordelen 

Level 8 Kennis op de meest 
geavanceerde grens van 
een werk- of studiegebied 
en op het raakvlak tussen 
gebieden 

De meest geavanceerde 
en gespecialiseerde 
vaardigheden en 
technieken, met inbegrip 
van synthese en evaluatie, 
die nodig zijn om kritische 
problemen in onderzoek 
en/of innovatie op te 
lossen en bestaande 
kennis of beroepspraktijk 
uit te breiden en opnieuw 
te definiëren 

Blijk geven van aanzienlijke 
autoriteit, innovatie, 
autonomie, 
wetenschappelijke en 
professionele integriteit en 
aanhoudende inzet voor de 
ontwikkeling van nieuwe 
ideeën of processen in de 
voorhoede van werk- of 
studiecontexten, met inbegrip 
van onderzoek 

Bron: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

Afhankelijk van de initiële kennis van de deelnemers aan de BIG workshop zullen hun leerresultaten 

variëren tussen niveau 1 en 3.  

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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Het EQF is gekoppeld aan de National Qualifications Frameworks (NQF's). Als de organisatie die de 

workshop organiseert deze als referentiekader verkiest, kunnen ze hier worden gevonden.  

Gezien hun flexibiliteit en als aanvulling op de reeds bestaande benaderingen, zullen zogenaamde 

"micro-credentials" in de toekomst waarschijnlijk aan belang winnen. Ook micro-credentials kunnen 

worden ontworpen en verstrekt door allerlei aanbieders in veel verschillende formele, niet-formele 

en informele leersettings. In december 2020 bracht de Europese Commissie (Onderwijs, Jeugd, 

Sport en Cultuur) het eindverslag uit over een Europese aanpak van micro-credentials als bewijs van 

de leerresultaten die een leerling heeft verworven na een korte leerervaring .  

De ontwikkeling van micro-credentials is verder aangekondigd in de resolutie van de Raad 

betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en 

opleiding op weg naar de Europese onderwijsruimte en daarna (2021-2030), de Europese agenda 

voor vaardigheden en het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027).  
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BIG Trainerscertificaat  

 

Het sjabloon voor een BIG bewijs van deelname of een BIG certificaat van deelname kun je digitaal 

invullen en uitprinten. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Proof_of_participation_NL_form.pdf
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Certificate_of_participation_NL_form.pdf
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Bron: Certificaat Supplement Voorbeelddocumenten | Europass 

1.  Titel van het certificaat 1 

 

Voorbeeld: 

Diploma Beroepsonderwijs - Kwalificatie: Keramist 

Kwalificatiedossier: Creatief Vakman - Cohort 2009/2010 

2 . Titel van het certificaat 2 

   

Voorbeeld: 

Certificate Senior Secondary Vocational Education - Qualification: Potter 

Qualification file: Creative skilled worker - Cohort 2009/2010 

3. Beschrijving vaardigheden en competenties 

 

Geef hier een opsomming van de vaardigheden en competenties die de houder van het certificaat heeft 

verworven. Deze lijst moet als volgt beginnen: ‘Een typische houder van het certificaat is in staat om:’ en bestaat 

uit een lijst van ongeveer 5 tot 15 onderwerpen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van actiewerkwoorden om 

de competenties te beschrijven, bijvoorbeeld. Voorbeeld: 

Een typische houder van het certificaat is in staat om: 

Kerntaak 1: Geeft producten vorm 

- oriënteren op de opdracht; 

- concepten ontwikkelen; 

- concepten uitwerken naar voorstellen; 

- voorstellen presenteren en keuzes maken; 

- ontwerp uitwerken. 

Kerntaak 2: Geeft als vakman vulling aan zijn ondernemerschap 

- ondernemingsplan opstellen en uitvoeren; 

- bedrijfsadministratie beheren; 

- markt analyseren; 

- onderneming promoten en profileren; 

- netwerken vormen en hierin participeren; 

- prijs bepalen en offertes maken. 

4.  Reeks beroepen toegankelijk voor de houder van het certificaat 3 

 

Voorbeeld: De keramist is werkzaam in kleine fijnkeramische, ambachtelijke bedrijven. Hij vervaardigt in enkel-

stuks-productie, unica of relatief kleine series fijnkeramische producten van klei. Het kan gaan om 

gebruiksgoederen (producten die functioneel zijn) of autonoom werk (kunst) en mogelijke mengvormen. De 

keramist werkt in een atelier. 

