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Profiel voor de begeleider 

Wie wordt de Zilverwijzer-begeleider in het woonzorgcentrum? 

Wie de Zilverwijzer-groepssessies zal begeleiden in uw woonzorgcentrum? Dat beslist u als 

directie natuurlijk. Mogelijke beroepsprofielen binnen het woonzorgcentrum zijn:  

 Psycholoog 

 Ergotherapeut 

 Maatschappelijk assistent 

 (Ortho)pedagoog 

 ….  

Het succes van de Zilverwijzer-groepssessies hangt voor een groot deel af van de begeleiding 

die de groep krijgt. Zo doorlopen de deelnemers tijdens de sessies een groeiproces dat met 

de nodige zorg benaderd dient te worden. Belangrijk is dat de deelnemers zich veilig genoeg 

voelen om hun ervaringen te delen. Het is de taak van de begeleider om deze veiligheid te 

garanderen en te bewaken. Daarom werden er enkele kwaliteitscriteria opgesteld waaraan de 

Zilverwijzer-begeleider best voldoet. De criteria kunnen helpen bij de beslissing wie van het 

team aan de slag gaat met Zilverwijzer in Woonzorgcentra: 

 

 De begeleider heeft ervaring in het begeleiden van groepen en het sturen van 

groepsprocessen. 

 De begeleider heeft een minimale achtergrondkennis en/of interesse in geestelijke 

gezondheidsbevordering en psychologie. 

 De begeleider heeft de train-de-trainer Zilverwijzer in Woonzorgcentra gevolgd, 

georganiseerd door het VIGeZ.  

 De begeleider heeft de tijd om zich voldoende voor te bereiden om de inhoud van de 

groepssessies eigen te maken. 

 De begeleider kan minstens 12 uren vrij maken om de groepssessies te begeleiden. 

 Verkiest u iemand van buiten de organisatie? Dan kan u een opgeleide freelance 

Zilverwijzer-begeleider inhuren via het Logo uit uw regio (meer informatie zie 

www.vlaamselogos.be). 

De ‘trekker’ helpt de Zilverwijzer-begeleider 

Een belangrijke succesfactor van Zilverwijzer in Woonzorgcentra is dat de groep begeleid wordt 

door een leeftijdsgenoot. Aangezien de gemiddelde leeftijd van de bewoners rond de 85 jaar 

ligt, is dit zeker niet evident. Daarom wordt dit aspect opgevangen door een samenwerking 

tot stand te brengen tussen de Zilverwijzer-begeleider (iemand van het team of een freelancer) 

en een gemotiveerde bewoner. Deze bewoner zal optreden als ‘trekker’ van de groep.  

 

Wat doet een ‘trekker’? 

De taak van de ‘trekker’ betstaat voornamelijk uit het op gang trekken van de groep: 

 Bij stiltes kan hij of zij het eerste woord nemen 

http://www.vlaamselogos.be/
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 De ‘trekker’ kan anderen motiveren om ook iets te vertellen 

 De ‘trekker’ kan over zijn/haar ervaringen met de huiswerkopdrachten vertellen  

 Hij/zij kan een persoonlijk voorbeeld meedelen dat andere deelnemers herkennen 

 ….  

 

De inbreng van deze ‘trekker’ is zeer belangrijk voor het groepsproces. In een nieuwe groep 

zijn deelnemers, en vooral de oudste ouderen, vaak gesloten en misschien zelfs wat 

wantrouwig. Iemand die het goede voorbeeld geeft door ervaringen te delen en door zich 

kwetsbaar en eerlijk op te stellen, zorgt ervoor dat het vertrouwen en de veiligheid in de groep 

toeneemt.  

Wat wordt er van de ‘trekker’ verwacht? 

Naast zijn/haar inbreng tijdens de sessies, zijn de nodige voorbereidingen eerder minimaal. 

Naar aanleiding van elke nieuwe sessie zal de Zilverwijzer-begeleider uitleg geven aan de 

‘trekker’ over de volgende sessie en vragen om al eens over bepaalde onderwerpen of 

stellingen na te denken, om voorbeelden te bedenken, om te vertellen over zijn of haar 

huiswerkopdracht, om al eens over een oefening na te denken, …. De 

voorbereidingsopdrachten zijn telkens omschreven in de handleiding voor de begeleider.  

Wie wordt ‘trekker’? 

De ‘trekker’ is best iemand die… 

 … zich (meestal) goed in zijn/haar vel voelt  

 … het niet erg vindt om te spreken in groep 

 … over gevoelige onderwerpen durft praten en emoties niet uit de weg gaat 

 … al een tijdje in het woonzorgcentrum woont en/of zich goed aangepast heeft 

 … gemotiveerd is om tijd vrij te maken om gedurende minstens 12 sessies aanwezig 

te zijn én zich voor te bereiden. 

