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Wat is Familiezorg?
Als we over Familiezorg spreken 

hebben we het over familie die voor elkaar zorgt. 

Een aandoening treft de hele familie. 

En als de situatie daarom vraagt, met name in 

langdurige en intensieve zorgsituaties, kan een 

professional de familie bij hun zorg begeleiden.

Waar wij de term ‘familiezorg’ gebruiken kunt u ook ‘mantelzorg’ lezen.
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De grondslag van zorg is ontmoeting

Het familiegesprek
Begeleidingstraject voor families in zorgsituaties
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Vraagstelling / aanleiding
De verantwoordelijkheid van de zorg komt in toenemende mate in handen van 
de families te liggen. Sinds 2003 begeleiden de consulenten van Expertisecentrum 
Familiezorg (Exfam) families waarin sprake is van een zorgvraag. Familiezorger en 
zorgvrager worden gezamenlijk begeleid. De grondslag van onze werkwijze is ‘rela-
tioneel’. Relaties komen onder druk te staan wanneer een gezinslid langdurig ziek 
wordt of gehandicapt blijft. Én juist een goede relatie is nodig om goede zorg te 
kunnen blíjven geven én ontvangen.
 
Beoogd resultaat
Familieleden leren met elkaar communiceren over de zorgsituatie. Zowel zorgstress 
als zorgvreugde worden met elkaar gedeeld. Relaties en posities veranderen bij in-
tensieve zorgsituaties in gezinnen. Je kunt hierbij denken aan:
-  verandering van relatie tussen partners;
-  verandering van intimiteit tussen partners;
-  verandering van ouder/kind-rol en relatie;
-  rouwverwerking; er is een verlies geleden van toekomstperspectief voor zowel 

de zorgvrager als familiezorgers, van de individuele gezinsleden als voor het 
gezin als geheel.

De begeleiding is gericht op het voorkomen dat:
-  familiezorgers overbelast raken (zowel jonge als volwassen familiezorgers);
-  familiezorgers een nieuwe groep zorgvragers worden;
-  ieder familielid zijn of haar eigen hulpverlener heeft;
-  hulpverleners langs elkaar heen werken.

Korte omschrijving 
Exfam richt zich op twee niveaus. Op uitvoerend niveau vragen gezinnen om een 
hulpverlener die met iedereen in gesprek gaat.

Per begeleidingstraject    

Eerste contact: intake, uitleg, vraagverheldering
-  Gemiddeld zes gesprekken per familiesysteem, 
-  Contactmomenten met overige organisaties
   en meestal een gezamenlijk overleg
-  Meerdere registraties per familiesysteem, 

Randvoorwaarden
-  Bijscholing gesprekvoering/systeembegeleiding
-  Up to date houden sociale kaart
-  Reiskosten
-  Telefoon
-  Up to date houden van registratiesysteem
-  Netwerken
-  Deskundigheid ziektebeelden bijscholen

Totale kosten

2.700,00

2.700,00

€

€

Begroting

het familiegesprek

Op  organisatie niveau richt Exfam zich op de samen-
werking met betrokken hulpverleners en organisaties. 
Het doel is gericht op preventie en herstel. Preven-
tief door families dicht bij elkaar en bij huis te helpen 
zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden 
voorkomen. Herstel doordat de systeembegeleiding 
zowel processen binnen het gezin als processen bui-
ten het gezin aanpakt. Deze combinatie is efficiënt 
en effectief. Versnippering van zorg wordt hierdoor 
tegengegaan. 
De werkwijze van de systeembegeleiding richt zich op 
twee aandachtsgebieden: het begeleiden van families 
en daarnaast het samenwerken met andere organisa-
ties die betrokken zijn bij de families. 

Kosten
Kosten per organisatie / gemeente: € 2.700,00

Kosten individuele deelname 
in de gemeente Tilburg:        -      gratis

Specificatie aan te vragen.

Betrokken partners: 
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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Open communicatie leidt tot minder stress

Begeleiding van familiezorgers
Begeleidingstraject voor familiezorgers
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Vraagstelling / aanleiding
Medewerkers van Exfam begeleiden families in langdurige en intensieve  
zorgsituaties. Deze dienst richt zich vooral op informatie en advies voor de 
individuele familiezorger en diens zorgvrager.

Beoogd resultaat 
De familiezorger is in staat zorg te blijven geven als hij/zij weet hoe die zorg 
het best is in te zetten.

Korte omschrijving 
Begeleiding wordt gegeven aan de familiezorgers in een langdurige en inten-
sieve zorgsituatie. Dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek en 
richt zich enerzijds op emotionele en praktische steun, anderzijds op infor-
matie en advies. De zorgvrager zal altijd betrokken worden in dit gesprek. 
De gesprekken zijn niet van therapeutische aard, maar luisterend, inventari-
serend en zoekend naar de hulpvraag. Dit is tevens het eerste doel. 
Het tweede doel is te kijken of de vraag door het Exfam is op te lossen of dat 
er verwezen moet worden naar andere instellingen of organisaties. 
Het derde doel is antwoord geven op de hulpvraag.

Per individueel traject, gemiddeld

Eerste contact: intake
- Gemiddeld twee gesprekken per klant of 

familiesysteem, 
-  Gemiddeld twee contactmomenten met overige 

organisaties
-  Registratie per klant/familiesysteem, 
- Overdracht naar collega-organisatie

Randvoorwaarden
-  Bijscholing gesprekvoering/systeembegeleiding
-  Up to date houden sociale kaart
-  Reiskosten
-  Telefoon
-  Up-to-date houden van registratiesysteem
-  Netwerken
-  Deskundigheid ziektebeelden bijscholen

Totale kosten

950,00

950,00

€

€

Begroting

begeleiding van familiezorgers

Kosten
Kosten per organisatie / gemeente: €  950,00

Kosten individuele deelname 
in de gemeente Tilburg:                                -   gratis

Specificatie aan te vragen.

