De Toolbox
Het achterhalen van wensen en behoeften van cliënten is soms best lastig.
Daarom is de “Toolbox” bedacht. In de Toolbox zitten tools (hulpmiddelen)
om met de driehoek in gesprek te gaan. Door het gebruik van één of
meerdere tools kunnen bij cliënten op verschillende levensgebieden de
wensen en behoeften worden achterhaald.
Tijdens de Kennis & Cultuur dagen in 2017 hebben velen van jullie collega’s
bijgedragen aan de ontwikkeling van oude en nieuwe tools. Deze bijdragen
zijn verder uitgewerkt en toegevoegd aan de Toolbox. Zo delen we de
opgedane kennis met elkaar. Dus hebben jullie nog meer bruikbare Tools,
deel ze met het Leercentrum!
De Tools zijn op meerdere manieren inzetbaar. Je kunt de tools letterlijk
gebruiken, of er een aangepaste versie op bedenken. Zie daarvoor ook de
variatie tips. Een aantal tools komen overeen met elkaar, maar kunnen op
een hele andere manier ingezet worden.
De tools zijn uitgewerkt per ondersteuningslijn, maar dit betekent niet dat je
niet bij de andere ondersteuningslijnen kunt kijken. Dit kan ook zeker
inspireren!
Wij wensen jullie veel succes en plezier bij het werken met de tools!
Het Leercentrum

Inhoudsopgave
Wensen, dromen en doelen
1. Dromenvanger/wensboom
2. Levenslijn
3. Pijlen
4. Trechter
5. Samen ontdekken
6. Vijf vinger methode
7. Keuzebord
8. Visuele boodschappenbriefje
9. Goede dag, slechte dag
10. Wetboekje
11. Social Media
12. Stoplicht
13. Levensgebieden
14. Stemmingsprofiel
15. Evalueren van een doel
16. Diploma
Communiceren
17. Wandelgesprek
18. Emotiebord
19. Voelen van materialen
20. Communicatiepaspoort
21. Ikke Pop
22. Recorder
23. Spiegel
24. Poppetje
25. Dagboek
Driehoek
26. Vangnet
27. Sterke kanten
28. Vrienden en kennissenkring

Korte beschrijving
Nieuwe ideeën, dromen wensen of onderwerpen bespreken.
Toekomstbeeld creëren met wensen en doelen.
Doelen inzichtelijker maken en vieren van successen.
Doelen concreter maken door ze groter of kleiner te maken.
In vier stappen bepalen wat belangrijk is voor de cliënt.
Met vijf stappen kan de cliënt zichzelf omschrijven.
Keuzes maken om eigen regie en autonomie te vergroten.
Ondersteuningsvraag helder krijgen of doel behalen.
Zicht krijgen op het dagelijks leven.
Afspraken maken en hieraan houden.
Gesprek aan gaan over het gebruik van social media.
Fase van de cliënt achterhalen
Tevredenheid meten en doelen aan verbinden.
Observeer de cliënt en vul een stemmingspaspoort in.
Met vijf vragen een doel evalueren en succes vieren.
Vier het succes!

Ondersteuningslijnen
Allen
Allen
ZelfVaardig/Actief/Geregeld
Allen
Allen
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
ZelfVerzorgd/Begrepen
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
Allen
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
ZelfVerzorgd/Begrepen
Allen
ZelfVaardig/Actief/Geregeld

Een gesprek voeren of belevingsgericht onderzoeken.
Visueel onderwerpen bespreken of afwegingen kunnen maken.
Non-verbale communicatie m.b.v. de zintuigen versterken.
Interactie met de omgeving verbeteren.
Gedachten en negatieve/positieve gebeurtenissen opslaan.
Gesprekken opnemen om vast te leggen of terug te luisteren.
Een beeld van jezelf vormen.
Via het poppetje in gesprek over jezelf.
Gebeurtenissen of gedachten opschrijven om te bespreken.

Allen
Allen
ZelfVerzorgd/Begrepen
Allen
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
Allen
Allen
Allen
ZelfVaardig/Actief/Geregeld

Netwerk in kaart brengen.
Netwerk gebruiken om sterke kanten naar boven te halen.
Uitzoeken welk persoon in de driehoek hoort.

ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
ZelfBegrepen/Vaardig/Actief/Geregeld
Allen

1. Dromenvanger/wensboom
Een dromenvanger/wensboom kan gebruikt worden om nieuwe ideeën, dromen, wensen of
onderwerpen die je wilt bespreken op te slaan. Dromen kunnen inspirerend en motiverend
werken en iedereen brengt in vanuit eigen perspectief en ervaring. De cliënt heeft misschien
andere dromen dan de verwant of professional waardoor je een completer plaatje krijgt. Het kan
een meerwaarde zijn om vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek te gaan.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd
ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Vraag de betrokkenen uit de driehoek hun dromen en wensen voor de
komende periode in de vliegenvanger te hangen. Bespreek dit in
bijvoorbeeld vooraf aan een Mijn Plan gesprek. De
dromenvanger/wensboom kan ook als ‘praatplaat` dienen voor een goed of
juist moeilijk gesprek.
Ook kan de dromenvanger/wensboom gebruikt worden voor het inbrengen
en bespreken van thema’s voor het cliënttevredenheidsonderzoek.
Dit is input voor in Mijn Plan.

Als interventie:
Neem met de opgehaalde informatie de benodigde acties die bijdragen aan
een (nog) betere kwaliteit van leven en tevredenheid.
Spreek af hoe je successen viert en wat doet je als het niet lukt.

ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt/driehoek vanuit de onderzoekende dialoog in gesprek.
Vraag welke dromen en/of wensen hij heeft. Vul dit samen in op de
dromenvanger/wensboom. Ook kan de dromenvanger/wensboom gebruikt
worden voor het inbrengen en bespreken van thema’s voor het
cliënttevredenheidsonderzoek.
Dit is input voor in Mijn Plan.

Als interventie:
Met de opgehaalde informatie kunnen de benodigde acties genomen worden
om wensen/dromen te verwezenlijken of de tevredenheid te vergroten. Geef
de cliënt hierbij zo veel mogelijk eigen regie en spreek af wat hij zelf kan en
waar hij van wie hulp bij nodig heeft. Kijk waar kansen en uitdagingen voor
hem liggen.
Spreek af hoe je successen viert en wat doet je als het niet lukt.

Inspiratie:
Een dromenvanger kan ook gebruikt worden om herinneringen in te hangen bijvoorbeeld voor een
dementerende cliënt of als cliëntversie van Mijn Plan.
Een dromenvanger/wensboom kan op veel creatieve manieren gemaakt worden of kant en klaar
gekocht. Op internet zijn vele voorbeelden te vinden maar kies een versie die past bij de cliënt. Je
kan een afbeelding printen waar wensen opgeplakt kunnen worden, snel en goedkoop. Een kant
en klare dromenvanger is verkrijgbaar vanaf ongeveer €12 bij bijvoorbeeld de Wereldwinkel.
Maar een door de cliënt zelf of samen met hem gemaakte versie is al een reis op zich die veel
input kan geven.
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2. Levenslijn
Door het tekenen van een levenslijn met de cliënt kan er inzicht worden opgedaan in het
levensbeeld wat een cliënt voor zich ziet. Wat zijn de verwachtingen in het leven? Welke
doelen/wensen heeft de cliënt voor ogen? Hoe ziet de toekomst eruit over 5,10,20 jaar?

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de driehoek het idee achter de levenslijn. Vraag hen hoe oud ze
denken dat de cliënt zal worden en noteer dit achteraan de lijn. Bespreek hoe
het leven van de cliënt er dan uit zal zien, welke wensen heeft de driehoek
daarbij? Denk aan wonen, uiterlijk, dagbesteding en vrije tijd. Bespreek daarna
twee andere leeftijden, één over twee jaar en één tussen de andere twee in.
Bespreek hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de cliënt het
toekomstbeeld bereikt.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt/driehoek het idee achter de levenslijn. Laat (indien
mogelijk) eerst de cliënt aan het woord. Vraag daarna de driehoek hoe oud ze
denken dat de cliënt zal worden en noteer dit achteraan de lijn. Bespreek hoe
het leven van de cliënt er dan uit zal zien, welke wensen heeft de
cliënt/driehoek daarbij? Denk aan wonen, uiterlijk, dagbesteding en vrije tijd.
Bespreek daarna twee andere leeftijden, één over twee jaar en één tussen de
andere twee in.
Bespreek hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de cliënt het
toekomstbeeld bereikt.

ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt het idee achter de levenslijn. Vraag de cliënt hoe oud
hij denkt te worden en noteer dit achteraan de lijn. Bespreek hoe zijn leven er
dan uit zal zien, welke wensen heeft hij daarbij? Denk aan wonen, uiterlijk,
dagbesteding en vrije tijd. Bespreek daarna twee andere leeftijden, één over
twee jaar en één tussen de andere twee in.
Bespreek hoe we er samen in de driehoek voor kunnen zorgen dat de cliënt het
toekomstbeeld bereikt.

ZelfActief
ZelfGeregeld

Inspiratie:
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3. Pijlen
Voor veel cliënten is het behalen van doelen niet makkelijk om verschillende redenen. Onze taak is
om hen uit te dagen echt voor hun doel te willen gaan. Maak doelen daarom inzichtelijker en
makkelijker om te behalen door bijvoorbeeld met pijlen te werken.
Wat vooral heel belangrijk is om doelen te behalen: Vier het succes! Dit hoeft niet groot of duur te
zijn. Het gaat om het bewust stilstaan bij het behalen van een stap vooruit. Vraag vooral aan de cliënt
hoe hij zijn succes zou willen vieren.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt in gesprek over zijn of haar wensen. Bespreek aan welk doel
jullie gaan werken. Laat (indien mogelijk) de cliënt zelf zijn doel opschrijven, en
de tussenstappen bedenken. Welke competenties heeft de cliënt nodig om dit
doel te bereiken? Bespreek op welke manier jullie het succes gaan vieren. En
ook of er iemand uit de driehoek is die hierbij zou kunnen helpen.

ZelfActief

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt in gesprek over zijn of haar wensen. Bespreek aan welk doel
jullie gaan werken. Laat de cliënt zelf zijn doel opschrijven, en de tussenstappen
bedenken. Op welke manier gaan jullie het succes vieren? Bespreek ook of er
iemand uit de driehoek is die hierbij zou kunnen helpen. Op wie kan hij
terugvallen als dat nodig is?

ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt in gesprek over zijn wensen. Bespreek aan welk doel jullie
gaan werken. Laat de cliënt zelf zijn doel opschrijven, en de tussenstappen
bedenken. Op welke manier gaan jullie het succes vieren? En ook of er iemand
uit de driehoek is die hierbij zou kunnen helpen.

Inspiratie:
Je kunt dit op verschillende manieren uitvoeren. Bijvoorbeeld een
grote pijl als hoofddoel en kleinere pijlen als
tussendoelen om het grote doel te kunnen
bereiken. Je kunt ook een grote pijl maken
van hout die op een slaapkamermuur
gehangen kan worden. Als je dit met
schoolbordverf doet, kun je dit steeds
opnieuw blijven gebruiken.
Bijgevoegd is een digitaal voorbeeld als
basis.

Kijk ook eens bij tool 2. Techter

Mede mogelijk gemaakt door Daisy Breinburg

Ik reis op 1 juni zelfstandig met het de bus en
metro naar mijn werk.

Ik ga tot 1 maart iedere week 2x samen met een begeleider
met de bus en metro naar mijn werk. Ik leer waar de haltes zijn,
hoe ik mijn OV kaart kan opladen en wat ik moet doen als de
vertrektijden of plaatsen afwijken.

Ik ga tot 1 mei iedere week 2x samen met een begeleider
met de bus, daarna stap ik zelf over op de metro naar mijn
werk.

Als ik op 1 mei zelf met de metro naar mijn werk reis, trakteer ik mijn
woning op taart.

Ik ga tot 1 juni iedere week zelf met de bus en de metro
naar mijn werk. Mijn begeleider is op afstand aanwezig
zodat ik haar kan bellen om hulp te vragen.

Als ik op 1 juni iedere week zelf met de bus en de metro naar mijn
werk kan reizen, ga ik samen met mijn beste vriend naar de Drievliet.

