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Figure 1 Overzicht WeDO2 training kwaliteitsvolle zorg.

Foto: De Frene Pol - Vlaamse Ouderenraad vzw

De WeDO2 training kwaliteitsvolle zorg bestaat uit drie stappen: visie, 
EU rechten van ouderen – kwaliteitskader en stap 3 Wat kunnen we 
doen? De training heeft 3 doelen. 

Stap 1: Helpt de deelnemers om kwaliteisvolle zorg te definiëren; 

Stap 2: Informeert hen over het Europees Kwaliteitskader voor 
Langdurige Zorg (WeDO) of het Europees Charter voor de rechten 
en verantwoordelijkheden van ouderen met een langdurige zorg- of 
hulpbehoefte (EUSTaCEA);

Stap 3: Moedigt de deelnemers aan om te denken over hoe zij 
en anderen kunnen werken aan kwaliteitsvolle zorg. Doel is het 
genereren van ideeën die een input kunnen geven over de rechten of 
principes van stap 2 en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden 
in de praktijk.

Stap 2
EU rechten van ouderen 

- kwaliteitskader 

Stap 1
Visie

Stap 3
What Can We DO? 



Voorbeeld: 5 uren training

1. Stap 1: Visie
Activiteit 2 – Ouderenmis(be)handeling (Lange 
Versie: 1u30)

2. Stap 2: EU rechten van ouderen– 
Kwaliteitskader 
Activiteit 2 – Kwaliteitskader voor Langdurige 
Zorg (WeDO) (Lange Versie: 1u30)

3. Stap 3: What Can We DO?
Activiteit 2 – Bespreking (WeDO) 
(Lange Versie: 1u55)

4. Evaluatie (0h05)

Tips en tricks

Elke activiteit en 
combinatie van 
activiteiten kan 
aangepast worden aan 
de lokaliteit en noden 
van iedere doelgroep. 
Bied lokale voorbeelden, 
statistieken,... aan 
tijdens de activiteiten. 

De meeste activiteiten 
werken goed binnen 
een groep, maar 
we ondervonden 
dat activiteiten ook 
succesvol kunnen zijn 
binnen een één op één 
meeting en via een video 
meeting.
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Een trainingssessie bestaat uit minstens één activiteit van elk van 
de drie stappen. Om de flexibiliteit van de training te vergroten, heeft 
iedere activiteit een korte en lange versie. De trainer kan kiezen welke 
activiteit en welke versie hij zal gebruiken om tegemoet te komen aan 
de noden van de groep, hun educatieniveau en beschikbare tijd. 

Voorbeeld: 2 uren training 

1. Stap 1: Visie
Activiteit 1 – Foto’s als symbolen voor 
kwaliteitsvolle zorg (Lange Versie: 1u25)

2. Stap 2: EU rechten van ouderen– 
Kwaliteitskader
Activiteit 1 – Rechten van ouderen (EUSTaCEA) 
(Korte Versie: 0u15)

3. Stap 3: What Can We DO?
Activiteit 1 – Bespreking van de rechten van 
ouderen (EUSTaCEA) (Korte Versie 0u15)

4. Evaluatie (0h05)



Stap 1 – Visie

Activiteit 1 – Foto’s als symbolen voor kwaliteitsvolle zorg

ACTIVITEIT 1 Lange versie Korte versie

Doelgroep Van toepassing op alle doelgroepen. 
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 30-90 
minuten.

Deze activiteit duurt ongeveer 15 
minuten.

Inhoud Toon 20 foto’s aan de deelnemers. 
Vraag de deelnemers om deze te 
bekijken en één foto te kiezen die 
goede zorg voor hen symboliseert. 
Bespreek de gekozen foto’s in de 
hele groep. Noteer de antwoorden 
met sleutelwoorden op een flip-over, 
whiteboard of krijtbord.  

Vraag de groep na afloop van de 
bespreking welke vijf steekwoorden/
ideeën uit de lijst het beste tot 
uitdrukking brengen wat kwaliteitsvolle 
zorg voor hen betekent. Markeer deze 
woorden/ideeën.

Toon 2 foto’s aan de deelnemers. Vraag 
de deelnemers om deze te bekijken 
en om te bespreken of deze foto’s 
goede zorg voor hen symboliseren. 
Bespreek de gekozen foto’s in de 
hele groep. Noteer de antwoorden 
met sleutelwoorden op een flip-over, 
whiteboard of krijtbord.  