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg. 
Gezondheidszorg.
Zorg-, welzijn en gemeentelijke instellingen.
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Ken jezelf als je de ander wilt leren kennen

Cursus
transculturele familiezorg thuis

Cursus voor familiezorgers
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Vraagstelling / aanleiding
De werkgroep Turkse Ouderen in Rotterdam voerde in 1992 een onderzoek 
uit naar de behoeften van Turkse ouderen. Een van de uitkomsten was dat 
de deskundigheid van dochters en/of schoondochters op het gebied van 
zorg vergroot moest worden. Tegelijkertijd liep een onderzoek naar de wijze 
waarop Turkse families voor hun ouders zorgen en naar de opvattingen van 
deze families over het zorgen. Het NIZW heeft de cursus opgezet en be-
schreven. In onze regio verbreden wij onze doelgroep naar migranten uit 
alle wereldstreken.

Beoogd resultaat 
Migranten, voor het overgrote deel vrouwen, hebben meer kennis van de 
Nederlandse gezondheidszorg en hebben kennis over deelname in de Zorg-
triade.

Registratie-indicatoren
-  aantal deelnemende familiezorgers;
-  herkomst van familiezorgers en 
-  ziektebeeld van de verzorgde.

Korte omschrijving 
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is de 
kwaliteit van de zorg in buitenlandse families verhogen door migranten, 
meestal vrouwen, deskundiger te maken in het verzorgen van hulpbehoe-
vende ouderen thuis. Families inzicht geven in hun eigen mogelijkheden en 
grenzen. 

Het draaien van een cursus kost 

Cursusleiding 

Samenwerkingsoverleg
Individuele begeleiding met huisbezoek

Werving
PR-materiaal, uitnodigingen, bevestigingen, certifica-
ten
      
Huur ruimte  

Consumpties

Inzet van een tolk

Inzet van kinderoppas

Reiskosten

Totale kosten

4.500,00

4.500,00

€

€

Begroting

cursus transculturele familiezorg thuis

Afgeleide doelen voor organisaties zijn o.a. het be-
reiken van de buitenlandse doelgroep, presenteren 
van het aanbod aan deze doelgroep, buitenlandse 
vrouwen interesseren voor een beroep bij de thuis-
zorg, gezondheidsvoorlichting bieden in eigen taal, 
gerichte activiteit aanbieden waar buitenlandse ou-
deren direct mee gediend zijn en het gebruiken als 
toeleidingstraject voor moeilijk bereikbare vrouwen.

Bij het geven van deze cursus wordt gebruik gemaakt 
van een tolk en wordt kinderoppas geregeld.

Kosten
Kosten per organisatie / gemeente:             € 4.500,00

Kosten individuele deelname 
in de gemeente Waalwijk en Tilburg:              -   gratis

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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Een ideale ontmoeting begint met invoegen

Cursus voor families 
in een intensieve zorgsituatie
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Vraagstelling / aanleiding
Families willen meer weten over hun persoonlijke zorgsituaties. Familiezorger en 
zorgvrager zien wij als gelijkwaardige partners, we willen graag in deze samenwer-
king tot de beste zorg komen. Daarom verzorgt Exfam zes bijeenkomsten voor 
families. Tijdens deze bijeenkomsten behandelen we thema’s uit de methode fa-
miliezorg. 
Deze cursus past volledig in de kantelingsgedachte van de huidige samenleving 
waarin de burger eigen kracht ontwikkelt en verantwoordelijkheid neemt voor de 
persoonlijke zorgsituatie. Deze groepsgesprekken bieden we bij voorkeur aan in 
samenwerking met collega-zorgpartners.

Beoogd resultaat 
Het creëren van een bewust steunsysteem voor de families: intensievere samen-
werking tussen familiezorgers, beroepskrachten en zorgvragers. 

Korte omschrijving 
Zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Items die aan bod komen:
- hoe werken we samen in de zorg met de zorgvrager, familiezorger en zorgbe-

roepskracht/vrijwilliger: zorgtriade;
- wat is uw bezieling om voor uw naaste te zorgen en wat is de bezieling van de 

beroepskracht om zorg te verlenen: grondslagen;
- wie neemt welke rol of taak op zich in de zorgsituatie en waarom gebeurt dat, 

wat zijn de rollen en posities: genogram;
- specialistische thema’s zoals het zondebokmechanisme, rolomkering en hech-

tingsrelaties.
We streven naar bewustwording, inzicht en versterking van de draagkracht van 
de deelnemers.

Het draaien van een cursus kost 

Cursusleiding 

Samenwerkingsoverleg

Werving
PR-materiaal, uitnodigingen, bevestigingen, certificaten

Zes bijeenkomsten en een terugkom-bijeenkomst
à 2,5 uur 

Individuele begeleiding met huisbezoek

Huur ruimte en apparatuur

Koffie / thee / lunch

Evaluaties

Reiskosten

Totale kosten:

4.500,00

4.500,00

€

€

Begroting

cursus voor families in een intensieve zorgsituatie

Vraaggericht: 
Afhankelijk van de vraag van families wordt be-
paald welke onderdelen van de methode fami-
liezorg worden aangeboden tijdens de bijeen-
komsten.

Kosten
Kosten per organisatie/gemeente:   € 4.500,00

Kosten individuele deelname in 
de gemeente Tilburg:               -    gratis

Specificatie aan te vragen.

