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Huize SaZoMoWa heeft cliënten uit het hele land. Omdat de 
afstand vaak groot is, communiceren de cliënten vaak via de 
telefoon. Dit gebeurt soms met beeld en soms zonder beeld. De 
communicatie gebeurt vooral via de stem.

Ook de afdelingen binnen Huize SaZoMoWa hebben contact met 
elkaar, de verzorgende communiceren via de telefoon. Om prettig 
en duidelijk over te komen is het daarom belangrijk dat alle ver-
zorgenden letten op de intonatie. Dat wil zeggen dat je spreekt 
met verschillende toonhoogtes en de klemtoon legt op belangrij-
ke woorden in een zin.

Ook zijn er regels waar iedereen op moet letten tijdens het voeren 
van een telefoongesprek.
- Noem bij de opening van het gesprek de naam van de instelling 

waar je werkt.
- Zeg: ‘Goedemorgen’ of ‘Goedemiddag’ en noem daarna luid en 

duidelijk je naam.
- Let op goede omgangsvormen. Zeg niet zomaar ‘je’ of ‘jij’ tegen 

de ander. Bij een zakelijk gesprek, zeg je ‘u’.
- Luister goed naar de ander en herhaal eventueel wat de ander 

gezegd heeft om te checken of je het goed hebt gehoord.
- Als de ander een vraag stelt waar je op dat moment geen ant-

woord op hebt, kun je het beste zeggen dat je op dit moment 
geen antwoord hebt. Leg uit dat je het antwoord gaat uitzoe-
ken voor de ander en dat je zo snel mogelijk terug zult bellen 
met het antwoord. Je noteert de naam en het telefoonnummer 
van de ander en je noteert de vraag.

- Zorg dat je je belofte ook echt nakomt. Zoek het antwoord op 
de vraag en bel terug.

- Doe geen andere dingen tijdens het gesprek, zodat je gecon-
centreerd blijft.

- Zorg dat er altijd een notitieblok met pen naast de telefoon ligt.

Vraag
1 Wat is een telefoonalfabet en waarom wordt het gebruikt?

 

 

THEORIE
een TeleFoongesPreK Voeren

Telefoneren

Telefoneren, de ander kan je wel horen maar 
niet zien. Of toch wel?

Regels tijdens een telefoonge-
sprek
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Opzet van het draaiboek
Doordat je in de voorbereiding al een draaiboek opstelt, word je in 
de voorbereiding al gedwongen om goed na te denken over alles 
wat je nodig hebt bij de organisatie van het evenement.
- Hoeveel mensen gaan er mee?
- Waar vind het evenement plaats?
- Welke datum en tijdstip?
- Is er parkeergelegenheid voor een bus?
- Moeten er drankjes komen?
- Mogen we met rolstoelen naar binnen?

Dit zijn allemaal voorbeelden van punten die aan bod komen in 
een draaiboek.

Vraag
3 Waarom is een draaiboek in de voorbereiding al belangrijk?

 

 

Het draaiboek bestaat uit een aantal hoofdstukken die globaal te 
verdelen zijn in de volgende punten:
1 Algemeen deel
2 Overzicht van taken en acties (wie doet wat, wanneer en 

waar?)
3 Alle overige informatie zoals lijsten van benodigdheden en 

materialen

Het algemene deel
In het algemene deel van het draaiboek komt informatie die 
belangrijk is voor de medewerkers die tijdens de activiteit mee-
gaan of meewerken. Zo komt hier bijvoorbeeld in te staan wie het 
uitje naar de Keukenhof heeft georganiseerd, met daarbij het 
telefoonnummer waarop diegene te bereiken is. In dit deel komt 
een namenlijst van alle belangrijke personen die verbonden zijn 
aan de activiteit. Alle telefoonnummers komen hier ook bij zodat 
iedereen gemakkelijk te bereiken is.

Ook komen in het algemene deel de namen en telefoonnummers 
van bedrijven te staan die meewerken tijdens de activiteit. Ook 
alle noodnummers van artsen en medische hulpverlening komen 
in deze lijst te staan.

Vraag
4 Als je een activiteit voor Huize SaZoMoWa organiseert. Welke 

telefoonnummers en van wie moeten er dan in ieder geval in 
de lijst staan? Noem er minimaal drie.

1  

2  

3  

Je bent bezig met het maken van een plan, ofte-
wel een draaiboek

Neem contactgegevens op in je draaiboek
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Niet altijd heeft een arts een wettelijke geheimhoudingsplicht. 
Uitzonderingen zoals bijvoorbeeld besmettelijke ziektes of kin-
dermishandeling worden altijd gemeld bij speciale instanties. Dit 
zijn noodsituaties.

Vraag
3 Jij hebt samen met de arts de wond van Mevr. Vermeer ver-

zorgd. Het is een wond op het been en zag er niet mooi uit. 
Je komt thuis en wilt vertellen wat je hebt meegemaakt. Wat 
mag je wel vertellen en wat niet?

 

 

 

Handelingen die wij allemaal dagelijks doen noemen we Algeme-
ne Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).
Wat de cliënt nog zelfstandig kan of waar hij hulp bij nodig heeft, 
bepaalt hoe zelfredzaam de cliënt is.

Je gaat een mindmap maken over alle handelingen die jij kan 
bedenken bij ADL.