Vraag de groep na afloop van de 
bespreking welke vijf steekwoorden/
ideeën uit de lijst het beste tot 
uitdrukking brengen wat kwaliteitsvolle 
zorg voor hen betekent. Markeer deze 
woorden/ideeën.

Hulpvragen U kunt de volgende hulpvragen voor de bespreking gebruiken: 
Waarom heeft u deze foto gekozen?
Waarom symboliseert deze foto voor u goede zorg?
Wat verstaat u onder kwaliteitsvolle zorg? 
Welke foto symboliseert slechte zorg voor u?
Wat verstaat u onder slechte zorg?
Hoe kan kwaliteitsvolle zorg volgens u worden verleend?

05



Materiaal

Ter 
afwisseling

Afgedrukte foto’s (u kan de foto’s best 
3 keer afdrukken)
Projector - Laptop
Presentatie: Activiteit 1 foto’s als 
symbolen voor kwaliteitsvolle zorg 
(Lange Versie)
Flip-over of bord/whiteboard 
Stift
Camera

Projector - Laptop
Presentatie: Activiteit 1 foto’s als 
symbolen voor kwaliteitsvolle zorg 
(Korte Versie)
Flip-over of bord/whiteboard 
Stift
Camera

Waarom niet je eigen foto’s 
meebrengen? Elke deelnemer kan 
gevraagd worden om een foto mee 
te brengen die kwaliteitsvolle zorg 
voor hem of haar symboliseert. Elke 
deelnemer kan deze foto voorstellen 
en daarna in groep bespreken.
Toon en bespreek elke foto in plaats 
van iedere deelnemer een foto te laten 
kiezen. 
Deze activiteit kan ook in een 
individuele sessie gedaan worden. 
Neem een foto van de sleutelwoorden 
op het bord en bezorg deze aan al de 
deelnemers.

Deze activiteit kan ook in een 
individuele sessie gedaan worden. 
Neem een foto van de sleutelwoorden 
op het bord en bezorg deze aan al de 
deelnemers.
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ACTIVITEIT 1 Lange versie Korte versie



Activiteit 2 – Ouderenmis(be)handeling

ACTIVITEIT 2

Doelgroep Van toepassing op alle doelgroepen. 
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 60-90 
minuten.

Deze activiteit duurt ongeveer 15-20 
minuten.

Hulpvragen Start met een brainstorm om te zien wat 
ouderenmis(be)handeling betekent voor 
de deelnemers. Zo kan je hen vragen 
of ze kenmerken van ouderenmis(be)-
handeling kennen, en enkele 
voorbeelden kunnen geven.

Gebruik hierna de PowerPoint 
presentatie om de verschillende types/
vormen ouderenmis(be)handeling uit te 
leggen.

Start met een brainstorm om te zien wat 
ouderenmis(be)handeling betekent voor 
de deelnemers. Zo kan je hen vragen 
of ze kenmerken van ouderenmis(be)-
handeling kennen, en enkele voorbeelden 
kunnen geven.
 
Gebruik hierna de PowerPoint presentatie 
om de verschillende types/vormen 
ouderenmis(be)handeling uit te leggen. 

Richtvragen Het is belangrijk om de deelnemers te betrekken en discussie in de groep te 
bevorderen. U kunt de volgende hulpvragen voor de bespreking gebruiken: 
Herkent u deze situatie? Hoe voelt u zich?
Heeft u al eens iets dergelijks meegemaakt 
Welk type van ouderenmis(be)handeling is volgens u het meest ernstig? 
Waarom? 
Hoe kan ouderenmis(be)handeling voorkomen worden volgens u?

Materiaal Projector - Laptop
Presentatie: Activiteit 2 Ouderenmis(be)handeling (Lange of Korte Versie) 

Ter 
afwisseling

Geef lokale statistieken om de presentaties te linken aan de lokale context. 
Deze activiteit kan ook in een individuele sessie gedaan worden.  
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Foto: Elżbieta Iwanicka 

Lange versie Korte versie



Activiteit 3 – Films

ACTIVITEIT 3 Lange versie Korte versie

Doelgroep Van toepassing op alle doelgroepen.
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Tijdsduur Deze activiteit duurt 30-90 minuten, 
afhankelijk van de grootte van de groep 
en de lengte van de film.

