Trainersinstructie
Mogelijkheden zien: Wat zien anderen?
Balans
Plek in de
workshop

Zicht op benodigde hulp - Zicht op mogelijkheden
1.
2.
3.
4.

Introductie op de balans
Verkennen van de kracht van beide kwaliteiten
Verkennen van de vervorming van beide kwaliteiten
Vinden van de integratie: zowel de ene kwaliteit als de
andere
5. Zicht op balans in de eigen huidige praktijk
6. Eigen doelen en teamdoelen opstellen

Doel werkvorm

Een breder perspectief op de mogelijkheden van de cliënt krijgen.

Trainingsmethode

[ ] Ervaringsopdracht
[ ] Zelfevaluatie
[ ] Onderwijsleergesprek
[x] Subgroepsdiscussie
[x] Plenaire discussie

Tijdindicatie

30 - 45 minuten

Voorbereiding
trainer

Maak een flip-over vel met 4 kolommen.

Trainers
instructie /
tijdindicatie

Introductie
Om het beeld van een cliënt breder vast te stellen, kan het helpen
om met elkaar te kijken naar de cliënt vanuit een aantal
verschillende invalshoeken. Zo zie je meer dan alleen vanuit je eigen
blikveld.

Per cliënt
ongeveer 30
minuten

Opdracht
(Dit kan plenair of in subgroepen)
1. Kies een cliënt.
2. Maak een beschrijving van deze persoon. Wie is hij, wat vind
hij leuk, wat kan hij etc. Noem alle woorden die bij je
opkomen om deze persoon te beschrijven. Zet al deze
woorden op een flap in 1 kolom met als kop ‘zorg’.
3. Nu verplaatsen we ons in de positie van de ouders (of
verwanten) van de cliënt. Welke woorden zouden zij
gebruiken om deze persoon te beschrijven? Schrijf deze
woorden in de kolom van ‘ouders’.
4. Nog een keer maar nu vanuit de positie van ‘medebewoner’.
5. Als laatste verplaats je je in de persoon zelf. Hoe zou hij
zichzelf beschrijven?

Plenair 10
minuten
Benodigd
materiaal
Bron /
achtergrond
Versie 0.1

6. Als je vanuit al deze posities hebt gekeken kijk je naar de
flap met de verschillende kolommen naast elkaar. Wat valt
je op? Waarin ziet iedereen hetzelfde? Wat kun je leren van
de andere invalshoeken? Geeft dit aanleiding om je beeld bij
te stellen?
7. Als deze opdracht in subgroepen wordt uitgevoerd, is het
goed om de nieuwe inzichten plenair uit te wisselen.
Flip-over