Aantal deelnemers
minimaal 6 personen, maximaal 12 personen.

Betrokken partners: 
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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Cursus
samen zorgen thuis

11

Intuïtie bestaat niet wel
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Vraagstelling / aanleiding 
Het duurt vaak lang voordat mensen zich realiseren dat ze familiezorger 
zijn. Als men alleen de zorg verleent (zonder ondersteuning van een be-
roepskracht) weet men vaak niet de weg te vinden naar ondersteunende 
instanties. De bijeenkomsten zijn gericht op zorgende familieleden die aan 
het begin staan van het bewustwordingsproces dat ze familiezorger zijn ge-
worden. 

Het beoogde resultaat
Bewustwording van de positie als familiezorger. Kennis en inzicht over ver-
anderde rollen binnen familie, eigen netwerk. Kennis over middelen en or-
ganisaties ter ondersteuning, zowel lokaal, regionaal als landelijk. 

Korte Omschrijving
Vier bijeenkomsten waar de volgende onderwerpen aan bod komen:
- persoonlijk onderzoek naar de ervaren belasting;
- uitwisseling van ervaring en leren van elkaars (praktische) oplossingen;
- kennis over veranderde rollen binnen de relaties;
- Samenwerking binnen het eigen netwerk;
- Samenwerking met de zorgberoepskracht.

Naar aanleiding van de uitkomst van de inventariserende vragenlijst krijgen 
mensen gericht op hun situatie advies over regelingen en voorzieningen. In 
de laatste bijeenkomst worden er afspraken gemaakt met de deelnemers 
over een eventueel vervolg. Hetzij individueel, hetzij groepsgewijs.

Het draaien van een cursus kost

Cursusleiding 

Samenwerkingsoverleg

Werving
PR materiaal, uitnodigingen, bevestigingen

Vier bijeenkomsten à 2,5 uur

Individuele begeleiding met huisbezoek

Huur ruimte en apparatuur

Koffie/thee

Evaluaties

Reiskosten

Totale kosten

cursus samen zorgen thuis

3.500,00

3.500,00

€

€

Begroting

Kosten 
Kosten per organisatie / gemeente:   € 3.500,00

Kosten individuele deelname in 
de gemeente Tilburg:          -        gratis

Specificatie aan te vragen.

Aantal deelnemers
minimaal 6 personen - maximaal 12 personen

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
ContourdeTwern.
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Zorg speelt zich altijd af in de privésfeer

Begeleiding van familiezorgersBegeleiding van partners van 
patiënten met dementie
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Vraagstelling / aanleiding
De zorg voor een patiënt met dementie is zwaar. Door de toenemen-
de geestelijke achteruitgang moet de partner steeds meer taken over-
nemen. Omgaan met het gedrag van een patiënt met dementie zoals 
nachtelijke onrust, herhaald vragen en agressie vraagt veel geduld en 
aanpassingsvermogen. 

Door de zorg houdt de partner vaak maar weinig tijd over voor zich-
zelf en voor sociale contacten. Ook emotioneel is de zorg zwaar: woe-
de, verdriet en schaamte wisselen elkaar af. Partners lopen hierdoor 
een grote kans zelf psychische problemen te krijgen.

Er worden in de regio cursussen aangeboden voor partners van de-
menterenden. In elke groep zijn er deelnemers die te kennen geven 
om elkaar te blijven zien. Exfam geeft hen de gelegenheid.

Beoogd resultaat 
Partners van patiënten met dementie de mogelijkheid bieden om bij 
elkaar te komen met begeleiding. Met als resultaat een sociaal vang-
net, geen overbelasting en voldoende kennis met betrekking tot om-
gang met de partner met dementie.
 

 

Kosten om de begeleiding te kunnen geven 

Kosten begeleider

Acht bijeenkomsten per jaar a 2,5 uur

Individuele begeleiding met huisbezoek
      
Huur ruimte  

Consumpties

Totale kosten

4.500,00

4.500,00

€

€

Begroting

begeleiding van partners van patiënten met dementie

Korte omschrijving 
Tijdens de bijeenkomsten staat centraal:
-  terugkerende vragen over het ziektebeeld dementie;
-  hoe ontstaat gedrag;
-  hoe hiermee om te gaan;
-  hoe de partner kan voorkomen dat hij overbelast raakt;
-  wat doet  zorgen voor een een patiënt met een dementie 

met u?;
-  omgaan met familie en hulpverlening;
-  hulp vragen en accepteren;
-  omgaan met emoties;
-  het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgeno-

ten neemt een belangrijke plaats in.
 

Kosten
Kosten per organisatie / gemeente:  € 4.500,00
Kosten individuele deelname in 
de gemeente Tilburg:             -      gratis

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
ContourdeTwern.
GGZ Breburg.
Dementieconsulenten.
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Het onderscheiden van feit en mening bevordert inzicht

Cursus
Mantelzorg: wat bezielt me?
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Vraagstelling / aanleiding
Regelmatig vraagt de familiezorger haar/zijn verhaal te mogen vertel-
len. Stichting De Vonk en Expertisecentrum Familiezorg hebben Deir-
dre Beneken genaamd Kolmer gevraagd een cursusboek te schrijven 
om familiezorgers uit te nodigen hun levensverhaal te vertellen. 

Beoogd resultaat 
Deelnemers hebben geleerd woorden te geven aan hun ervaring in 
het zorgen voor een familielid.

Korte omschrijving 
Er kan een gesprekje plaatsvinden om te kijken of het een geschikte 
cursus is voor de familiezorger.