Deze activiteit duurt ongeveer 15 
minuten.

Inhoud Laat een korte film uit onderstaande lijst 
zien.
Houd na afloop een korte bespreking, 
en maak daarbij gebruik van een of twee 
hulpvragen. Noteer de antwoorden in 
een paar steekwoorden op een flip-over 
of bord/whiteboard. 

Vraag de groep na afloop van de 
bespreking welke vijf steekwoorden/
ideeën uit de lijst het beste tot 
uitdrukking brengen wat kwaliteitsvolle 
zorg voor hen betekent. Markeer deze 
woorden/ideeën

Laat één (of meer) film(s) uit 
onderstaande lijst zien. 
Houd na afloop een bespreking, en maak 
daarbij gebruik van de hulpvragen. Noteer 
de antwoorden in een paar steekwoorden 
op een flip-over of bord/whiteboard. 

Vraag de groep na afloop van de 
bespreking welke vijf steekwoorden/
ideeën uit de lijst het beste tot uitdrukking 
brengen wat kwaliteitsvolle zorg voor hen 
betekent. Markeer deze woorden/ideeën.

Hulpvragen U kunt de volgende hulpvragen voor de bespreking gebruiken: 
Wat vond u van de film? Hoe voelt u zich?
Heeft u al eens iets meegemaakt dat in de film voorkwam? 
Noemt u dit goede of slechte zorg? 
Hoe belicht deze film volgens u kwaliteitsvolle zorg? 
Wat verstaat u onder kwaliteitsvolle zorg? 
Wat verstaat u onder slechte zorg? 
Hoe kan kwaliteitsvolle zorg volgens u worden verleend? 

Materiaal Projector - Laptop 
Flip-over of bord/whiteboard 
Stift 
Onderstaande films staan in de map films (map: Stap 1 visie)
Camera 
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Foto: Nissen Bruno - Vlaamse Ouderenraad vzw



Film
Suggesties

Ter 
afwisseling

Zoek een korte film of video uit uw eigen land. 
Zoek op het internet naar een videoclip of lied.
Voer deze activiteit één-op-één uit. 
Neem foto’s van de resultaten van deze bespreking en geef/stuur ze aan/naar alle 
deelnemers.

Ouderenmishandeling (27 sec.) (Nederlandstalig)
Deze film maakt deel uit van een campagne tegen ouderenmishandeling van 
de Nederlandse overheid. Een zorgverlener verlaat haastig de woning van een 
oudere. De buurman gaat de woning binnen en treft daar de oudere persoon aan, 
zittend op de grond met een gebroken boot in zijn handen. 
https://www.youtube.com/watch?v=gOcGJLU2L5A&list=PL3_sD0Wr6rd6-
hhmymYnf7z2xkUSPFW9l

Ouderenmishandeling verschijnt onder vele gedaanten (3 min. 10 sec.) (Duitstalig) 
Deze film is ontwikkeld door Pro Senectute (Oostenrijk). De film laat verschillende 
beelden zien en uitspraken horen van ouderen die geconfronteerd worden met 
ouderenmishandeling.
https://www.youtube.com/watch?v=HkV5fZbPkIE

Wat is dat? (5 min. 30 sec.) (Grieks met Engelse ondertiteling)
Deze film is ontwikkeld door Constantin Pilavios. Vader en zoon zitten op een 
bankje. Opeens strijkt een mus naast hen neer. De zoon verliest zijn geduld 
wanneer de vader hem herhaaldelijk blijft vragen welke soort vogel dat is. Deze 
film roept vragen op als: Wanneer verliezen wij ons geduld in de zorg? Wat 
betekent dit voor de zorg, voor zorgverleners en voor ouderen?
https://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o

Verkeerde film (1 min. 55 sec.) (Engels met Engelse ondertiteling)
Om mensen bewust te maken van de ziekte van Alzheimer, zijn de Israëlische 
Alzheimer Vereniging en ACW Grey dit project gestart. In de scene bezoeken 
mensen een bioscoop waar een andere film wordt vertoond dan zij verwacht 
hadden.
https://www.youtube.com/watch?v=7kKAq6lHgeY

