
AANBOD WOONZORGCENTRA

RECREATIEF SPEL EN BEWEGEN 
Ouderen die bewegen voelen zich fitter, zowel fysiek als gees-
telijk. Daarnaast bieden bewegingsactiviteiten voor ouderen 
een zinvolle dagbesteding van steeds ouder wordende bewo-
ners en/of cliënten van de dagbehandeling.

Bent u een activiteitenbegeleider of verzorgende werkzaam 
in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, bij de dagopvang of 
ontmoetingscentra en deelt u deze mening? Onze cursus “Re-
creatief Spel en Bewegen” is speciaal ontwikkeld om u kennis 
te laten maken met diverse spelen en leert u hierin variatie 
aan te brengen. Uitgangspunt is op een aansprekende manier 
zoeken naar de mogelijkheden die ouderen  - hoe weinig 
soms ook -  nog wèl hebben. U kunt de nieuwe activiteiten 
direct in de eigen groep toepassen.

EINDTERMEN
De cursisten kunnen na de module:
•  Bewegingsspel aanbieden, aanpassen en variëren
•  Op een speelse manier vaardigheden oefenen die nodig zijn 

om het spel te kunnen spelen
• Een bewegingsactiviteit ‘aan tafel’ leiden
• Eenvoudige bewegingsvormen op muziek aanbieden

ERVARINGEN
‘Gelukkig is inmiddels iedereen doordrongen van het belang 
van bewegen. Zomaar iets doen is echter geen optie. Ik vind 
een basis van theoretische- en praktische kennis noodzakelijk 
om op een verantwoorde en motiverende manier met cliënten 
te gaan bewegen. Ik waardeer het zeer dat Pieter van Foreest 
werknemers schoolt op dit gebied’.
cursist van Pieter van Foreest, tevens verbonden aan Alzhei-
mer Nederland afdeling DWO

CERTIFICAAT
Na het volgen van 80% van de cursusuren en het maken / uit-
voeren van de huiswerkopdrachten ontvangen de deelnemers 
het certificaat van Team Sportservice Zuid-Holland.

OVERIGE GEGEVENS
De docenten die bij de scholingsactiviteiten zijn betrokken 
hebben veel ervaring met zowel het leiden van bewegingsac-
tiviteiten, als met het geven van cursussen en workshops voor 
activiteitenbegeleiding en verzorgenden. 

KOSTEN
De kosten om aan deze cursus deel te nemen zijn €  420 
inclusief cursusmateriaal (excl. BTW) per persoon. Wilt u de 
cursus in company, dan zijn de kosten €  3.800 (excl. BTW) 
inclusief cursusmateriaal.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met Harry Akkermans, 
0174 - 24 49 40
 

 



AANBOD WOONZORGCENTRA

BASISCURSUS ZITTEND DANSEN 

Ook wanneer een staande activiteit niet kan is het mogelijk 
de positieve effecten van bewegen te ervaren. Bijvoorbeeld 
met zitdansen. De basiscursus Zittend Dansen van Team 
Sportservice is voor activiteitenbegeleiders en vrijwilligers die 
willen ervaren wat ouderen aan zitdansen kunnen beleven en 
hoe Zittend Dansen kan worden ingepast in het recreatieve 
(bewegings)aanbod in woonzorgcentra en verpleeghuizen. In 
huiskamergroepen en dagopvangprojecten is zitdansen een 
gewilde activiteit. 

VOORDELEN VAN ZITDANSEN
De dansen doen een appèl op de bewegingsmogelijkheden 
van de deelnemers zoals: coördinatie, vaardigheid en ont-
spanning. Dansen versterkt het gevoel van samenzijn en het 
samen in beweging zijn. Zittend Dansen met bewoners van 
zorgcentra en bezoekers van dagopvangprojecten geeft be-
wegingsplezier voor deelnemers én lesgevers!
 