De cursus is gebaseerd op schilderijen, persoonlijke ervaringen en vi-
sies van filosofen over zorg. Wat speelt zich af in de ontmoeting met 
de ander? Wat bezielt je om te zorgen voor een ander?

De cursus is een poging om familiezorgers te inspireren in hun zoek-
tocht naar een antwoord op deze vragen. Familiezorgers delen hun 
levensverhaal met elkaar.

Het draaien van een cursus kost  

Cursusleiding

Zes bijeenkomsten à drie uur 
+ één terugkombijeenkomst

Individuele begeleiding met huisbezoek 
 
Huur ruimte      

Consumpties    

PR en promotiemateriaal    

Werving      
    

Totale kosten      

    

4.500,00

4.500,00

€

€

Begroting

cursus Mantelzorg: wat bezielt me?

Kosten
Kosten per organisatie/gemeente: € 4.500,00

Kosten individuele deelname in 
de gemeente Tilburg:          -        gratis

Kosten studiemateriaal (cursusboek)  €      17,50

Specificatie aan te vragen.

Aantal deelnemers
minimaal 6 personen - maximaal 12 personen.

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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Over emoties kun je niet onderhandelen

Cursus
familie van 

NAH-getroffenen 
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Vraagstelling/ aanleiding
Er zijn verschillende oorzaken van hersenletsel en de mogelijke gevol-
gen. Niet Aangeboren Hersenletsel (oorzaak bijvoorbeeld beroerte, ALS, 
dementie, verkeersongeval) treft veel mensen, van jong tot oud. Naast 
lichamelijke gevolgen ontstaan er problemen op het gebied van denken 
(cognitie) en op het gebied van gedrag en emoties. 
Het effect van hersenletsel op families van de getroffene is, door boven-
staande oorzaken, groot. Bij families is behoefte aan kennis over de wer-
king van de hersenen en de gevolgen van de getroffen hersengebieden.
Gezinsleden worstelen met veranderd gedrag, vermoeidheid en/of ont-
remd gedrag van de getroffene.
Deze cursus is onderdeel van een breder pakket waarin ook cursussen 
gegeven worden aan echtparen, gezinnen en aan getroffenen die door de 
praktijk van Las Psycholoog worden uitgevoerd.

Beoogd resultaat 
De cursus ‘Naast Geven Ook Leven’ biedt de familie van de getroffene 
door hersenletsel:
-  kennis over de werking van de hersenen;
-  kennis over gevolgen van hersenletsel;
-  handvatten hoe om te gaan met lichamelijke en geestelijke gevolgen;
-  aandacht voor de relatie door veranderd gedrag;
-  aandacht voor verwerking en acceptatie;
-  stilstaan bij de onderlinge relaties, die onder druk komen te staan;
-  rolomkering, zondebokmechanisme.

Het draaien van een cursus kost

Cursusleiding 

Elf Bijeenkomsten à twee uur.

Individuele begeleiding met huisbezoek

Huur ruimte

Consumpties

Totale kosten per deelnemer

Bij voldoende aanmelding het hele jaar door

cursus familie van NAH-getroffenen

4.500,00

90,00

€

€

Begroting

Korte omschrijving 
In elf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, met een korte 
pauze van tien minuten, wordt het eerste uur informatie ge-
geven over de werking van hersenen en gevolgen van hersen-
letsel met behulp van een PowerPointpresentatie door een 
neuropsycholoog. In het tweede uur gaat de groep met de 
trainer/familiecoach van Exfam in op de aspecten van veran-
derde relaties. Bij voldoende aanmelding het hele jaar door.De 
cursus ‘Naast geven ook leven’ is een initiatief van Exfam  en 
Las Psycholoog omdat in Tilburg patiënten met NAH nergens 
terecht kunnen als het gaat om systeembegeleiding.

Voor wie? 
Familie, met name partners van patiënten met Niet Aange-
boren Hersenletsel. 

Aantal deelnemers
minimaal 6 personen- maximaal 12 personen

Kosten 
Kosten per organisatie / gemeente: €  4.500,00
Kosten individuele deelname in 
de gemeente Tilburg:          €      90,00

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg. Las Psycholoog.
Gemeente Tilburg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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In een gesprek is het gemeenschappelijk doel altijd de leidraad

COaCHing On tHe jOB

met behulp van instrumenten uit de methode familiezorg
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Vraagstelling / aanleiding
Vanuit een jarenlange ervaring binnen zorginstellingen constateren wij 
dat de interne werkprocessen zich nog steeds focussen op de cliënt en 
zijn of haar ziektebeeld. Ouders, partners, broers en zussen krijgen niet 
de aandacht die ze verdienen, enerzijds voor hun eigen verhaal, ander-
zijds voor hun rol als zorgpartner. Wij zijn van mening dat de kracht van 
het eigen familiesysteem voorop moet staan in de bejegening naar de 
patiënt of cliënt. Vroegtijdig aandacht voor met name zorg-intensieve 
gezinnen voorkomt dat gezinsleden op een later tijdstip vastlopen (60% 
volgens onderzoek NJI). Als zorg- of welzijnsinstellingen ons de vraag stel-
len om hun medewerkers op hun werkplek te begeleiden met een bre-
dere familiefocus dan kunnen wij coaching on the job aanbieden.

Beoogd resultaat
Goede zorg doen wij met elkaar
Professionals voelen zich gesterkt in communicatieve vaardigheden, in-
levingsvermogen en durven de verantwoordelijkheid te nemen om als 
team samen te werken met het gehele familiesysteem.
- We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
- De onderlinge relaties in het gezin zijn versterkt.
- Juiste zorg die het gezin nodig heeft is op het juiste moment ingezet.

