
 

Reiskalender- 
Eigen regie centraal 



 

Voor je ligt de “reiskalender”. Dit product is 

ontwikkeld door studenten van de Hoge-

school Rotterdam tijdens de minor+ Zorg, 

Slimmer, Beter. Het is een middel om een 

reis binnen Laurens te organiseren naar 

meer eigen regie voor de gast. 

 

Met deze kalender willen we jou en je team 

ondersteunen in het centraal stellen van  

deze eigen regie. Zo kunnen jullie er samen voor zorgen dat  

gasten ook in kwetsbare situaties zelf aan het roer kunnen blijven staan. Je zult 

door middel van leuke en leerzame activiteiten werken aan competenties die daar 

aan bijdragen. Deze activiteiten zijn ook nog eens verweven in je  

dagelijkse werkzaamheden en kosten je dus weinig extra tijd. 

 

De kalender bestaat uit 52 weken en is opgedeeld in themaweken en reminderweken. 

In de themaweken werk je actief aan één specifiek onderwerp en in de reminderwe-

ken  wordt je hier aan herinnerd. De kracht van de kalender zit in de speelse wijze 

waarop vaardigheden en kennis worden ontwikkeld samen met collega’s. Er wordt 

onder andere een beroep op samenwerken, reflecteren, het vergroten van bewust-

wording en motivatie.  

 

Op iedere afdeling zijn twee ambassadeurs aangesteld om het proces te bewaken. 

Introductie 



 

BASIS COMPETENTIES 

Samenwerken 

Respect 

Vertrouwen 

Communicatie 

 

AANVULLENDE COMPETENTIES 

Gastvrij zijn 

Communicatie vaardigheden 

Luister vaardigheden 

Verantwoordelijkheid nemen 

Zelfsturend vermogen 

Vertrouwen in eigen kunnen 

Coaching vaardigheden 

Omgevingsbewust zijn  

De vijf themaweken in de kalender zijn gebaseerd op onderstaande  competen-

ties.  Deze  zijn opgedeeld in  basiscompetenties en aanvullende competenties.  

 

Competenties 



Leer van en  

met elkaar 

 Schrijf hier wat dit thema bij je 

oproept: 

- THEMA 1 WEEK 1 - 



- REMINDER 1 WEEK 1 -  

Samen weet je meer dan één! 

Heb het met je collega’s tijdens de 

koffiepauze over de  

samenwerking in jullie team 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - REMINDER 1 WEEK 4 -  



Verandering  

begint bij jezelf 

“Hoe ben jij en hoe ben ik?”  

 

Heb jij je kaarten al uitgedeeld aan je col-

lega’s?  Heb je ook gevraagd om een toe-

lichting toen jij je kaarten kreeg? 

Bekijk samen met je collega’s wie welke 

kaarten heeft gekregen.  Herken jij dit?  

- THEMA 2 WEEK 4 - 



Waarom ben jij gastvrij? 

Vraag dit aan je collega’s 

en de gasten. Laat het op 

je badge schrijven! 

De gast met een glimlach 

- THEMA 3 WEEK 3 - 



- REMINDER 5 WEEK 4 -  



 

-EVALUATIEWEEK 2- 

Evaluatieweek 

Agenda: 

- Werkafspraken: Bedenk een bevoegd-

heid die je nu niet had, maar die je wel 

zou helpen eigen regie sneller of gemak-

kelijker te bevorderen 

- Ideeën: Denk na over de invulling van 

de kalender voor volgend jaar 

- Evaluaties op formulieren bespreken 

- Proces evalueren 

- Overige bevindingen 