De keramist heeft in zijn werk contact met opdrachtgevers. Dit kunnen galeriehouders, architecten, detaillisten of 

particulieren zijn. 

5.  Officiële grondslag van het certificaat 

 

https://europa.eu/europass/en/certificate-supplement-example-documents
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Opleidingsinstelling die het certificaat toekent Instantie die de accreditatie / erkenning van het 
certificaat verzorgt 

Voorbeeld: 

ROC Leeuwenborgh 

Postbus 1825, NL-6201 BV Maastricht, Nederland 

Voorbeeld:  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

www.rijksoverheid.nl 

(nationaal of Europees) Niveau van het certificaat 1  Beoordelingsscore / minimumvereisten 

Voorbeeld: 

Niveau 4 van de Nederlandse  kwalificatiestructuur 

Niveau 4 van de EKK (EQF) 

Voorbeeld: 

Beoordeling: 

- Praktijk: Alle essentiële vaardigheden plus 

gewenste vaardigheden, gehaald in alle fasen; 

- Theorie: 85% 

Toegang tot vervolgopleidingen 1 Internationale overeenkomsten over de erkenning van 
kwalificaties 1 

Voorbeeld: Toegang tot het derde niveau Voorbeeld: Overeenkomst van wederzijdse erkenning 

met het Verenigd Koninkrijk 

Juridische grondslag 

Voorbeeld: Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), code centra al register beroepsopleidingen (crebo): 9368 

6.  Erkende leerwegen om het certificaat te verkrijgen 

 

Vervang met een beschrijving van de manier waarop het certificaat behaald kan worden (school / 

opleidingscentrum , stage / werkplekleren, EVC) en vul onderstaande tabel aan. Voorbeeld: 

Beschrijving genoten beroepsonderwijs 
en -opleiding 

Percentage van het totale 
programma  

(%) 

Duur 

(uren/weken/maanden/jaren) 

School / opleidingscentrum 50 % 2 jaar 

Stage / werkend leren 50 % 2 jaar 

Erkenning van verworven competenties Tot 50%  

Totale duur van het onderwijs / de opleiding 4 jaar (6400 uren) 

 
 

7.  Aanvullende informatie 

 

Toelatingseisen 1 

Voorbeeld: LTS of VMBO: basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg 

Meer informatie (met inbegrip van een beschrijving van het nationale systeem voor kwalificaties) 

Voorbeeld: www.rijksoverheid.nl 

Nationaal Europass Centrum 

www.europass.nl 

  

../../IO2_BIG_workshop_curriculum_and_trainer_manual/Translations%20BIG/www.rijksoverheid.nl
../../IO2_BIG_workshop_curriculum_and_trainer_manual/Translations%20BIG/www.rijksoverheid.nl
../../IO2_BIG_workshop_curriculum_and_trainer_manual/Translations%20BIG/www.europass.nl
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Opleidingsmateriaal (bijlage) 

 

1. Sjabloon voor de agenda van de workshop 

2. Handout: Casus over maatregelen voor personen met lichte gehoorproblemen 

3. Handout: Casus over maatregelen voor zwangere personen 

4. Handout: Casus over maatregelen voor personen met jonge kinderen 

5. Handout: Casus over maatregelen voor personen met mobiliteitsbeperkingen 

6. Handout: Casus over maatregelen voor personen met dementie 

7.  Sjabloon voor persoonlijk actieplan 

8. Workshop beoordelingsformulier 
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Sjabloon voor workshopagenda 

 

BIG Workshop 

[Datum, tijd]. 

[Locatie of link naar online seminar]. 

 

 

[hh:mm] Welkom en inleiding tot BIG workshop en leerdoelen 

[hh:mm] Meet & Greet 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm]  Debriefing en evaluatie van de workshop 

[hh:mm] Viering 

 

Facilitatie:  [Naam, organisatie] 

 

 

 

 

 

 

[te kopiëren indien de workshop op meerdere dagen plaatsvindt]. 
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Handout: Casus over maatregelen voor adolescenten met lichte gehoorproblemen 
Peter is een 15-jarige jongen met lichte gehoorproblemen. Over het algemeen is hij een gelukkige 

tiener, maar het laatste jaar heeft hij stemmingswisselingen. Hij worstelt met zijn seksuele 

gevoelens en voelt zich soms eenzaam en onbegrepen. Hij woont met zijn ouders en een 13-jarige 

jongere broer in een huurwoning met twee slaapkamers. Zijn moeder werkt in een restaurant en 

zijn vader is fabrieksarbeider. Peters gehoorproblemen verhinderen hem niet om een normaal 

sociaal leven te leiden, maar hij ondervindt vaak moeilijkheden om zijn speciale behoeften in te 

passen in het dagelijkse leven van zijn familie of vrienden. 

