
 
In het sociaal domein krijg je onder meer te maken met mensen met een psychiatrische beperking. Je 
wilt leren hoe je deze doelgroep herkent en de juiste ondersteuning kan bieden. Je leert ook hoe je in 
gesprek komt met deze mensen. Want hoe ga je om met een cliënt die jou niet wil aankijken of hoe 
spreek je met iemand met een autistische stoornis? In deze cursus combineren we theorie met 
praktijk. 
 

 
Je bent werkzaam in het sociaal domein en komt in contact met deze doelgroep. 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
Tijdens deze dag leer je de basis kennen van verschillende psychiatrische aandoeningen, zoals 
stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, 
verslavingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD. Je leert hoe je de 
juiste houding kunt aannemen en de omgangsregels kunt toepassen.  

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

● Welke aandoeningen komen veel voor en wat zijn de beperkingen van deze doelgroep;  
● hoe herken je deze doelgroep; 
● hoe sluit je aan bij het gespreksniveau van de doelgroep; 
● welke omgangstips en attitude zijn toe te passen in het gesprek. 

 

 
Je leert ... 
... hoe je een psychiatrische beperking kan herkennen; 
… wat de (on)mogelijkheden van deze doelgroep zijn; 
… hoe je het beste kan omgaan met deze doelgroep. 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond. 

 

 



 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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