
 

 
 
Kleine activiteiten op de woning/afdeling - inclusief 

activiteitenwaaier 
 

Als medewerker  op een woning moet je in staat zijn om bewoners passende 

bezigheden aan te bieden. De interesses van de bewoner en zijn/haar 

mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt. De kracht van een activiteit zit in 

de kwaliteit, niet in de kwantiteit. Niet de duur van de bezigheid is van belang, 

wel de inhoud. 

 

Samen koffie drinken en de krant lezen kan al voldoende zijn. Passende bezigheden 

zoeken en aanbieden wordt lastiger naarmate de bewoner steeds minder grip krijgt op 

het leven en verder achteruit gaat. In dit geval moet je inventief en creatief zijn om zo te 

komen tot een passende tijdsbesteding. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om 

plezierige kleine activiteiten te doen met bewoners, activiteiten die passen bij hun 

beleving en mogelijkheden.  

 

Kernwoorden 

Plezierige activiteiten 

Kortdurend en makkelijk aan te bieden. 

 

Doelgroep 

Medewerkers zorg 

Medewerkers dagbesteding 

Huiskamer assistenten  

Medewerkers welzijn  

 

Resultaten 

• Je kunt verschillende activiteiten aanbieden die passen bij de belevingswereld en de 

mogelijkheden van de bewoners. 

• Je krijgt verschillende ideeën aangereikt. 

• Je oefent met verschillende soorten materialen en spellen. 

 

Inhoud 

• Het werken met de mandjesmethode 

• Het aanbieden van verschillende activiteiten uit de activiteitenwaaier 

• De dagelijkse dingen als activiteit 

• Het aanreiken van verschillende spelmaterialen 

 

Werkwijze 

Naast achtergrondtheorie, het ervaren en doen van verschillende activiteiten,  is 

enthousiasme een belangrijk ingrediënt om tot het succesvol aanbieden van activiteiten 

op de woning te komen. Ook is er tijd en ruimte voor uitwisseling van ideeën met 

medecollega’s 

 

Deze workshop is inclusief de activiteitenwaaier (t.w.v. € 25,-). De waaier is een zeer 

waardevol hulpmiddel om op eenvoudige wijze activiteiten aan te bieden op de woning. 

 

Datum/tijdstip:  Nieuwe datum en tijdstip volgen. Neem hiervoor contact met  

M. Hillebrandt, m.hillebrandt@oudshoorn.rijnland.nl of 0172-467457 

Locatie:  Verpleeghuis Oudshoorn – zaal Terraszicht  

Prijs:    € 125,- 