Hij maakt zich vooral zorgen over het gebrek aan privacy in zijn appartement en de indruk dat de 

behoeften van tieners doorgaans minder worden erkend dan die van bijvoorbeeld ouderen. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Zijn Peters gevoelens typisch voor tieners? Zo ja: Waarom is dat zo? 

• Welke bijkomende factoren zijn van invloed op zijn emotionele situatie? 

• Welke problemen of conflicten kunnen voortvloeien uit de overvolle woonsituatie in zijn gezin? 

• Welke problemen of conflicten kunnen het gevolg zijn van Peters gehoorproblemen ten opzichte 

van zijn vrienden? 

• Welke oplossingen zouden Peter helpen om beter met zijn situatie om te gaan? 

• Hebben tieners met name last van een leeftijdsdiscriminatie?  
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Handout: Casus over maatregelen voor zwangere personen 
Anna is 32 jaar oud. Ze is 7 maanden zwanger van haar tweede kind en is onlangs verhuisd naar BIG 

CITY. Ze is gescheiden van de vader van het kind en heeft besloten haar kinderen alleen op te 

voeden. Ze wil een nieuwe start maken in BIG CITY en terugkeren naar haar baan als maatschappelijk 

werker als haar dochter een jaar oud is. Anna hoopt snel mensen uit de buurt te leren kennen. 

Anna's moeder woont in de naburige stad en kijkt uit naar haar kleinkind. Anna's eerstgeboren 

dochter is 4 jaar oud en gaat naar de kleuterschool. 

De lichamelijke veranderingen tegen het einde van haar zwangerschap zorgen voor enige 

ontberingen en ongemakken. Langere afstanden lopen, langer dan een paar minuten stilstaan en 

vaak naar het toilet moeten (het meest pijnlijke probleem) kosten haar steeds meer energie. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Met welke situaties in het dagelijks leven kunnen zwangere personen bijzonder moeilijk 

omgaan? 

• Wat voor persoonlijke steun zou Anna helpen om beter met haar problemen om te gaan? 

• Welk soort technische of architecturale maatregelen in de bebouwde omgeving zouden Anna 

kunnen helpen met haar ongemakken? 

• Welke acties zouden er in de gemeenschap gedaan kunnen worden om  Anna te helpen met 

haar uitdagingen? 

• Welke andere groepen zouden ook van deze verbeterde omstandigheden profiteren? 

• Zijn sommige van de huidige voorzorgsmaatregelen voor zwangere personen overdreven?  

 

  



 

BIG - IO2 Workshop Methodology NL 61 

Handout: Casus over maatregelen voor ouders van kleine kinderen 
Waldemar is een 36-jarige civiele ingenieur. Hij heeft een 2-jarige dochter Barbara. Zes maanden 

geleden werd hij weduwnaar. Barbara en Waldemar wonen in een appartement van 45 m² in een 

woonwijk in het noordoosten van BIG CITY, op ongeveer 1 uur met de bus van het stadscentrum 

waar Waldemar werkt. Hij heeft het geluk dat hij van zijn werkgever een plaats heeft gekregen in 

een particuliere kleuterschool in de buurt van zijn kantoor. Hij doet zijn boodschappen op weg naar 

huis van zijn werk of de kleuterschool, maar dat is een extra belasting in zijn al drukke leven. 

Waldemar is milieubewust en wil geen auto. Hij reist liever met het openbaar vervoer en in zijn vrije 

tijd rijdt hij graag op de fiets waarop hij Barbara's kinderwagen mee kan nemen.   

Helaas is het opbergen van zowel de fiets als de kinderwagen een dagelijks probleem en met het 

opgroeien van Barbara wordt de beperkte ruimte in hun appartement steeds problematischer. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Wat zijn de speciale behoeften van alleenstaande ouders en hun kinderen in de bebouwde 

omgeving? 

• Voldoet de omgeving gewoonlijk aan deze behoeften? Op welke manier wel of niet? 

• Wat zijn de speciale behoeften van alleenstaande ouders en hun kinderen bij deelname aan het 

gemeenschapsleven?  