Mede mogelijk gemaakt door Daisy Breinburg

4. Trechter
Voor veel cliënten is het behalen van doelen niet makkelijk om verschillende redenen.
Onze taak is het hen uit te dagen echt voor hun doel te willen gaan maar ook inzichtelijk te maken
wat daar voor nodig is. Een trechter kan hen helpen zelf/samen te bedenken welke tussenstappen zij
moeten maken om vanuit de huidige situatie de gewenste situatie te bereiken. Een trechter kan hen
helpen om een doel concreter te maken.
Een trechter kan ook gebruikt worden om informatie op te halen bij alle belangrijke betrokkenen
rondom de cliënt. Iedereen kan onafhankelijk van elkaar bespreek en/of actiepunten aandragen.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de driehoek in gesprek over welke wensen en ondersteuningsvragen er
zijn van/voor de cliënt. De trechter kan van klein naar groot, of van groot naar
klein gebruikt worden. Zet een grote wens om in kleine haalbare stappen of
maak van een kleine wens/stap een doel.
Wat gaat er goed en waar liggen actiepunten?

Als interventie:
Gebruik de opgehaalde informatie om met elkaar in gesprek te gaan over de
prioriteiten voor de komende periode. Wat is wenselijk en haalbaar en hoe ga
je hier samen invulling aan geven?
Dit is input voor in Mijn Plan.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Ga (indien mogelijk met de cliënt) en met de driehoek in gesprek over de
wensen en ondersteuningsvragen van/voor de cliënt. De trechter kan van klein
naar groot, of van groot naar klein gebruikt worden. Zet een grote wens om in
kleine haalbare stappen of maak van een kleine wens/stap een doel.
Wat gaat er goed en waar liggen actiepunten?

Als Interventie:
Gebruik de opgehaalde informatie om met elkaar in gesprek te gaan over de
prioriteiten voor de komende periode. Wat is wenselijk en haalbaar en hoe ga
je hier invulling aan geven? Kijk hierbij goed naar de competenties die de cliënt
hiervoor nodig heeft.
Bespreek met elkaar op welke manier je het succes gaat vieren of wat te doen
als het niet lukt.

ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt in gesprek over zijn wensen en ondersteuningsvragen.
Bespreek of hij ook iemand uit de driehoek hierbij wil betrekken.
De trechter kan van klein naar groot, of van groot naar klein gebruikt worden.
Zet een grote wens om in kleine haalbare stappen of maak van een kleine
wens/stap een doel.

Als Interventie:
Laat de cliënt zijn doelen vervolgens kleiner maken door hem deze bijvoorbeeld
te laten selecteren op prioriteit, te nemen acties, wenselijkheid of
haalbaarheid.
Mede mogelijk gemaakt door Annemieke Koenen en Jorn de
Klerk
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Kijk goed naar de competenties die de cliënt hiervoor nodig heeft. Laat hem
indien mogelijk zelf de tussenstappen bedenken die hij nog moet nemen.
Bespreek of er ook iemand uit de driehoek is die hierbij zou kunnen helpen.
Bespreek op welke manier je het succes gaat vieren of wat te doen als het niet
lukt.

Inspiratie:
Een trechter is eenvoudig te maken van bijvoorbeeld stevig papier maar ze zijn ook voor €1,00
verkrijgbaar bij de Action. Ook kun je gebruik maken van meerdere trechters, van groot naar klein.
Met stickers kun je de tekst er op plakken waardoor deze steeds opnieuw gebruikt of aangepast
kunnen worden.

oorbeeld

Mede mogelijk gemaakt door Annemieke Koenen en Jorn de
Klerk
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5. Samen ontdekken
Samen met de cliënt en zijn driehoek ontdekken wat er toe doet. In vier stappen bepalen wat er
belangrijk is in het leven: Wat is belangrijk? Welke kansen en oplossingen zijn er? Welke
ervaringen heeft de cliënt al opgedaan?

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:

ZelfBegrepen

Bespreek met de driehoek de vier onderwerpen uit het werkblad Samen
ontdekken. Neem deze informatie op in het Mijn Plan van de cliënt.

ZelfVaardig
ZelfActief

Bespreek met de cliënt de vier onderwerpen uit het werkblad Samen
ontdekken. Vraag de cliënt waar de driehoek een rol kan spelen. Betrek deze
er ook bij indien gewenst.
Neem deze informatie op in het Mijn Plan.

ZelfGeregeld
Inspiratie: Werkblad Samen Ontdekken
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6. Vijf vinger methode
Laat de cliënt vertellen wie hij is en wat belangrijk is om te weten. Je kunt dit gebruiken om Dit
ben ik en Dit is belangrijk om over mij te weten in te vullen.
Je kunt ook onderwerpen of doelen bespreken of concreter te maken voor in Mijn Plan.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen
ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Duim: Vertel waar je goed in bent.
- Waar krijg je energie van?
- Wat zijn je talenten?
- Waar beleef je plezier aan?

