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Praktische informatie:

De vormings- en toerustingsdag vindt plaats in het Kloosterhotel ZIN, 
Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught (zie routebeschrijving op: www.zininwerk.nlwww.zininwerk.nl).

Deelname aan deze dag is mogelijk voor medewerkers die dagelijks 
werkzaam zijn voor religieuzen, zoals de medewerkers die de woonomgeving 
schoonmaken, meegaan naar de dokter, boodschapjes doen of recreatie 
begeleiden. 

Aanmelden vóór 5 mei 2022
Werkgroep  Vorming en Toerusting
t.a.v. Karin Bos
Postbus 111
5201 AC  ’s-Hertogenbosch
Email: secretariaat@knr.nlsecretariaat@knr.nl
Tel.nr.: 073- 6921321

Deelname aan de dag kost € 129,50 per persoon. Dit bedrag kan worden 
overgemaakt naar rekeningnummer: NL 40 FVLB 022 590 8514,  
t.n.v. KNR te ’s-Hertogenbosch o.v.v. naam of namen van de deelnemer(s) en 
vormings- en toerustingsdag 27 juni 2022.

http://www.zininwerk.nl
mailto:k.bos@knr.nl


Waar jij heen gaat daar ga ik heen | Ruth 1:16

De kunst van het werken met de ouder wordende religieus is een eendaags 
programma voor medewerkers die dagelijks werkzaam zijn voor religieuzen, 
zoals de medewerkers die woonomgeving schoonmaken, meegaan naar de 
dokter, boodschapjes doen of recreatie begeleiden.

Medewerkers hebben de dagelijkse directe zorg voor oudere religieuzen in 
de fase van ouderdom en ziekte. De meesten vanuit een dienstverband bij 
een congregatie, anderen als vrijwilliger. Ze zien veranderingen in woord en 
gedrag. Emoties kunnen hoog oplopen, goed bedoelde keuzes hebben niet het 
gewenste resultaat.

Deze eendaagse vormings- en toerustingsdag op maandag 27 juni 2022 
biedt de medewerkers de mogelijkheid om kennis te vergaren rondom het 
ouder wordende brein van de mens en de gevolgen in  woord en gedrag. 
Naast kennisoverdracht, onderlinge uitwisseling en ontmoeting, worden 
er handvatten gegeven over hoe je om kunt gaan met bozig, angstig en 
wantrouwend gedrag.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 – Ouder worden en de gevolgen daarvan; lichamelijk, geestelijk en sociaal
 – Verdriet binnen een ouder wordende gemeenschap
 – Gedragsveranderingen door beginnende dementie
 – Bejegening en communicatie bij dementie
 – Omgaan met bozig, angstig en wantrouwend gedrag

Het zijn moeilijke onderwerpen, maar belangrijk om je werk goed en plezierig 
te kunnen blijven doen.

Programma

9.00 uur ontvangst en koffie
9.30 uur welkom en kennismaking
9.50 uur ouder worden en de gevolgen daarvan voor de individuele 

religieus en voor de leefgemeenschap – en wat zou jij 
kunnen doen

11.00 uur gedragsveranderingen bij beginnende dementie – een inleiding 
en uitwisseling 

12.30 uur lunch
13.30 uur vaardigheden in bejegening en communicatie bij bozig gedrag, 

angst en wantrouwend gedrag
16.00 uur afronding  middag
16.30 uur sluiting

Het programma is voorbereid door de werkgroep vorming en toerusting 
van de KNR bestaande uit Nettie Aarts, Karin Bos, Bernice Reintjens en 
Agnes Roks. 
De training wordt verzorgd door de trainers Nettie Aarts en Agnes Roks.
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