INHOUD
•  aanleren dansrepertoire, een basispakket van een 20-tal 

eenvoudige zitdansen
•  dansbeschrijvingen lezen van de dansen uit het basispakket
• eenvoudige muziekkennis en muziekbeleving
• didactiek en dansleiding Zittend Dansen
•  aanpassen en variëren van zitdansen
•  aanpassingen ten behoeve van functiebeperkingen in fysiek 

en psychosociaal opzicht
• zitdansen en thematisch werken

Vanaf de eerste bijeenkomst kan het geleerde in de eigen 
werksituatie worden toegepast. De cursusuren zijn zeer prak-
tijk gericht. Wel moet rekening worden gehouden met tijd die 
nodig is om de in de cursus geleerde dansen, zelf te oefenen. 
Ook enkele huiswerkopdrachten horen bij de cursus.

Het is belangrijk om nog tijdens de cursus in de eigen werk-
situatie daadwerkelijk uit te proberen wat geleerd is. De 
docent kan dan op de ervaringen ingaan. Waar nodig kan aan 
bepaalde onderwerpen extra aandacht gegeven worden. Ook 
helpt de docent met het bedenken van oplossingen voor de 
specifieke werksituaties van de cursisten.

EINDTERMEN, DIDACTIEK EN PRAKTIJK LESGEVEN
De cursisten kunnen na de cursus:
•  de aangeboden dansen zelf dansen met gerichtheid op 

dansbeleving en groepsgevoel
•  de dansbeschrijvingen van de aangeleerde dansen terugle-

zen

•  de dansen leren aan intramurale groepen en aanpassen aan 
de mogelijkheden van de deelnemers waar zij mee werken

•  de theoretische kennis vertalen naar het handelen in de 
praktijk

CERTIFICAAT
Na het volgen van 80% van de cursusuren en het maken van 
de huiswerkopdrachten ontvangt de deelnemer een certifi-
caat.

OVERIGE GEGEVENS
Onze docenten hebben veel ervaring. Zowel in het leiden 
van de bewegingsactiviteiten in de ouderenzorg als voor het 
uitvoeren van cursussen en workshops voor activiteitenbege-
leiding. Uit evaluaties van eerder georganiseerde cursussen 
Recreatief Spel en Bewegen en Zittend Dansen, weten we dat 
het een meerwaarde heeft de cursus samen met een collega 
te volgen. Dan kan immers ook samen, in de eigen werksi-
tuatie, worden geoefend en de activiteit kan samen worden 
opgezet. Bovendien is de kans dan groter, de activiteit struc-
tureel in te bedden.

VOOR WIE 
Activiteitenbegeleiding in de ouderenzorg, of werkend als 
zodanig.

DUUR 
8 avonden, totaal 25 cursusuren. Incompany is ook mogelijk, 
urenverdeling dan ook mogelijk in overleg. Bijvoorbeeld is een 
verdeling te maken van 6 keer 4 uur (op vaste uren overdag) 
of op 4 zaterdagen.

KOSTEN
Per deelnemer bedragen de kosten €  420 (excl. BTW), inclu-
sief cursusboek, dansbeschrijvingen, en muziek op CD. Voor 
een cursus is een minimumaantal van 10 deelnemers vereist.

MEER WETEN?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry 
Akkermans, telefoon 0174-244940. Te bereiken op maandag-
middag, dinsdag en woensdag.
 



AANBOD WOONZORGCENTRA

WORKSHOP ZITTEND DANSEN - 
NIEUW REPERTOIRE 
Een aanvulling op onze basiscursus Zittend Dansen. Tijdens 
deze aanvullende cursus leert u nieuwe dansen en ook impro-
viseren komt aan bod. 

INHOUD
Het programma bestaat uit twintig dansen die zittend worden 
uitgevoerd en die leuk en plezierig zijn om te doen. Waar 
mogelijk wordt een beroep gedaan op de coördinatie. Ook 
improviseren komt aan bod. Er wordt individueel gewerkt, 
in tweetallen, in kringopstelling, met materiaal en zonder 
materiaal, met het accent op handbewegingen of coördinatie 
en zelfs dansen met yogaelementen. Er zijn makkelijke dansen 
bij die snel te leren zijn maar ook uitdagende dansen die iets 
meer tijd vragen. De dansen zijn bewerkingen van bestaande 
dansen uit ouderenprogramma’s.  
De muziek die gebruikt wordt is gevarieerd; van wals tot tan-
go, van vrolijk tot pittig, van pop tot klassiek, maar ook rustig 
en sfeervol.   