De mensen van Huize SaZoMoWa worden gestimuleerd zo veel 
mogelijk op eigen kracht te doen met zo min mogelijk zorg en 
ondersteuning, dit noem je zelfredzaamheid. Dit vergroot het 
zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de cliënten en hierdoor 
voelen zij zich vaak prettiger.

Voordat de cliënten naar Huize SaZoMoWa komen, hebben ze ge-
probeerd zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hierbij kregen 
de cliënten dagelijks hulp van de thuiszorg. De thuiszorg is gericht 
op het stimuleren en aanmoedigen van zoveel mogelijk zelf doen, 
zelfredzaamheid.

De onderstaande situaties komen regelmatig voor in Huize 
SaZoMoWa. Hoe reageer jij?

Vraag
4 Mevrouw Klaasen vraagt jou of je haar gezicht wil wassen. Jij 

weet dat ze dit zelf kan.

 

 

 

Zelfredzaamheid

Opstaan uit bed is één van de handelingen die 
we dagelijks doen

Voorbeeld van een lege mindmap

Je kunt meer dan jezelf denkt. Van fouten leer je 
en wanneer iets lukt, maakt dat je trots
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Clapboard
Een hulpmiddel om beeld en geluid in een scene te synchronise-
ren.

Close-up
Je brengt hierbij van dichtbij een deel van een persoon of object 
in beeld. Je betrekt de kijker bij deze persoon of object.

Editing
Het monteren van je film.

Extra long shot
Een ruime opname waarin de acteurs nauwelijks te zien zijn.

Extreme close up
Een shot van een detail van het gezicht. Dit gebruik je vaak voor 
het overbrengen van emoties.

Filmgenre
Een groep films die overeenkomsten hebben, bijvoorbeeld het-
zelfde thema.

Geluidseffecten
Geluiden die aan een scene worden toegevoegd om het bijvoor-
beeld spannender te maken.

Instructiefilm
Hierin wordt uitgelegd hoe je een product moet gebruiken of hoe 
je in een bepaalde situatie moet handelen. Een instructie film is 
kort, duidelijk en krachtig.

Licht
Hard licht: fel licht bijv. zonlicht of een spotlight. Er is veel con-
trastverschil tussen het licht en de schaduwen.
Zacht licht: licht bij bijv. bewolking of een lamp waar een filter 
voor wordt gehouden. Dit licht creeert een dromerige of romanti-
sche sfeer.
Invullicht: een extra lamp of lichtbron die toegevoegd wordt 
tijdens een opname.

Long shot
Hierbij is de omgeving zichtbaar maar ook de persoon in het shot.

Medium close-up
Hierbij zoom je in maar je blijft het hoofd en de schouders van de 
persoon in beeld houden.

Medium shot
Dit is een shot van een personage vanaf het middel. Ook de 
omgeving is hierbij in beeld.

Overgangen
Om ervoor te zorgen dat clips mooi in elkaar overlopen maak je 
tijdens het monteren gebruik van overganegen. Doe dit pas wan-
neer je alle clips geknipt hebt.

Clapboard

Extreme close-up

Long shot

Medium close-up

Medium shot
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Door de veroudering van het gebouw liggen de cliënten van Huize 
SaZoMoWa soms met vier personen op één kamer en daardoor is 
er weinig privacy. Sommige cliënten hebben hierover geklaagd bij 
het bestuur. Er moet verandering en aandacht komen op het 
gebied van privacy. Al eerder aangegeven in de nieuwsbrief, 
komen er op alle afdelingen in Huize SaZoMoWa posters te 
hangen waarbij privacy onder de aandacht gebracht gaat worden. 
Jij gaat deze posters ontwerpen.

Voordat je aan de eindopdracht begint vraag je eerst uitleg over 
het gebruiken van Publisher. Deze informatie kun je opvragen in 
de workshop bij de vaardighedenlijn PM4.

Boodschap
Welke informatie wil je geven of tot welke actie wil je diegene 
voor wie de poster bedoeld is overhalen?

Doelgroep
Groep personen die op basis van één of meerdere gezamenlijke 
kenmerken tot een groep gerekend worden.

Lettertype
Een lettertype maakt jouw poster. Een lettertype is in te delen in 
driesoorten:
- de schreefloze lettertypen zoals Helvetica, Arial, Tahoma en 

Verdana (goed te lezen van veraf);
- de lettertypen met schreef zoals Times en Times New Roman 

(geeft uitstraling);
- de sierletters (geeft uitstraling).

Om een bepaald lettertype voor een poster te kiezen moet je 
letten op:
- Let op de grootte van de letters.
- Is de titel van ver af goed te lezen? (Kies lettergrootte 72 of 

groter.)
- Staat er (te) veel tekst op de poster? (Kies voor gewone tekst, 

lettergrootte 36 of groter.)
- Is de boodschap duidelijk?
- Is duidelijk wat hoofd- en wat bijzaken zijn?

Kleuren
kleurgebruik erg belangrijk bij het maken van je ontwerp. Een 
aantal kleuren spelen immers in op je gevoel. Zo denken we bij 
rood aan vuur en hartstocht, geven zachte kleuren rust aan de 
ogen en groen geeft een fris gevoel. Let er op dat het gebruik van 

EINDOPDRACHT 2
PosTer MAKen

Algemene instructie

Een poster maak je om een boodschap bekend 
te maken

Belangrijke begrippen