Ik besta (4 min. 2 sec.) (Engels met Nederlandse ondertiteling)
De tekst van het lied is ontleend aan een geschrift dat de medewerkers van 
een verpleeghuis hebben gevonden na het overlijden van een bewoner. Daarin 
verwoordt hij hoe mensen hem niet echt zien staan, dat hij als object wordt 
behandeld, iemand die zorgbehoevend is, terwijl hij een man is met een heel 
eigen levensverhaal. De video toont beelden uit zijn leven terwijl hij vraagt: Zie me 
alsjeblieft niet over het hoofd…
https://www.youtube.com/watch?v=TmTmBNg2w1o
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ACTIVITEIT 3 Lange versie Korte versie

https://www.youtube.com/watch?v=gOcGJLU2L5A&list=PL3_sD0Wr6rd6-hhmymYnf7z2xkUSPFW9l
https://www.youtube.com/watch?v=gOcGJLU2L5A&list=PL3_sD0Wr6rd6-hhmymYnf7z2xkUSPFW9l
https://www.youtube.com/watch?v=HkV5fZbPkIE
https://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o
https://www.youtube.com/watch?v=7kKAq6lHgeY
https://www.youtube.com/watch?v=TmTmBNg2w1o


Stap 2 – EU-rechten t.a.v. ouderen – Kwaliteitskader
Deze stap wil twee documenten bekend maken: het Europees handvest van de rechten en 
verantwoordelijkheden van ouderen die behoefte hebben aan langdurige zorg en hulp (EUSTaCEA) 
en het Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg (WeDO). 

Activiteit 1 – Rechten van Ouderen (EUSTaCEA)

ACTIVITEIT 1 Lange versie Korte versie

Doelgroep

Achtergrond

Deze activiteit is van toepassing op alle doelgroepen maar is vooral 
interessant voor ouderen en mantelzorgers.
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Deze activiteit richt zich op het Europees charter van de rechten en 
verantwoordelijkheden van ouderen die behoefte hebben aan langdurige zorg en hulp. 
Meer informatie over EUSTaCEA en het charter vind je op: http://www.age-platform.eu/
age-policy-work/quality-care-standards-and-elder-abuse/659-daphne

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 120-150 
minuten.

Deze activiteit duurt ongeveer 15-20 
minuten.

Inhoud De activiteit bestaat uit twee delen:
1. Een presentatie over het EUSTaCEA-
project

2. Een presentatie over de rechten van 
ouderen 

Geef uitleg over EUSTaCEA en de 
daaronder vallende tien rechten 
en verantwoordelijkheden. Vertel 
de deelnemers over de rechten en 
beantwoord hun eventuele vragen. 
Zie de presentatie voor eventuele, 
ondersteunende getuigenissen. 

De activiteit bestaat uit twee delen:
1. Een presentatie over het EUSTaCEA-
project

2. Een presentatie over de rechten 
van ouderen: Voor elk recht is er een 
quizvraag (warmdraaien) + getuigenis + 
uitleg + voorbeeld

Geef eerst een presentatie over 
EUSTaCEA. Gebruik nu de quiz 
om de groep kennis te laten maken 
met de verschillende rechten en 
verantwoordelijkheden van EUSTaCEA. 
Voor de quiz kan men de deelnemers in 
groepen indelen of ze alleen laten spelen. 
Er zijn verschillende soorten vragen: een 
rebus, opgaven en meerkeuzevragen.

Leg na iedere quizvraag het verband met 
het bijhorende recht. In de ‘notes’ op de 
Powerpointpresentatie staan voorbeelden 
van verbanden die gelegd kunnen worden. 
In de presentatie wordt voor elk recht ook 
een getuigenis en een voorbeeld van een 
goede praktijk gegeven. 

Hulpvragen Deze activiteit heeft tot doel om de rechten en verantwoordelijkheden uit het charter 
op een begrijpelijke manier aan de deelnemers uit te leggen. Het is belangrijk om 
de deelnemers bij de bespreking te betrekken. U kunt de volgende vragen voor de 
bespreking gebruiken:
Bent u bekend met dit recht?
Wat vindt u hiervan? Wat betekent dit recht voor u?
Heeft u zoiets al eens meegemaakt? 
Kent u goede praktijken die in uw omgeving worden toegepast?
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http://www.age-platform.eu/age-policy-work/quality-care-standards-and-elder-abuse/659-daphne
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/quality-care-standards-and-elder-abuse/659-daphne


Materiaal

Ter 
afwisseling

Stem quizvragen, getuigenissen en goede praktijken af op de lokale/nationale 
situatie en op de doelgroep. 
Voer deze activiteit uit met een combinatie van ouderen en mantelzorgers of een 
combinatie van ouderen en professioneals om verschillende standpunten en 
ideeën samen te bespreken.