Korte omschrijving
Het versterken van onderlinge relaties op elk niveau draagt bij aan een 
meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in zorg en welzijn. Door te 
investeren in teamcohesie en goede communicatie van managers met 
teams, kan daarna worden ingezet op een gelijkwaardige verdeling van de 
zorgverantwoordelijkheid samen met cliënt en familie. Vanaf het eerste 

Het uitvoeren van een traject kost bij benadering

Voorbereiding en planning circa 10 uur à  € 95,- per uur  
   
Samenwerkingsoverleg circa 10 uur à € 95,- per uur 

Licentie ELO 1 jaar per deelnemer € 90,-

Per medewerker 2 gesprekken bijwonen à €90,-

Evaluaties per medewerker 
 half uur per gesprek à € 85,- per uur

Casuïstiekbegeleiding door trainer 4 dagdelen  

Randvoorwaarden

Huur ruimte en apparatuur op betreffende (zorg)locatie

Koffie / thee / lunch

Totale kosten

Coaching on the job

950,00

950,00

PM

PM

PM

1.750,00

PM

PM

3.650,00

€

€

€

€

Begroting

klantcontact zijn we aanwezig bij het voeren van intake-, 
familie-, zorgleefplan- en evaluatiegesprekken, begeleiden we  
in de dagelijkse praktijk en oefenen we middels casuïstiek-
besprekingen hoe je leert een gelijkwaardige relatie op te 
bouwen met elkaar als collega’s en met cliënt en familie.

Voor wie
Voor iedere zorg-, welzijn-, en gemeentelijke instelling die 
te maken heeft met een zorgvraag. Bijvoorbeeld zorgloket-
medewerkers, sociaal werkers, thuiszorgmedewerkers, fami-
liezorgconsulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, me-
dewerkers huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers. In 
company. Randvoorwaardelijk bijgestaan door bestuurders 
en/of managers.

Richtprijs Kosten
-  Kostprijs per organisatie zal altijd op maat 
   in een offerte worden aangeboden.
-  Uurprijs gemiddeld     €       90,00
-  Advies zelfstudie ELO (elektronische 
   leeromgeving)  module 1 t/m 8:   €       90,00    
  plus minimaal vier dagdelen casuïstiek-
  bespreking onder begeleiding van een trainer:  €  1.750,00

Betrokken partners 
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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Open communicatie leidt tot minder stress

COnFliCtHantering

met behulp van instrumenten uit de methode familiezorg
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Vraagstelling / aanleiding
In toenemende mate doen zorgorganisaties een appèl op de deskundigheid 
van medewerkers van Expertisecentrum Familiezorg om hen te helpen in con-
flicten met enerzijds de families van hun cliënten en anderzijds in onderlinge 
conflictsituaties, zoals management met teams, teamleden onder elkaar, cliën-
tenraden en personeel. Onze kennis over systeemtheorie en communicatie op 
meerdere niveaus in de samenwerking, is helpend in situaties die vragen om 
een systemische aanpak waarin de onderlinge relaties, rollen en verhoudingen 
centraal staan. Meedoen vanuit gelijkwaardigheid en een gezamenlijk doel for-
muleren staan centraal, waarbij persoonlijke doelen ondergeschikt zijn aan het 
geheel.

Beoogd resultaat
Bestuurders en management zitten aan tafel met families, waarbij Exfam de 
gespreksleiding op zich neemt. Het erkennen van de boosheid van families en 
echte interesse in de reden waarom, is de start van ieder traject. Het ontschul-
digen van beide partijen is de taak van de gespreksleider om van daaruit op 
zoek te gaan naar mogelijkheden voor een gepaste samenwerking, die meestal 
gevonden wordt door een gezamenlijk doel te formuleren. Als er sprake is van 
miscommunicatie in de organisatie zelf zal op meerdere niveaus met grotere 
groepen een plan van aanpak gemaakt worden met als resultaat dat medewer-
kers van de zorgorganisatie inzicht hebben in hun rol en verantwoordelijkheid 
in relatie tot elkaar, tot cliënten en hun families en hun externe partners. Ge-
lijkwaardigheid, vakbekwaamheid en openheid (eerlijk en oprecht) zijn sleutel-
woorden in de uitoefening van relationeel werken. Afspraken worden nageko-
men, communicatie wordt georganiseerd, ieder spreekt elkaar face to face aan 
met als gevolg verbetering van de werkprocessen en daardoor meer plezier in 
het werk. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is. 

Korte omschrijving
De zorgtriade, de vraagverheldering aan de hand van de 7 thema’s  communi-
catie, erkenning, loyaliteit, parentificatie, hiërarchie (rollen en posities), levens-

Het uitvoeren van een traject kost bij benadering

Voorbereiding en planning circa 4 uur à  € 90,- per uur 
 
Individueel gesprek (meestal 3) met bestuurder, mana-
ger en familie, 2 uur per gesprek à € 90,- per uur

Advies 
Samenwerkingsoverleg uitvoerende medewerkers in 
teamverband, circa 10 uur à € 90,- per uur   
  
Vervolg training communicatievaardigheden en ge-
spreksvoering aan de hand van de tools binnen metho-
de familiezorg 2 dagen/ 4 dagdelen

maximaal 15 deelnemers

Randvoorwaarden

Huur ruimte en apparatuur op betreffende (zorg)locatie 
               
Koffie / thee / lunch     

Totale kosten      

Conflicthantering

360,00

540,00

900,00

1.750,00

PM

PM

3.600,00

€

€

€

€

€

Begroting

fase en trauma’s, de grondslagen en de dialoog zijn de tools uit de 
methode familiezorg die worden ingezet tijdens de gespreksgroe-
pen of gesprekken in kleiner verband. Samen wordt gezocht naar 
de juiste samenstelling van de gespreksgroepen, de volgorde en 
de frequentie van samenkomst. Na iedere gespreksronde vindt 
een evaluatie plaats en worden vervolgafspraken gemaakt, dat is 
voor ieder traject anders. Iemand in de organisatie is eigenaar van 
het onderhouden van goede communicatievaardigheden, een al-
tijd durend proces in een lerende organisatie. 