De workshop bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Aan de 
workshop kunnen minimaal 6 en maximaal 12 cursisten deel-
nemen.
Kosten per workshop: € 790 (excl. BTW, excl. materiaal)
Aan te schaffen CD € 12 (minimaal 1 CD per afdeling)
Dansbeschrijvingen € 10 (bij voorkeur voor elke deelnemer 
een beschrijving)

VOORWAARDEN
Aan deze workshop kan worden meegedaan als eerst de ba-
siscursus zittend dansen is gevolgd. Het uittellen van muziek 
en het kunnen lezen van dansbeschrijvingen wordt bekend 
verondersteld. 

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met Harry Akkermans, 
0174 - 24 49 40 



AANBOD WOONZORGCENTRA

TRAINING ZORG VOOR  
ZELFREDZAAMHEID 
Goede zorg helpt mensen te bewegen en zolang mogelijk 
zelfredzaam en zelfstandig te blijven. Ouderen kunnen tijdens 
de zorg gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te 
blijven doen. De training ‘zorg voor zelfredzaamheid’ helpt 
medewerkers uit de zorg om bewegingsstimulering tijdens de 
zorg toe te passen met als uitgangspunt het bevorderen van 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In die zin is bewegings-
gerichte zorg een verrijking van de huidige zorgbenadering!

VOOR WIE?
De training Zorg voor Zelfredzaamheid is bedoeld voor zorg-
medewerkers die ouderen verzorgen. De instelling waar zij 
werken kiest bewust voor bewegingsstimulering als onderdeel 
van de zorg.

DOELGROEP
Oudere cliënten die één of meerdere keren per dag of enkele 
malen per week door de thuiszorgmedewerker worden 
verzorgd. Dit geldt zowel voor cliënten die tijdelijk worden 
verzorgd, als voor hen die structureel gebruik maken van de 
zorg.

“Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door het vermogen 
de gewone dagelijkse handelingen zelf te kunnen verrichten. 
Bewegen helpt bij het vertragen van het verouderingspro-
ces. In beweging blijven vermindert tevens de kans op vallen. 
In 2010 zijn in Nederland bijna 2000 ouderen (leeftijd 70+) 
overleden als gevolg van een val, dit is 89% van alle sterfge-
vallen als gevolg van een val” (CBS 2012).

INHOUD
Het doel is dat alle zorgmedewerkers bewegingsstimulering 
tijdens de zorg nastreven. Er komen meerdere medewerkers 
bij een bewoner of cliënt, waarbij de doelstelling is dat zij 
allemaal aan hetzelfde doel meewerken, namelijk grotere zelf-
redzaamheid bewerkstelligen. De training Zorg voor zelfred-
zaamheid geeft deze medewerkers  handvatten om tijdens de 
zorg aandacht te besteden aan bewegingsstimulering om zo 
de cliënt te helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven functio-
neren.  

PROGRAMMAOPZET
De training bestaat uit twee bijeenkomsten en een huiswerk-
opdracht waarin theorie en praktijk gecombineerd worden.

BIJEENKOMST 1
In het theoretische gedeelte komen de volgende onderwer-
pen aan bod:

•  Belang van bewegen: bewegen als middel voor lichamelijk, 
psychisch en sociaal welbevinden. Blijven bewegen is voor-
waarde om zelfstandig en zelfredzaam te blijven.

•  Conditievariabelen: voorkomen van verlies van spierkracht 
en uithoudingsvermogen zijn belangrijke voorwaarden om 
gezond ouder te worden.

•   Valrisicofactoren: oorzaken van een val, intrinsieke  en ex-
trinsieke factoren.

In het praktijkgedeelte gaat het om het aanleren van vaar-
digheden die zorgmedewerkers kunnen gebruiken in hun 
dagelijkse praktijk. Deze vaardigheden zijn gebaseerd op de 
theorie die behandeld is en worden spelenderwijs geoefend 
tijdens de verzorging.
Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) worden een-
voudig gecombineerd met extra oefeningen.

AANKNOPINGSPUNTEN
Na het oefenen wordt een aantal aanknopingspunten en tips 
besproken die als basis dienen voor de dagelijkse praktijk en 
voor de huiswerkopdracht.