• Wat zijn de bijkomende uitdagingen in Waldemars leven die van invloed zijn op zijn moeilijke 

situatie als alleenstaande ouder? 

• Welke persoonlijke steun of ondersteuning uit de gemeenschap zouden de situatie kunnen 

verlichten? 
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Handout: Casus over maatregelen voor personen met mobiliteitsbeperkingen 
Dennis is 71 jaar oud en lijdt aan een vaatziekte in zijn benen. Hij heeft een rollator nodig om zich 

te verplaatsen en gebruikt soms een rolstoel. Hij is geboren en getogen in BIG City en heeft zijn hele 

leven hard gewerkt als loodgieter. Kort na zijn pensionering verloor hij onverwacht zijn vrouw. Ze 

hadden vijf kinderen. Twee zonen wonen nog steeds in BIG City en hebben een druk leven. Mensen 

zouden Dennis omschrijven als een moeilijke man die vaak om hulp vraagt en niet snel tevreden is. 

Zijn inkomen als gepensioneerde is niet voldoende om rond te komen en dat heeft een negatieve 

invloed op zijn humeur. Hij voelt zich soms buitengesloten van de maatschappij. 

Thuis beïnvloeden Dennis' mobiliteitsproblemen zijn onafhankelijkheid bij het gebruik van de 

badkamer. Voor zijn verplaatsingen in BIG CITY moet Dennis de bus nemen. In principe zijn de 

bussen uitgerust voor rolstoelen en rollators, maar toch is het voor Dennis niet gemakkelijk om op 

deze manier te reizen.  

 

Denk aan vragen die u Dennis zou willen stellen om mogelijke belemmeringen te verduidelijken 

en inzicht te krijgen in zijn relatie met de mensen die hij dagelijks tegenkomt. Probeer na te 

denken over de mogelijke antwoorden van Dennis op deze vragen: 

• Wat zijn de belangrijkste belemmeringen in de gebouwde en sociale omgeving voor personen 

met mobiliteitsproblemen?  

• Geef mogelijke voorbeelden van hoe deze belemmeringen tijdelijk of permanent kunnen 

worden weggenomen. Zijn deze oplossingen voor iedereen betaalbaar? 

• Welke obstakels vormen busritten voor personen die een rollator of rolstoel gebruiken? Hoe 

kunnen deze problemen worden opgelost?  

• Welke andere groepen zouden baat hebben bij deze oplossingen? 

• Welke persoonlijke steun of steun uit de gemeenschap zouden nuttig zijn? 
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Handout: Casus over maatregelen voor mensen met dementie 
Ewa is 78 jaar oud, en begint de ziekte van Alzheimer te krijgen. Omdat ze zich ervoor schaamt, 

probeert ze haar symptomen te verbergen. Soms voelt ze zich gedesoriënteerd en rusteloos. Ewa 

werkte vroeger als professor aan de BIG City University. Na haar pensionering deed ze 

vrijwilligerswerk in een lokaal buurthuis, waarmee ze nu heeft moeten stoppen. Ewa wordt steeds 

afhankelijker van de steun van anderen.  

Ewa is getrouwd met João, die 81 jaar oud is en als schooldirecteur werkte. Ze hebben drie kinderen 

die allemaal in verre steden wonen, waarvan de oudste in het buitenland.  

Het is moeilijk voor João om zijn vrouw in deze situatie te zien. Hij worstelt met zijn nieuwe rol als 

verzorger. Hij weet niet goed hoe hij ermee om moet gaan als Ewa onrustig of overstuur raakt. 

Bedenk vragen die u Ewa en João zou willen stellen om mogelijke belemmeringen te 

verduidelijken en inzicht te krijgen in hun relatie met de personen die zij dagelijks tegenkomen. 

Probeer na te denken over hun mogelijke antwoorden op deze vragen: 

 

• Wat zijn de belangrijkste belemmeringen in de gebouwde en sociale omgeving voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers?  

• Op welke manier staat Ewa's waardigheid onder druk? 

• Hoe kan de autonomie van mensen met dementie worden behouden? 

• Hoe kan de deelname van mensen met dementie aan het openbare leven worden ondersteund?  

• Wat voor soort steun zou João kunnen krijgen? 
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Een leeftijdsvriendelijke omgeving creëren: Persoonlijk actieplan  
 

Stap 1: Leer het probleem kennen 

Hoe meer je weet over een probleem dat je gaat aanpakken, hoe gemakkelijker het zal zijn om middelen en 

strategieën te bedenken om het probleem aan te pakken. 

