


Pesten doet pijn… 

          ook als je oud bent!
Pesten in verzorgingshuizen is een groot probleem, zo 
is gebleken uit onderzoek van de Radboud Universiteit. 
Maar liefst een op de vijf bewoners van zorgcomplexen 
gaf vorig jaar aan slachtoffer te zijn van pesterijen terwijl 
verzorgend personeel aangeeft dat het om 1 op de drie 
bewoners gaat.

Er zijn geen antipestprogramma’s voor verzorgings-
huizen beschikbaar, terwijl dit probleem zich in zo’n 
grote mate voordoet.

Ouderen trekken elkaar over het algemeen niet aan 
de haren. Wel versperren zij de doorgang naar de lift, 
houden de stoel naast zich bezet, negeren de ander of 
maken nare opmerkingen.

Dit is de aanleiding geweest voor Jeanet de Vries (van 
Sinidito) om een kort, positief en interactief programma 
te ontwikkelen voor bewoners van verzorgingshuizen 
zodat ouderen kunnen ervaren wat het betekent om 
gepest te worden.

Doel van deze training is 

1. Bewoners bewust maken van hun manier 
    van omgaan met elkaar.
2. Het gesprek over pesten binnen uw zorg- 
    organisatie opstarten. 

Het programma bevat afwisselende en inter-
actieve spelvormen.

Het programma is positief en leuk om te doen.

Het programma wordt op een veilige manier  
begeleid. (er worden geen namen genoemd  
en men hoeft geen schuld te bekennen).

Het programma wordt begeleid door een senior 
trainer en coach.

Sinidito is ontstaan uit de passie van Jeanet de Vries voor ouderen. Als senior trainer/
coach (met jarenlange ervaring in de zorgsector) wil ze medewerkers in zorgorganisaties 
bewustmaken van hun werk- en leefstijl. Waarom doen ze wat ze doen? En zou het wellicht 
ook anders of beter kunnen? Sinidito biedt kortdurende trainings-, coachings- en interim 
trajecten aan. De trajecten zijn gebaseerd op de wens van de opdrachtgever en sluiten 
aan op de dagelijkse praktijk. Jeanet de Vries begeleidt, inspireert en motiveert. Dat doet 
ze op een prettig directe, maar bovenal ontspannen manier. Met als doel: het vergroten 
van het zelf- en omgevingsbewustzijn van medewerkers. Sinidito is ervan overtuigd dat 
bewustwording bijdraagt aan persoonlijke- en professionele ontwikkeling.
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