HUISWERKOPDRACHT
Na de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een op-
dracht mee naar huis. Iedere deelnemer gaat aan de slag met 
de aanknopingspunten in een zelf te kiezen situatie uit de 
eigen praktijk (casus). 

BIJEENKOMST 2
Gedurende deze bijeenkomst worden alle casussen be-
sproken. De praktijksituaties worden geschetst en er wordt 
gedeeld wat er met de tips gedaan is. 
•  Hoe heb je het aangepakt? 
•  Welke aanknopingspunten hebben gewerkt?
•  Welke tips wil je doorgeven aan je collega’s? 

Onderling worden ervaringen uitgewisseld, de deelnemers be-
vragen en adviseren elkaar (intervisie). De docent begeleidt 
de intervisie, waarbij aandacht is voor ieders inbreng. Alle 
aanknopingspunten en tips worden belicht en gedeeld. Welke 
zijn het meest bruikbaar en kunnen er nieuwe aan worden 
toegevoegd? Aan het eind van de tweede bijeenkomst wordt 
de training kort geëvalueerd.  

PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie: in-company binnen 1 organisatie
Benodigdheden: oefenruimte/recreatiezaal, tafels en stoelen
Deelnemers: maximaal 12 deelnemers
Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur
Kosten per training: € 750 (excl. BTW)
Contactpersoon: Harry Akkermans, 0174-24 49 40 
e-mail: hakkermans@sportzh.nl



AANBOD WOONZORGCENTRA

WORKSHOP ACTIEF AAN TAFEL 
 (IN COMPANY) 
In Huiskamerprojecten en Dagopvang is het vaak een hele 
onderneming om tot een opstelling te komen voor bewe-
gingsactiviteiten. De ruimte is bijvoorbeeld beperkt of het 
meubilair is zwaar. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat 
een bewegingsactiviteit onmogelijk is. Rondom de tafel, aan 
de tafel en met behulp van de tafel zijn veel vaardigheden en 
bewegingsspelen op een leuke manier uit te voeren.

In de (in company) workshop Actief aan Tafel gaan de deel-
nemers praktisch aan de slag aan de hand van het werkboek 
‘Spelenderwijs in beweging, actief aan tafel’. De docent geeft 
handige tips om het boek en de ideeën die hierin staan, opti-
maal te gebruiken. 

VOOR WIE? 
De workshop is bedoeld voor activiteitenbegeleiding in de 
ouderenzorg of verzorgenden die gewend zijn om groepsacti-
viteiten in de ouderenzorg te begeleiden. 
Van de deelnemers aan de workshop wordt verwacht dat zij:
• ervaring hebben met het leiden van groepsactiviteiten
• affiniteit hebben met ‘bewegen’

De workshop duurt 3,5 uur. De workshop kan ook worden 
aangeboden aan vrijwilligers. Omdat zij meestal geen erva-
ring hebben in het leiden van groepsactiviteiten, beslaat de 
workshop dan uit 2 dagdelen van 3 uur. In beide gevallen 
kunnen aan de workshop minimaal zes en maximaal twaalf 
cursisten deelnemen. 

ORGANISATIE 
Sportservice Zuid-Holland draagt zorgt voor:
• voorbeeldinformatie om potentiële cursisten te informeren.
• docent die de workshop verzorgt.
•  cursusmateriaal; het aantal werkboeken en CD’s wordt in 

overleg bepaald.

Van de organiserende instantie wordt verwacht dat zij:
• potentiële cursisten informeert.
•  zorgdraagt voor geschikte accommodatie met flap-over of 

white board
• zorgdraagt voor koffie / thee tijdens de workshop
•  zich vooraf oriënteert op beschikbaarheid van beweegma-

terialen, zodat cursisten kunnen ‘oefenen’ op de werkplek. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: werpringen, ballen, stokjes / 
isolatiebuizen, pittenzakken, touwtjes en ballonnen. 

Indien materiaal niet of onvoldoende aanwezig is, dan moet 
rekening worden gehouden met aanschaf van enkele materi-
alen als eenmalige beperkte investering. De docent kan over 
eventueel aan te schaffen materialen adviseren.