Presentatie: Activiteit 1 EU-projecten EUSTaCEA (lange of korte versie)
Projector - Laptop 
Pen - Papier
Meer voorbeelden en getuigenissen zijn te vinden in de leeswijzer bij het 
EUSTaCEA handvest (http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_guide_
accompagnement_NL_low.pdf).

11Foto: Willekens Carine - Vlaamse Ouderenraad vzw

ACTIVITEIT 1 Lange versie Korte versie

http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_guide_accompagnement_NL_low.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_guide_accompagnement_NL_low.pdf


Activiteit 2 - Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg (WeDO)

Doelgroep

Achtergrond

Deze activiteit is van toepassing op alle doelgroepen maar is het meest van 
nut voor professionele zorgverleners, beleidsmakers en managers. 
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Deze activiteit richt zich op het Europees Kwaliteitskader voor Langdurige 
Zorg. Meer informatie over het WeDO-project en het kader is te vinden op: 
http://wedo.tttp.eu/european-quality-framework-long-term-care-services

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 120-150 
minuten.

Deze activiteit duurt ongeveer 15-20 
minuten.

Inhoud Deze activiteit bestaat uit twee delen
1. Presentatie over het WeDO-project

2. Presentatie over de kwaliteitsprincipes 
van zorg

Geef uitleg over het WeDO-project en 
presenteer vervolgens het (WeDO) 
Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. 
Vertel de deelnemers over elk principe 
(bv. persoonsgericht, beschikbaar) 
en leg kort uit aan de hand van een 
voorbeeld of een getuigenis/goede 
praktijk wat dit betekent. 

Deze activiteit bestaat uit twee delen
1. Presentatie over het WeDO-project

2. Presentatie over de kwaliteitsprincipes 
van zorg: Voor elk principe is er een 
quizvraag (warmdraaien) + getuigenis + 
uitleg + voorbeeld

Geef eerst uitleg over het WeDO-
project. Gebruik na afloop afzonderlijke 
quizvragen om de groep kennis te 
laten maken met de verschillende 
kwaliteitsprincipes. Voor de quiz kan men 
de deelnemers in groepen indelen of ze 
alleen laten spelen. Er zijn verschillende 
soorten vragen: een rebus, opgaven en 
meerkeuzevragen.

Leg na iedere quizvraag het verband 
met het bijhorende kwaliteitsprincipe. In 
de ‘notes’ op de Powerpointpresentatie 
staan voorbeelden van verbanden die 
gelegd kunnen worden. In de presentatie 
wordt voor elk recht ook een getuigenis 
en een voorbeeld van een goede praktijk 
gegeven.

Hulpvragen De achterliggende gedachte van deze activiteit is dat de trainer de principes van het 
Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg op een begrijpelijke manier aan de deelnemers 
uitlegt. Het is belangrijk om de deelnemers te betrekken en discussie binnen de 
groep te stimuleren. U kunt de volgende vragen voor de bespreking gebruiken: 
Bent u bekend met dit principe?
Wat vindt u hiervan? Wat betekent dit principe voor u?
Heeft u al eens zoiets meegemaakt?
Kent u goede praktijken die in uw omgeving worden toegepast?
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ACTIVITEIT 2 Lange versie Korte versie

http://wedo.tttp.eu/european-quality-framework-long-term-care-services


Materiaal

Ter 
afwisseling

Stem de quizvragen, getuigenissen en goede praktijken af op de lokale/nationale 
situatie en op de doelgroep.
Voer deze activiteit uit met een combinatie van ouderen en mantelzorgers dan 
wel een combinatie van ouderen en beroepsbeoefenaren om verschillende 
standpunten en ideeën te bespreken.

Presentatie: Activiteit 2 EU-projecten WeDO (lange of korte versie)
Projector - Laptop 
Pen - Papier 
Meer voorbeelden zijn te vinden in de goede praktijken database 
van het WeDO-project: http://wedo.tttp.eu/good-practices 

13Foto: Claes Mariella - Vlaamse Ouderenraad vzw

ACTIVITEIT 2 Lange versie Korte versie

http://wedo.tttp.eu/good-practices


Stap 3 – Wat kunnen wij doen?
Stap 3 richt zich op het in de praktijk brengen van de rechten en verantwoordelijkheden van ouderen die 
behoefte hebben aan langdurige zorg en hulp (EUSTaCEA) en de principes van het Kwaliteitskader voor 
Langdurige Zorg (WeDO).

