
 

Stichting Klimkoord – basisprogramma inwerken zorgverleners 

Deze training is bestemd voor ambulante hulpverleners die nieuw in dienst 
van Stichting Klimkoord zijn. De training is gebaseerd op de missie en visie 
van Klimkoord en bestaat bovenal uit praktische handreikingen voor de 
ambulant hulpverlener. Het gehele trainingstraject voor de nieuwe ambulant 
hulpverlener bestaat uit 2 x 2 dagdelen training van elk 3 uur. 
 
• Deel A omvat dagdeel 1 en 2: Zorgplannen maken en inzet middelen / 
methodieken 
• Deel B omvat dagdeel 3 en 4: Positie en motiveren 
 
De training deel A heeft als hoofddoelen: 
 
1. De deelnemer is bekend met de missie en visie van Stichting Klimkoord 
en is in staat om zijn handelen te reflecteren ten opzichte van de visie 
2. De deelnemer is bekend met de werkwijze rondom Meldcode en 
klachtenprocedure en basis documentatie en bekend met zorgplannen om 
planmatig te werken 
3. De deelnemer is in staat om SMART begeleidingsdoelen op te stellen 
4. De deelnemers heeft kennis van praktische middelen die zijn toe te 
passen in de praktijk (zoals pictogramsystemen, planborden, 
kleurenklokken, etc.).  
5. De deelnemer is bekend met de middelen/ mogelijkheden om positieve 
kanten van de cliënten te benadrukken (zoals hulpbronnen/ helpende 
gedachten, contextbenadering). 

Thema’s die aan de orde komen zijn: 
• Competenties 
• Planmatig werken 
• Vraagstelling 
• Leefgebieden 
• Praktische middelen 

De training deel B heeft als hoofddoelen: 

1. De deelnemer kan op een adequate wijze in gesprek gaan met 
cliënten en hun omgeving 

2. De deelnemer weet welke personen de aanspreekpunten zijn binnen 
Stichting Klimkoord voor extra zorg of ondersteuning 

3. De deelnemer kan zichzelf goed positioneren binnen een gezin en 
binnen een gezin waarbij meerdere zorgpartijen actief zijn 



4. De deelnemer heeft motivatietechnieken om cliënten te ondersteunen 
bij het gaan werken aan doelen en het vergroten van de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Thema’s die aan de orde komen zijn: 
• Gespreksvaardigheden 
• Contactpersonen en meldcode 
• Samenwerken met meer partijen 
• Praktische coaching technieken en motivatie technieken 
• Reflectie 

Vragen: info@klimkoord.nl 
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