KOSTEN
Voor AB-ers en verzorgenden, 1 dagdeel van 3,5 uur:  €  600 
(excl. BTW)
Overige kosten:  
Werkboek: €  35- per stuk (minimaal 1 werkboek nodig per 
locatie) 
CD: €  15- per stuk (minimaal 1 CD nodig per locatie)
Voor vrijwilligers, 2 dagdelen van 3 uur: € 790 (excl. BTW) 

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met Harry Akkermans, 
0174 - 24 49 40 



AANBOD WOONZORGCENTRA

VOORLICHTING  
BEWEGINGSGERICHTE ZORG 
Bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen bewegen 
veel te weinig. In het verleden was daar vaak weinig aandacht 
voor. De naam “verzorgingshuis” – nog niet zo heel lang 
gelden de gangbare term – suggereert ook, dat ouderen hun 
eigen woning verlieten om elders “verzorgd” te worden! Als 
er in een huis bewegingsactiviteiten georganiseerd worden, 
dan is dit als speciale activiteit, een of twee keer in de week. 
Meestal doet daar maar een klein deel van de bewoners aan 
mee. 

Steeds duidelijker wordt, dat bewegen onderdeel is van de 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL), en dat deze verrichtin-
gen slechts de bewoner uit handen zouden mogen worden 
genomen, als deze er zelf niet meer toe in staat is. Aandacht 
voor bewegen behoort een vanzelfsprekend onderdeel te 
zijn van het dagelijks leven van bewoners en cliënten in een 
zorgorganisatie.

Onze voorlichting is erop gericht met name verzorgenden 
zich hiervan bewust te laten worden. Het motto van de voor-
lichting is dan ook: goede zorg is bewegingsgerichte zorg! 
Niet “zorgen voor”, maar “zorgen dat…”

VOOR WIE?
De voorlichting is in de eerste plaats bedoeld voor verzor-
genden en thuiszorgmedewerkers in woonzorgcentra en 
verpleeghuizen. De informatie die wordt gegeven is overigens 
bedoeld als “eye opener” voor allen die op de een of andere 
manier werkzaam zijn in, of betrokken zijn bij de zorg. Ook 
vrijwilligers, familie en andere medewerkers. Als bewegings-
gericht zorgen en handelen breed gedragen wordt binnen 
een organisatie, zal de zelfredzaamheid van de bewoners 
toenemen, en daarmee de kwaliteit van leven.

INHOUD
•  Bewustwordingsproces; wat doet bewegen eigenlijk
•  Welke factoren zijn bepalend voor conditie (conditievaria-

belen)
•  Aan welke factoren kun je als verzorgende een steentje 

bijdragen
•  Uitganspunten van “anders”, bewegingsgericht, zorgen 
•  Spelenderwijs oefenen tijdens de zorg
•  Bouwstenen van de IGZ
•  Multidisciplinaire aanpak
•  Waar en hoe beginnen?

DEELNEMERS
Min. 10, max. 30 deelnemers 

KOSTEN
De kosten om deze voorlichting bij uw organisatie te verzor-
gen bedragen €  150 (excl. BTW).

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met Harry Akkermans, 
0174 - 24 49 40
 



AANBOD WOONZORGCENTRA

WORKSHOP VALPREVENTIEVE  
OEFENINGEN OP MUZIEK 
De workshop ‘valpreventieve oefeningen op muziek’  richt 
zich op activiteitenbegeleiders, verzorgenden en vrijwilli-
gers die eerder een meerdaagse cursus recreatief bewegen 
hebben gevolgd: bijvoorbeeld Recreatief spel en bewegen, 
Veelzijdig in Beweging of Zittend dansen. Met aangepaste oe-
fenstof van Thuisfit 3 (3 oefenprogramma’s van 15 minuten op 
muziek) naar vormen op de stoel, leren deelnemers om bin-
nen recreatieve bewegingsactiviteiten aandacht te besteden 
aan valpreventieve oefenvormen. De DVD van Thuisfit 3 kan in 
de bewegingsactiviteit als ondersteuning worden gebruikt. De 
workshop bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12.

KOSTEN 
€ 600 (excl. BTW, excl. materiaal)

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met Harry Akkermans, 
0174 - 24 49 40