Activiteit 1 – Bespreking van de rechten van ouderen (EUSTaCEA)

Doelgroep Deze activiteit is van toepassing op alle doelgroepen maar is 
het meest van nut voor ouderen en mantelzorgers.
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 120-150 
minuten.

Deze activiteit duurt ongeveer 15-20 
minuten.

Inhoud De bespreking bestaat uit twee delen: 
1. Vraag de groep welke twee artikelen 
voor hen het belangrijkst zijn en 
waarom. Schrijf de antwoorden op een 
bord/whiteboard of flip-over. 

2. Breng voor elk gekozen recht een 
korte brainstorm op gang over wat men 
zou kunnen doen om ervoor te zorgen 
dat de principes uit de artikelen worden 
nageleefd. 

Het is belangrijk om na afloop vast 
te stellen wat de deelnemers naar 
aanleiding van deze bespreking zullen 
gaan doen. Hoe zullen zij de rechten in 
de praktijk brengen?

De bespreking bestaat uit twee delen: 
1. Vraag de deelnemers om gedurende 
5-10 minuten in groepjes van twee te 
bespreken welke de twee artikelen/rechten 
het belangrijkst voor hen zijn en waarom. 
De groepjes presenteren die keuze aan de 
rest van de groep. Schrijf alle antwoorden 
en argumenten op een bord/ whiteboard 
of flip-over. Bespreek de resultaten met de 
hele groep en kies de vier rechten die het 
belangrijkst werden bevonden.

2. Schrijf de vier gekozen rechten/artikelen 
op aparte vellen papier. Leg de vellen op 4 
aparte tafels in de ruimte.

Verdeel de deelnemers over de 4 tafels. De 
tafels bespreken vervolgens gedurende 10 
min. de vragen over het recht/artikel op hun 
tafel en noteren de antwoorden op het vel 
papier. Na de 10 min. blijft een persoon blijft 
bij de tafel achter. De overige deelnemers 
begeven zich naar de volgende tafel.
De persoon die achterblijft, geeft uitleg aan 
de nieuwe groep deelnemers over wat men 
over het onderwerp al heeft geschreven. De 
nieuwe groep werkt hierop verder.
Herhaal deze procedure totdat iedereen aan 
alle discussies heeft deelgenomen. Hierna 
tonen alle tafels hun eindresultaat. 

Het is belangrijk om aan het eind van de 
terugkoppelingsfase vast te stellen wat 
de deelnemers naar aanleiding van deze 
bespreking(en) zullen gaan doen. Hoe 
zullen zij de rechten/artikelen in de praktijk 
brengen? 
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Hulpvragen

Ter 
afwisseling

Andere vormen van groepsdiscussie kunnen worden gebruikt om de discussies te 
begeleiden.
Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd kunt u ervoor kiezen om meer of 
minder dan vier rechten te bespreken. 

Zie PowerPoint Zie PowerPoint

Materiaal Presentatie: Activiteit 1 Bespreking EUSTaCEA (lange of korte versie)
Projector - Laptop 
Timer 
Pennen - Papier
Flip-over of bord/whiteboard 
Stiften

15Foto: Heirbaut Anne-Marie - Vlaamse Ouderenraad vzw
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Activiteit 2 – Bespreking van het Kwaliteitskader voor Langdurige 
Zorg (WeDO)

Doelgroep Deze activiteit is van toepassing op alle doelgroepen maar is vooral 
interessant voor professionele zorgverleners, beleidsmakers en managers. 
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 120-150 
minuten.

Deze activiteit duurt ongeveer 15-20 
minuten.

Inhoud De bespreking bestaat uit twee delen: 

1. Vraag de groep welke twee 
kwaliteitsprincipes voor hen het 
belangrijkst zijn en waarom. Schrijf de 
antwoorden op een bord/whiteboard of 
flip-over. 