Wijsvinger: Vertel waar je je aandacht op richt.
- Wat wil je leren?
- Hoe wil je dat bereiken?
- Waar zie je jezelf over drie jaar?

Middelvinger: Vertel waar je lak aan hebt.
- Wat vind je stom?
- Waar stoor je je aan?
- Wat zou je willen veranderen?

Ringvinger: Vertel wie je vertrouwd.
- Waarom is deze persoon belangrijk voor je?
- Waar kan deze persoon je bij helpen?
- Wat kun jij voor een ander betekenen?

Pink: Vertel waar je in wil groeien.
- Waar ben je minder goed in?
- Welke ondersteuning heb je nodig?
- Van wie kan je leren en wat kan je hier zelf in doen?

Inspiratie:
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7. Keuzebord
Het vergroten van de eigen regie en de autonomie van cliënten kan gebeuren door het maken
van eigen keuzes. Veel cliënten ervaren echter problemen met het maken van keuzes. Zij zien
door de bomen het bos niet meer.
Het keuzebord kan een middel zijn waarbij de cliënt wel een keuze kan maken, maar waar het
aantal mogelijkheden vooraf al beperkt worden. Door het aantal mogelijkheden te beperken blijft
een keuze voor de cliënt overzichtelijk. Een extra voordeel van het keuzebord is dat de gemaakte
keuze zichtbaar blijft op het bord. Dit geeft de cliënt duidelijkheid over wat hij gekozen heeft.
Begeleiders kunnen hier ook naar verwijzen.
Door vooraf, in de driehoek, na te denken over welke onderwerpen er voor de cliënt geschikt zijn
om eigen keuzes over te maken of door in dialoog te gaan met de cliënt waar hij meer keuze
vrijheid in zou willen kan de eigen regie van de cliënt nog vergroot worden.
Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:

ZelfVerzorgd

Als interventie:
Maak een keuzebord voor het ontbijt door foto’s uit te printen van de
verschillende keuze mogelijkheden. Laat de cliënt aanwijzen wat hij graag
wilt.
Bijvoorbeeld pap, yoghurt, wit en bruin brood, zoetigheid, hartig beleg, melk,
chocolademelk, karnemelk en siroop.
Ga vervolgens samen met de cliënt de verschillende keuzes af. Door weg te
halen wat de cliënt niet wilt, blijft over wat hij wel wilt.
Als tool/gespreksvorm:
Op deze manier kun je er ook achter komen welke wensen de cliënt heeft.
De cliënt eet bijvoorbeeld zijn boterham met kaas niet op. Door het
aanbieden van keuzes kun je erachter komen wat de wensen van de cliënt
zijn. Dit is input voor in Mijn Plan.

ZelfBegrepen

Als interventie:
De cliënt wil nieuwe broeken kopen, maar er zijn heel veel keuze
mogelijkheden in kleuren, vormen en stoffen.
Door vooraf samen met de cliënt een keuze te maken uit bijvoorbeeld
verschillende kleuren of stoffen e.d. beperk je de keuze in wat er uiteindelijk
gekocht gaat worden. De cliënt kan het beter overzien en heeft inspraak
gehad.
De keuze blijft zichtbaar voor de cliënt op het keuzebord. Hier kun je de
cliënt naar terugverwijzen.
Als tool/gespreksvorm:
Op deze manier kun je er achter komen welke wensen de cliënt heeft. Veel
cliënten zijn gevoelig voor bepaalde stofjes, wat invloed kan hebben op hun
gedrag. Met de keuze mogelijkheden kun je hierachter komen en dit
meenemen als input voor in Mijn Plan.