Voor wie
Voor iedere zorg-, welzijns- en gemeentelijke instelling waarvan 
de medewerkers  geacht worden samen te werken met cliënten 
en hun families. Bestuurders,  managers en teamleiders van deze 
instellingen stellen meestal de hulpvraag.

Richtprijs Kosten per organisatie
Prijsafspraken worden gemaakt voor aanvang van het traject. Kos-
ten per traject zijn moeilijk te indiceren, is per situatie verschillend 
en hangt mede af van wel of niet een vervolgtraject met scholing 
voor medewerkers.

Indicatie
Traject zonder scholing    €     950,00
Traject met scholing    €  3.600,00

Betrokken partners 
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijns- en gemeentelijke instellingen.
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Integer contact is de bal spelen en niet de man

Methode familiezorg 
intrOduCtie

Cursus kennismaken met relationeel werken voor beroepskrachten
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Vraagstelling / aanleiding
Iedereen, van jong tot oud, zorgt kortere of langere periodes voor een ziek familie-
lid. In toenemende mate raken familiezorgers overbelast. Uit onderzoek blijkt dat 
de overbelasting psychisch, sociaal, financieel en fysiek van aard is. Uit vragen blijkt 
behoefte aan individuele ondersteuning zoals til-cursus, hulp bij het invullen van 
vragenlijsten, indienen van bezwaarschriften. Ook vragen families om ondersteu-
ning bij verstoorde communicatie en bij het verwerken van ziekte. Deze cursus is 
bedoeld voor beroepskrachten en gericht op het leren omgaan met de verande-
rende interactie tussen familieleden in ernstige zorgsituaties.

Beoogd resultaat 
De verkorte cursus is ook te zien als een basiscursus, die alleen in company gegeven 
wordt. Deze cursus is slechts een kennismaking met de methode familiezorg. Dit 
houdt in dat de cursisten na de verkorte cursus het volgende hebben opgedaan:
- kennismaking met de grondslagen van de methode familiezorg.
- inzicht in relationeel werken met gebruikmaking van de zorgtriade;
- de vraag achter de vraag kunnen achterhalen (m.a.w. vraagverheldering);

Korte omschrijving 
De verkorte cursus duurt drie dagdelen waarin bijvoorbeeld de volgende onder-
werpen zullen worden behandeld: 
- grondslagen;
- zorgtriade, geven en ontvangen; 
	 •	de	arena	van	de	zorg;
	 •	de	zorgtriade;
- vraagverheldering door middel van het genogram.

Het draaien van een cursus kost 

Cursusleiding 

Samenwerkingsoverleg

Werving
PR-materiaal, uitnodigingen, bevestigingen, certificaten

Drie dagdelen à 3 uur 

Begeleiding casuistiekbespreking door trainer

Huur ruimte en apparatuur

Koffie / thee / lunch

Evaluaties

Totale kosten:

Prijs per organisatie zal altijd op maat in een offerte 
worden aangeboden.

2.500,00

950,00

3.450,00

€

€

€

Begroting

cursus methode familiezorg  |  introductie

Vraaggericht: 
Afhankelijk van de vraag wordt bepaald welke onder-
delen van de methode familiezorg worden aangebo-
den in deze introductiecursus.

Voor wie?
Voor iedere organisatie, gemeente en/of beroeps-
kracht die te maken heeft met een zorgvraag. Bij-
voorbeeld zorgloketmedewerkers, sociaal werkers, 
thuiszorgmedewerkers, familiezorgconsulenten, ver-
zorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijk wer-
kers. In company.

Kosten
- Kostprijs per organisatie zal altijd op maat 
 in een offerte worden aangeboden.
- Richtprijs per organisatie/groep:  € 2.500,00
- Werkboek per deelnemer:  €       15,00
 Bij meerdere deelnemers wordt 
 de prijs aangepast.
- Niet verplicht, ELO module 1 t/m 4:  €      45,00 
 plus minimaal twee dagdelen 
 casuïstiekbespreking o.b.v. 
 een trainer.    €    950,00
- Maximaal 15 deelnemers.

Betrokken partners: 
Expertisecentrum Familiezorg; Zorg-, welzijn-, 
gemeentelijke- en onderwijsinstellingen
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In een gesprek is het gemeenschappelijk doel altijd de leidraad

Methode familiezorg
Verdieping

Cursus relationeel werken voor beroepskrachten
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Vraagstelling / aanleiding
De methode familiezorg is ontstaan uit de behoefte van familieleden die voor hun 
naasten zorgen. De behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten 
uit het vijfjarig promotieonderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid 
aan de Universiteit van Tilburg. De behoefte is vertaald naar een evidence based 
scholingsinstrument voor beroepskrachten in de zorg: de methode familiezorg.

Beoogd resultaat
De methode familiezorg voorziet beroepskrachten van instrumenten en een werk-
wijze voor iedere fase in het zorgproces. Dit houdt in dat de methode familiezorg 
gebruikt wordt voor:
- preventie tot en met intensieve begeleiding;
- het eerste contactmoment in een zorgloket tot en met verzorging in een ver-

zorgingshuis;
- vraagverheldering tot en met praktische uitvoering.
Door de relationele ondersteuning waarin zorgvrager en familiezorger gezamenlijk 
worden begeleid wordt stress bij families in een zorgsituatie tegengegaan. 