2. Breng voor elk gekozen 
kwaliteitsprincipe een discussie op gang 
over wat men in de huidige situatie(s) 
van de deelnemers zou kunnen doen 
om de kwaliteit van de diensten/
ondersteuning die zij verlenen te 
verbeteren voor wat betreft de specifieke 
doelstellingen van de besproken 
kwaliteitsprincipes.
Hoe kunnen deze voorgestelde 
verbeteringen in de praktijk worden 
gebracht? 

Het is belangrijk om na afloop vast 
te stellen wat de deelnemers naar 
aanleiding van deze bespreking(en) 
zullen gaan doen. Hoe zullen zij 
de kwaliteitsprincipes in de praktijk 
brengen?

De bespreking bestaat uit twee delen: 

1. Vraag de deelnemers om gedurende 
5-10 minuten in groepjes van 
twee te bespreken welke de twee 
kwaliteitsprincipes het belangrijkst 
voor hen zijn en waarom. De groepjes 
presenteren die keuze aan de rest van 
de groep. Schrijf alle antwoorden en 
argumenten op een bord/ whiteboard of 
flip-over. Bespreek de resultaten met de 
hele groep en kies de vier rechten die het 
belangrijkst werden bevonden.

2. Schrijf de vier gekozen 
kwaliteitsprincipes op aparte vellen papier. 
Leg de vellen op 4 aparte tafels in de 
ruimte.

Verdeel de deelnemers over de 4 
tafels. De tafels bespreken vervolgens 
gedurende 10 min. de vragen over het 
recht/artikel op hun tafel en noteren de 
antwoorden op het vel papier. Na de 10 
min. blijft een persoon blijft bij de tafel 
achter. De overige deelnemers begeven 
zich naar de volgende tafel.
De persoon die achterblijft, geeft uitleg 
aan de nieuwe groep deelnemers over 
wat men over het onderwerp al heeft 
geschreven. De nieuwe groep werkt 
hierop verder.
Herhaal deze procedure totdat iedereen 
aan alle discussies heeft deelgenomen. 
Hierna tonen alle tafels hun eindresultaat. 

Het is belangrijk om aan het eind van 
de terugkoppelingsfase vast te stellen 
wat de deelnemers naar aanleiding van 
deze bespreking(en) zullen gaan doen. 
Hoe zullen zij de kwaliteitsprincipes in de 
praktijk brengen?
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Hulpvragen

Ter 
afwisseling

Andere vormen van groepsdiscussie kunnen worden gebruikt om de discussie te 
begeleiden.
Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd kunt u ervoor kiezen om meer of 
minder principes te bespreken. 

Zie PowerPoint Zie PowerPoint

Materiaal Presentatie: Activiteit 2 Bespreking WeDO (lange of korte versie)
Projector - Laptop 
Timer 
Pen - Papier
Flip-over of bord/whiteboard 
Stiften

17Foto: Koijen Ludo - Vlaamse Ouderenraad vzw
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Activiteit 3 – Ouderenmis(be)handeling: What can WeDO?

ACTIVITEIT 3 Lange versie Korte versie

Doelgroep Van toepassing op alle doelgroepen
Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers.

Tijdsduur Deze activiteit duurt ongeveer 1 uur in 
beslag.

Deze activiteit duurt ongeveer 15 
minuten.

Inhoud Deze activiteit ligt in het verlengde van activiteit 2 in de eerste stap van de training. 

Gebruik de PowerPoint-presentatie Ouderenmis(be)handeling: wat kunnen wij doen? 
Bespreek en onderzoek wat men kan doen om ouderenmis(be)handeling ter plaatse 
tegen te gaan.

Deze activiteit richt zich op de interventies die uitgevoerd zouden kunnen worden 
wanneer men met ouderenmis(be)handeling te maken krijgt. 

Het is belangrijk dat de trainers lokale informatie toevoegen over het melden 
van ouderenmis(be)handeling of over het aangewezen aanspreekpunt indien er 
vermoedens van ouderenmis(be)handeling bestaan.

Hulpvragen 1. Wat moet men doen bij een vermoeden/vaststelling van ouderenmis(be)-
handeling? Wat zou u doen als u vermoedens had van ouderenmis(be)handeling?
2. Wat kan men doen om ouderenmis(be)handeling te voorkomen?
3. Welke rollen zijn weggelegd voor:
Beleid, overheid en directie
Professionele zorgverstrekkers
Ouderen en mantelzorgers

Materiaal Projector - Laptop
Presentatie: Activiteit 3 Ouderenmis(be)handeling: wat kunnen wij doen?
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Activiteit 4 – Actie model … Op weg naar duurzame verandering met 
een participatieve aanpak

ACTIVITEIT 4

Doelgroep Van toepassing op alle doelgroepen

Tijdsduur Verschilt per situatie: kan 6 maanden tot 1 jaar in beslag nemen.
Bedoeld om duurzame verandering teweeg te brengen. 