 

De directie en/of het team beslist, in overleg met geïnteresseerde bewoners, wie dit 

engagement tijdens de volledige duur van de groepssessies op zich zal nemen: 

 Kies iemand uit en vraag na of hij/zij dit engagement ziet zitten 

 Stel deze opdracht voor aan een groep van bewoners en verzamel geïnteresseerden  

 Of wat dacht je ervan om via een poster een oproep op te doen?  

 

Zijn er meerdere kandidaten geschikt? 

 Verdeel de taken (per sessie/thema/…) 

 Laat alle kandidaten ‘trekker’ zijn (max. 2) 

 Kies iemand voor deze Zilverwijzer-reeks en iemand voor een volgende. 

 

Niemand geschikt gevonden?  

 Geef niet te snel op, want de ‘trekker’ vervult een belangrijke rol in de groep!  
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 Vraag nog een keer rond. Is er echt niemand te vinden, dan neem je als begeleider 

best wat taken van de ‘trekker’ over (bijvoorbeeld: ervaringen delen, deelnemers 

motiveren, voorbeelden aanreiken, …). 

Wij geven graag nog wat tips voor de begeleiders!1 

Hieronder staat een opsomming van enkele tips om als Zilverwijzer-begeleider een 

ondersteunend klimaat van veiligheid en vertrouwen in de groep te ontwikkelen en te 

bewaken. Dit gevoel van veiligheid is noodzakelijk voor de deelnemers om te oefenen met 

nieuw gedrag en om te leren van elkaar. 

 

 Geef zelf het goede voorbeeld: 

 Ga vertrouwelijk om met informatie.  

 Respecteer de gevoelens en behoeften van de deelnemers. 

 Kom afspraken na en hou je nauwkeurig aan het begin- en einduur.  

 Probeer je in te leven en toon interesse in de verhalen van de deelnemers.  

 Wees jezelf! Ook iets over jezelf vertellen of een eigen ervaring delen mag! Bewaak 

hierbij je eigen grenzen en vertel niets in de groep waar jij je ongemakkelijk bij 

voelt. 

 Wees ‘echt’! Gebruik eventuele macht zorgvuldig, laat een dubbele agenda 

achterwege en geef ook toe wanneer je iets niet weet.

 Bereid je goed voor en beheers de onderwerpen. Zo kan je goed onderbouwde 

informatie geven aan de deelnemers. Je laat deze info best aansluiten bij het niveau 

van de groep (niet te laag en niet te hoog).  

 Zorg er daarnaast ook voor dat de deelnemers voorbereid zijn door ze op voorhand te 

voorzien van goede informatie over de groepssessies. Hiervoor kan je gebruik maken 

van de infosessies, de tips om een praatje te slaan en/of het promotiemateriaal (te 

downloaden via www.vigez.be/projecten/zilverwijzerwzc). 

 Zorg ervoor dat elke deelnemer ongeveer evenveel ‘spreektijd’ krijgt. Elk verhaal telt. 

Moedig de stillere deelnemers aan (bijvoorbeeld door ze aan te duiden of door 

laagdrempelige vragen te stellen) en perk de praatgrage deelnemers op een vriendelijke 

manier wat in (bijvoorbeeld door te bedanken voor de inbreng en daarna het woord aan 

de volgende deelnemer te geven). 

 Als je in tijdsnood komt, kies er dan liever voor om enkele oefeningen te schrappen in 

plaats van te snel over de ervaringen en bijdragen van de deelnemers te gaan. Respect 

voor ieders verhalen, het delen van ervaringen en het leren van elkaar vormen namelijk 

de basis van Zilverwijzer in Woonzorgcentra. Af en toe het tijdsverloop evalueren en je 

programma indien nodig aanpassen is dus de boodschap. 

                                                           
1 Gebaseerd op: Remmerswaal, J. (2006). Begeleiden van groepen; groepsdynamica in praktijk. Houten: Uitg. Bohn 
Stafleu van Loghum, hoofdstuk 38, blz. 396-402. 
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 Heb je het gevoel dat er mogelijk meer aan de hand is? Verwijs deelnemers tijdig door 

naar gespecialiseerde hulp als ze ernstigere psychologische of andere problemen 

signaleren. Materialen die je kunnen helpen bij nazorg en doorverwijzen, kan je 

downloaden op www.vigez.be/projecten/zilverwijzerwzc. 

 Maak afspraken met de groep over participatie (bijvoorbeeld elkaar laten uitspreken, 

vertrouwelijkheid van de gesprekken, …), regels en omgangsvormen (bijvoorbeeld 

aanwezigheid bij alle sessies, op tijd zijn, …). De WAAW-code uit het Basisthema -  

Stap 2 kan je hierbij helpen. 

 

Succes! 