Korte omschrijving
Middels deze 3-daagse cursus en de borging van het geleerde, bijvoorbeeld coaching 
on the job en supervisie, worden beroepskrachten begeleid om familiezorgers en 
zorgvragers gezamenlijk te ondersteunen. 

Voor wie
Voor iedere organisatie, gemeente en/of beroepskracht die te maken heeft met 
een zorgvraag. Bijvoorbeeld zorgloketmedewerkers, sociaal werkers, thuiszorgme-
dewerkers, familiezorgconsulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, maatschap-
pelijk werkers. In company.

Het draaien van een cursus kost 

Cursusleiding

Samenwerkingsoverleg

Werving
PR-materiaal, uitnodigingen, bevestigingen, certificaten

Zes dagdelen à 3 uur 

Casuïstiekbegeleiding door trainer 4 dagdelen

Huur ruimte en apparatuur

Koffie / thee / lunch

Evaluaties

Totale kosten:

Prijs per organisatie zal altijd op maat 
in een offerte worden aangeboden.

4.750,00

1.750,00

6.500,00

€

€

€

Begroting

cursus methode familiezorg | verdieping

Overzicht van de cursus:
- kennis over relationeel werken en basistechnieken;
- werken met het genogram: vraagverheldering;
- voeren van zorggesprekken met kerngezin;
- signaleren van zorgstress en zorgvreugde bij fami-

liezorgers;
- grondslagenanalyse;
- onderhandelen, overleg en samenspel met betrok-

ken organisaties initiëren;
- trajectbegeleiding.

Kosten
- Kostprijs per organisatie zal altijd op maat in een 

offerte worden aangeboden.
- Richtprijs per organisatie/groep:  € 4.750,00
- Werkboek per deelnemer:  €      17,50
 Bij meerdere deelnemers wordt 
 de prijs aangepast.
- Niet verplicht, ELO module 1 t/m 8:  €      90,00 
 plus minimaal twee dagdelen 
 casuïstiekbespreking o.b.v. 
 een trainer.    € 1.750,00
- Maximaal 15 deelnemers.

Betrokken partners: 
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen.
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Ontschuldigen is nodig om waardevrij met anderen om te gaan

Methode familiezorg 
eXpert

training voor beroepskrachten
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Vraagstelling/aanleiding
Zorg- en gemeentelijke instellingen vragen naar deskundige beroepskrachten om 
de betrokkenheid van families in intensieve zorgsituaties te vergroten. De nieuwe 
experts kunnen de beroepskrachten hierbij ter zijde staan.

Beoogd resultaat
- de expert is in staat beroepskrachten te begeleiden in de methode familiezorg;
- de expert integreert alle aspecten van de methode familiezorg in de praktijk;
- bij gebleken geschiktheid kan de cursist ook training geven in de methode fa-

miliezorg.

Toelatingscriteria:
- je hebt met groepen gewerkt en, eventueel, trainingen gegeven;
- kennis, affiniteit en ervaring met relationeel en/of systemisch werken;
- introspectie en zelfreflecterend vermogen.

Korte omschrijving
- vier dagen volg je de training methode familiezorg. Deze dagen staan in het 

teken van kennisoverdracht en interactieve uitwisseling van elkaars ervaringen, 
een presentatie geven is onderdeel van de cursus;

- daarna 1 dagdeel een workshop geven aan een groep onder supervisie van een 
ervaren trainer methode familiezorg: proeve van bekwaamheid;

- reflectieverslag en afrondend gesprek met uitreiking van certificaat;
- terugkomdag. We staan stil bij de persoonlijke ervaringen als expert methode 

familiezorg. Kennisoverdracht vanuit nieuwe onderwerpen zoals Kohlberg en 
de morele ontwikkelingsfasen en andere onderwerpen staan centraal. Het aan-
bod vanuit Exfam en de samenwerking met elkaar komen aan bod. 

De kosten per persoon voor deze cursus

PR-materiaal, uitnodigingen, bevestigingen, certificaten

Acht dagdelen à 3 uur 

Een dagdeel proeve van bekwaamheid

Terugkomdag

Kosten twee trainers van Exfam

Huur ruimte en apparatuur

Koffie / thee / lunch

Evaluaties

Totale kosten:

1.400,00

1.400,00

€

€

Begroting

training methode familiezorg | expert

Voor wie
Medewerkers van zorginstellingen, gemeente-
lijke instellingen en onderwijsinstellingen, zelf-
standig ondernemers, docenten en trainers.

Kosten
Kosten per deelnemer, 
inclusief studiemateriaal: € 1.400,00

Het gebruik van de ELO 
gedurende 1 jaar:  €     90,00

Maximaal 15 deelnemers.

Betrokken partners: 
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn-, gemeentelijke- en onderwijsin-
stellingen en zelfstandig ondernemers.
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Wat de ander van mij vindt en ik van de ander is niet ter zake doende

Workshop familiezorg

Voor beroepskrachten en families in zorgsituaties
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Vraagstelling / aanleiding
Het positieve effect  van relationeel werken in families met een lang-
durige zorgvraag vindt in heel Nederland steeds meer gehoor. Een 
hulpmiddel daarbij is de methode familiezorg. Om uiteenlopende 
redenen is het niet voor alle geïnteresseerde organisaties mogelijk de 
medewerkers een volledige scholing te laten volgen. Soms wil men 
kennismaken, soms wenst men meer informatie over een bepaald on-
derdeel uit de scholing. Ook patiënten en families zijn vaak geïnteres-
seerd in ontwikkelingen omtrent samenwerking.