Inhoud Deze activiteit gaat over de actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het 
ontwerpen, implementeren en monitoren van diensten voor ouderen die behoefte 
hebben aan zorg en hulp. Deze actieve betrokkenheid is essentieel om kwaliteitsvolle 
zorg te kunnen leveren. Er is een participatorische methode ontwikkeld om partners 
meer inzicht te geven in de manier waarop zij met een participatieve aanpak een 
proces van kwaliteitsverbetering kunnen ontwikkelen. 

Als het werkelijk de bedoeling is om de ideeën die uit de andere stappen zijn 
voortgekomen in de praktijk te brengen, dan is deze stap een waardevol instrument 
om mee te werken. Deze activiteit kan aan het begin van het proces als training 
worden ingezet. Men kan tijdens de trainingen echter ook wennen aan het idee om 
het actiemodel daadwerkelijk toe te passen.

Het is belangrijk dat ouderen bij het gehele kwaliteitsverbeteringsproces worden 
betrokken.

Deze leeswijzer is gebaseerd op de inhoud van voorgaande programma’s en een 
soortgelijk actiemodel dat in andere projecten is ontwikkeld.

Materiaal Zie document ‘Methodologie voor een participatieve aanpak in een 
kwaliteitsverbeteringsproces’ (op www.wedo-partnership.eu) voor meer uitleg.
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Evaluatie
Het kan geen kwaad om een workshop of training met een evaluatie af te sluiten zodat deze verbeterd 
kan worden. Hoewel u uw eigen materialen kunt gebruiken, volgen hier een aantal suggesties.

Lange versie Korte versie

Tijdsduur Deze activiteit neemt ongeveer 20 
minuten in beslag.

Deze activiteit neemt ongeveer 5 
minuten in beslag.

Hulpvragen Evaluatie van de inhoud
Hoe heeft u de training ervaren?
Welke onderdelen van de training 
spraken u het meest aan?
Heeft de training voldaan aan uw 
verwachtingen? 
Waar had u graag meer aandacht aan 
willen besteden? 
Is er verder nog iets dat u zou willen 
bespreken?

Evaluatie van de praktische uitvoering
Locatie?
Organisatie van de workshop?
Timing?

Evaluatie van de inhoud
Welk onderdeel van de training sprak 
u het meest aan?
Waren er elementen van de training 
die u niet aanstonden?

Ter 
afwisseling

U kunt de evaluatie aan de hand van een schriftelijke enquête houden.
U kunt de evaluatie door middel van een mondelinge bespreking houden. 
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Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; 
de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik 
van de informatie die erin is vervat.

WeDO2

www.wedo-partnership.eu/wedo2

Age Concern Slough and Berkshire East
www.ageconcernsabe.org.uk

Age Platform Europe
www.age-platform.eu

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO)

www.bagso.de
www.bagso.de/aktuelle-projekte/wedo2.html

Foundation for Woman’s Issues JA KOBIETA 
www.kobieta50plus.pl

Hellenic Association of Gerontology and Geriatrics
www.gerontology.gr

Espace Seniors
www.espace-seniors.be

LOC Zeggenschap in zorg
www.loc.nl

Pro Senectute
www.prosenectute.at
www.wedo2austria.wordpress.com 

Vrije Universiteit Brussel – Belgian Ageing Studies
www.vub.ac.be
www.belgianageingstudies.be

Deze handleiding is gerealiseerd door 
het WeDO2- partnerschap:

http://www.wedo-partnership.eu/wedo2
http://www.ageconcernsabe.org.uk
http://www.age-platform.eu
http://www.bagso.de
http://www.bagso.de/aktuelle-projekte/wedo2.html
http://www.kobieta50plus.pl
http://www.gerontology.gr
http://www.espace-seniors.be
http://www.loc.nl
http://www.prosenectute.at
http://www.wedo2austria.wordpress.com
http://www.vub.ac.be
http://www.belgianageingstudies.be