Bepaal om te beginnen enkele essentiële kenmerken van het probleem in kwestie. 

Beschrijf het probleem in maximaal drie zinnen. : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn de belangrijkste negatieve gevolgen van het probleem? Definieer ze. 

Negatieve gevolgen:  Voor wie? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Meestal kan een situatie ook voordelen bieden aan bepaalde groepen. Noem de belangrijkste voordelen. 

Voordelen:  Voor wie? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Is het probleem tijdelijk, of duurt het onvoorspelbaar lang? Heeft het een bepaalde dynamiek? Dit helpt om 

te bedenken hoeveel tijd je nodig hebt om tot oplossingen te komen. 

    Tijdelijk    Doorlopend 

    In de lift    Stabiel     Daling 

Hoe wijdverbreid is de mening dat de situatie problemen veroorzaakt? 

   Algemeen gedeelde mening    Vooral gedeeld door betrokkenen  
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Stap 2: Stel je doelen vast 

Je algemene doel is het probleem te verhelpen. Wees je er echter van bewust dat het belangrijker is om 

kleinere stappen met succes te doorlopen wanneer je het algemene doel probeert te bereiken, dan te falen 

wanneer je het in één keer probeert te bereiken. Stel SMART doelen op (Specifiek, Meetbaar, Passend, 

Realistisch en Tijdgebonden zijn). 

Doelstelling 1: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doelstelling 2: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doelstelling 3: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Toets je doelen opnieuw aan de volgende criteria: 

• Zijn ze zo passend, eenvoudig en nauwkeurig mogelijk? 

• Zijn ze meetbaar in die zin dat je achteraf duidelijk weet of je ze bereikt hebt of niet? 

• Zijn ze geschikt om het probleem aan te pakken? 

• Zijn ze realistisch en haalbaar? 

• Heb je een duidelijk tijdschema opgesteld voor het bereiken van je doelen? 

 

Probeer een positieve formulering te vinden voor je doelen en vermijd het formuleren van wat je niet wilt. 
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Stap 3: Welke middelen heb je? 

Om je doelen te bereiken heb je middelen nodig. Belangrijke middelen zijn tijd, geld en reputatie.  Als je geluk 

hebt, heb je samenwerkingspartners en andere bondgenoten die kunnen bijdragen. Controleer je lijst in stap 

1 om te zien wie de negatieve gevolgen ondervinden. Deze groepen of instanties die hun belangen 

verdedigen, kunnen bereid zijn je acties te steunen. 

Je zult ook het belang moeten overwegen van een gerenommeerd persoon of organisatie die jouw werk 

steunt en de publieke opinie positief beïnvloedt. Aangezien de actie ook in het algemeen belang kan zijn, kan 

het de moeite waard zijn contact op te nemen met de mensen die in jouw gemeente verantwoordelijk zijn 

voor deze werkterreinen en om steun te vragen. In sommige gevallen, vooral als technische hulpmiddelen 

de situatie kunnen verbeteren, kunnen bedrijven en dienstverleners geïnteresseerd zijn om jouw partners te 

worden. 

Beschrijf je situatie met betrekking tot bovengenoemde middelen en voeg eventueel andere middelen toe. 

1. Voor de acties benodigde tijd:  

............................................................................................................................................................................. 

2. Materiële middelen:  

............................................................................................................................................................................. 

3. Financiële middelen:  

............................................................................................................................................................................. 

4. Andere bronnen:  

............................................................................................................................................................................. 

Potentiële samenwerkingspartners om meer tijd, financiële middelen of een betere reputatie te krijgen: 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 
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Stap 4: Selecteer uw strategieën 

Kies nu 3-5 strategieën die geschikt zijn om uw doelen te bereiken. Soms is minder meer: Met 2 of 3 

uitstekende strategieën kom je sneller tot de gewenste resultaten dan met 5 zwakke strategieën. 

Ook kan een strategie om meer middelen te verkrijgen een goede basis zijn voor de strategieën die het 

probleem rechtstreeks aanpakken. Houd zowel uw potentiële bondgenoten als uw tegenstanders in 

gedachten.     