Beoogd resultaat
De workshop methode familiezorg is een informatieve bijeenkomst 
die beroepskrachten uit de zorg en patiënten en families beknopt laat 
zien wat de methode familiezorg betekent voor de visie op zorg en de 
dagelijkse praktijk op de werkvloer: 
- inspirerende bijeenkomst;
- moment van reflectie op dagelijkse praktijk;
- voorproefje van wat de methode familiezorg te bieden heeft.

Korte omschrijving
In een dagdeel wordt gesproken over relationeel werken in de zorg. 
Naast relationeel werken komen ook de thema’s ‘vraagverheldering’ 
en ‘werken in de zorgtriade’ aan bod in de workshop. Deze drie the-
ma’s staan centraal in de methode familiezorg.

De kosten voor deze workshop

Begeleiding
 
Huur ruimte

Consumpties

Materiaal

Exclusief reiskosten

Richtprijs totale kosten

450,00

450,00

€

€

Begroting

workshop familiezorg

Voor wie?
Medewerkers van zorg-, gemeentelijke- en onderwijswel-
zijninstellingen. Families in langdurige zorgsituaties.

Kosten
Kosten per organisatie/groep, richtprijs:   € 450,00
Specificatie aan te vragen.

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg
Zorg-, welzijn- en gemeentelijke instellingen
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De grondslag van zorg is ontmoeting

elO
elektrische leer Omgeving

Voor beroepskrachten
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Vraagstelling / aanleiding
Na jarenlang klassikaal trainen was de ontwikkeling van een 
elektronische versie van de methode familiezorg (ELO) een logische 
stap. Organisaties willen op een efficiënte en effectieve wijze 
hun medewerkers scholen, waar kostenbesparing een belangrijke 
motivatie is. Met meer eigen verantwoordelijkheid voor levenslang 
leren en investeren in kennis in eigen tijd. 
Dat kan door middel van het bestuderen van de modules van de ELO 
familiezorg. De organisatie faciliteert vervolgens het implementeren 
van de kennis in de praktijk door middel van terugkombijeenkomsten.

Beoogd resultaat
De medewerkers kunnen, aan de hand van het bestuderen van de 
ELO en het oefenen tijdens de terugkombijeenkomsten, alle aspecten 
van de methode familiezorg in de praktijk integreren.
Verzelfstandiging van het team is een resultaat als de leidinggevende 
een bijdrage levert aan onderlinge intervisiebijeenkomsten.

Korte omschrijving
De ELO cursus om de methode familiezorg te leren bestaat uit theorie, 
instrumenten en beelden waarmee cursisten in acht modules leren 
om relationeel/integraal te werken.

Meerdere scenario’s mogelijk

1. Losse verkoop voor individueel gebruik 
Module 1 t/m 8: € 430,00 / Module 1 t/m 4: € 215,00 / Per module: € 85,00

2. Organisatie wil voor medewerkers de ELO als leermiddel
Iedere deelnemer krijgt 1 jaar toegang tot de acht modules van de elektronische leerom-
geving. Na het afronden van iedere module wordt een terugkombijeenkomst gepland 
met een procesbegeleider/manager van de opdrachtgever. Eerste bijeenkomsten kunnen 
worden begeleid door trainers van Exfam. Per deelnemer:   €     375,00

3. Organisatie wil voor medewerkers de ELO als leermiddel 
Iedere deelnemer krijgt 1 jaar toegang tot module 1 t/m 4 van de elektronische leerom-
geving. Gevolgd door terugkombijeenkomsten. Per deelnemer:   €     190,00

4. Start met de cursus methode familiezorg van drie dagdelen 
    (de introductie), interactief met trainer 

De ELO kan gebruikt worden ter voorbereiding van de drie dagdelen en tussentijds voor 
huiswerkopdrachten. De ELO blijft een jaar na de training ook als borgingsinstrument 
toegankelijk zodat de deelnemers kunnen blijven oefenen met de modules. Dit oefenen 
gaat hand in hand met terugkombijeenkomsten. Voor de procesbegeleider is een hand-
leiding geschreven. 
    
Cursus Familiezorg Introductie per groep van 15 deelnemers.             € 2.500,00
      Module 1 t/m 4:    €      45,00
Plus minimaal twee dagdelen casuïstiekbespreking o.b.v. een trainer   €  1750,00

Cursus Familiezorg Verdieping per groep van 15 deelnemers  € 4.750,00
      Module 1 t/m 8:    €      90,00
Plus minimaal twee dagdelen casuïstiekbespreking o.b.v. een trainer   € 1.750,00

elO elektronische leer Omgeving

Voor wie?
Medewerkers van zorg-, gemeentelijke- en onderwijs-
instellingen.
Ieder die zich aangesproken voelt om meer te weten over  
relationeel en/of systemisch werken in de zorg.
Ieder die als patiënt en/of familie te maken heeft met een 
intensieve, langdurige zorgsituatie.

Altijd in company

Kosten
Licentie per deelnemer:   
 Voor 1 jaar, 8 modules: €   90,00
 Vier modules:   €   45,00
 Losse modules:  €   85,00
Kosten organisatie altijd op maat. 

Meer deelnemers, dan een lagere prijs.

Specificatie aan te vragen.

Betrokken partners
Expertisecentrum Familiezorg.
Zorg-, welzijn-,onderwijs- en gemeentelijke instellingen.
Zelfstandig ondernemers en iedereen die geïnteresseerd 
is in relationeel/systemisch werken in de zorg.
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