Strategie 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Strategie 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Strategie 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Strategie 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Strategie 5: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Stap 5: Wees je bewust van onvoorziene omstandigheden 

Elk plan krijgt het moeilijk wanneer het de realiteit ontmoet. Het is absoluut normaal dat plannen moeten 

worden aangepast, en flexibiliteit zal de kans op succes vergroten. Vooraf rekening houden met problemen 

is niet "negatief denken" en draagt bij aan een realistisch plan. Noodplannen zijn essentieel wanneer zich 

problemen voordoen. Denk vooruit over wat er mis zou kunnen gaan en wat er dan gedaan zou kunnen 

worden.  

Potentieel probleem: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Plan B: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

Potentieel probleem: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan B: ……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potentieel probleem: 

....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

.............. 

Plan B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potentieel probleem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Stap 6: Begin met de uitvoering van uw plan 

"Zelfs een reis van 1000 km begint met de eerste stap." En toch mislukken veel reizen omdat we die eerste 

stap nooit zetten.  

Noteer uw eerste stappen op in de volgende tabel en zet morgen de allereerste stap! 

Wat ga je doen? Met wie? Wanneer? 
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Stap 7: Plan, Doe, Controleer, Handel! 

Gefeliciteerd! Je hebt een mooi plan bedacht voor acties die de persoonlijke omgeving leeftijdsvriendelijker 

maken. Je hebt een belangrijke mijlpaal bereikt. 

Toch heeft kwaliteit permanente controle nodig. De PDCA-cyclus (ook wel Deming-cyclus genoemd) is een 

fundamenteel concept in het continue verbeteringsproces. De PDCA-cirkel bestaat uit vier zich herhalende 

fasen: Plan-Do-Check-Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eer van jouw ervaringen en verbeter jouw strategieën en acties. Zorg voor een adequate frequentie van jouw 

PDCA-cyclus. Wat oorspronkelijk bedoeld was om producten en diensten te verbeteren, is ook geschikt voor 

initiatieven. 

  

PLAN DO

CHECKACT

Acties uitvoeren 

en ervaringen 

verzamelen 

De ontwikkeling 

analyseren 

Een kans 

herkennen en 

de actie 

plannen 

Beslissen 

over 

verandering

en de 

volgende 

cyclus 

starten 
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Workshop evaluatieformulier  
 

Na afloop van deze workshop willen wij graag weten of je tevreden was over de organisatie en de inhoud. 
Gelieve een paar minuten de tijd te nemen om de juiste vakjes aan te kruisen of in te vullen en ons te helpen 
de kwaliteit van toekomstige workshops te verbeteren. Hartelijk dank! 

 

1.  Algemene indruk 
helemaal 
mee eens 

mee eens oneens sterk 
oneens 

Mijn algemene indruk van deze workshop is positief.     

 

2.  Organisatie  
helemaal 
mee eens 

mee eens oneens sterk 
oneens 

De informatie die ik vooraf kreeg was nuttig.     

De duur en de timing van de workshop waren adequaat.     

De kamers en de uitrusting waren geschikt.     

 

3.  Inhoud en methoden 
helemaal 
mee eens 

mee eens oneens sterk 
oneens 

De onderwerpen van de workshop waren goed gekozen.     

Het was fijn af te wisselen tussen informatieoverdracht 

en gaming. 
    

De discussies met de andere deelnemers waren 

interessant. 
    

De in de workshop gebruikte methoden ondersteunden 

de leerervaring. 
    

 

4.  Eigen betrokkenheid en resultaten 
helemaal 

mee eens 

mee eens oneens sterk 

oneens 

Ik kon aan de workshop bijdragen met mijn eigen 

expertise. 
    

De vragen en kritische opmerkingen van de deelnemers 

werden serieus genomen. 
    

De workshop gaf me de nodige kennis om inclusieve 

omgevingen te identificeren en te creëren. 
    

Ik had ook persoonlijk baat bij de workshop.     
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5. Wat vond je vooral leuk aan de workshop? 

 

 

6. Welke onderdelen van de workshop waren bijzonder relevant of interessant? 

 

 

7. Wat moet in toekomstige workshops anders worden gedaan? 

 

 

8. Is er nog iets anders waarover u iets wilt zeggen? 

 

 

9. Persoonlijke achtergrond 

Geslacht Vrouw Mannelijk Andere 

Leeftijd 
< 25  

jaar 

26-40  

jaar 

41-55  

jaar 

56-71  

jaar 

> 71  

jaar 

Beroep  

Momenteel actief als Professional Vrijwilliger Mantelzorger 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! 