Inspiratie:
Hier zijn twee voorbeelden genoemd. Dit kan met alle onderwerpen die (dagelijks) aan de orde
komen/belangrijk zijn voor de cliënt.
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8. Visuele boodschappenbriefje
Het visuele boodschappenbriefje is bedoeld ter ondersteuning voor verbale communicatie.
Je kunt het op verschillende manieren inzetten. Je kunt het ook tegelijk gebruiken. Bijvoorbeeld
eerst om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en vervolgens om de cliënt te ondersteunen
bij het behalen van een doel.
Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Ga in gesprek over de volgende vragen: Wat eet je graag? Wat lust je niet?
Zou je wel eens willen helpen in de keuken? Zou je wel eens mee willen met
boodschappen doen?
Als de cliënt non-verbaal communiceert, vraag dan de driehoek bijvoorbeeld
wat de cliënt vroeger lekker vond. Maar je kunt ook verschillende plaatjes op
tafel leggen. Knip deze bijvoorbeeld uit reclamefolders, zodat de producten
herkenbaar zijn voor de cliënt. Vraag de cliënt (met handgebaren) om
producten uit te zoeken die hij/zij lekker vindt (visueel gemaakt met een
duim omhoog). Vraag de cliënt daarna wat hij niet lekker vindt (visueel
gemaakt met een duim omlaag).
Als interventie:
Maak samen met de cliënt het boodschappenbriefje. Noem of laat zien wat
je nodig hebt in de winkel. De cliënt zoekt de afbeelding van het product erbij
en bevestigt deze op het visuele boodschappenbriefje. De cliënt neemt dit
mee naar de winkel. Samen zoeken jullie de producten op om te kopen.

ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:
Ga in gesprek over de volgende vragen: Wat eet je graag? Wat lust je niet?
Kook je wel eens of zou je dit willen leren? Doe je wel eens boodschappen,
hoe gaat dat dan?
Als interventie:
Maak samen met de cliënt het boodschappenbriefje. Vraag de cliënt om voor
een gerecht de producten bij elkaar te zoeken en op het
boodschappenbriefje te doen. De cliënt gaat indien hij dit niet zelfstandig
kan met de begeleider naar de winkel. De cliënt haalt de boodschappen en
wordt indien nodig ondersteund door de begeleider. De cliënt kan het
boodschappenbriefje gebruiken om met het winkelpersoneel te
communiceren als hij bijvoorbeeld iets niet kan vinden.

ZelfActief

Als tool/Gespreksvorm:
Ga in gesprek over de volgende vragen: Wat kook je graag? Zijn er gerechten
die je zou willen maken? Kook je wel eens met een recept uit een boek of
van internet? Hoe vaak doe je boodschappen? Hoeveel geld geef je daar aan
uit? Let je op aanbiedingen?
Als interventie:
Zoek samen een gerecht op die de cliënt wil (leren) koken. De cliënt maakt
het boodschappenbriefje en rekent uit hoeveel dit totaal kost (met hulp van
een reclamefolder of een winkel met een web shop waar de bedragen op
staan). De cliënt haalt de boodschappen en bespreekt achteraf met de
begeleider hoe dit gegaan is. Alles gekocht wat er op het briefje stond?
Kwam je uit met het geld?
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ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Ga in gesprek over de volgende vragen: Wat kook je graag? Zijn er gerechten
die je zou willen maken? Kook je wel eens met een recept uit een boek of
van internet? Doe je zelf boodschappen? Wat kost een gerecht? Let je op
aanbiedingen?
Als interventie:
Zoek samen een gerecht op die de cliënt wil (leren) koken. De cliënt maakt
het boodschappenbriefje en jullie rekenen samen uit hoeveel dit totaal kost
(met hulp van een reclamefolder of een winkel met een web shop waar de
bedragen op staan). De cliënt haalt de boodschappen en bespreekt achteraf
met de begeleider hoe dit gegaan is. Alles gekocht wat er op het briefje
stond? Kwam je uit met het geld?

Inspiratie:
www.mijnboodschappenlijst.nl
We hebben ons nu gericht op voeding. Maar dit kan natuurlijk ook voor kleding, cosmetica etc.
ingezet worden.
Zie de bijlage voor een digitale versie. Met behulp van internet/webshop kun je ook een digitaal
productenmap maken waaruit de cliënt zelf de producten kan opzoeken, kopiëren en op het lijstje
zetten om vervolgens uitgeprint mee te nemen naar de winkel.

2
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9. Goede dag, Slechte dag
De ‘Goede dag, slechte dag’ tool is een hulpmiddel om zicht te krijgen op het dagelijks leven.
Waar wordt de cliënt nu echt blij van, en wanneer wil hij liever met rust gelaten worden?
Je kunt de cliënt hierbij helpen door te vragen naar de dag van opstaan tot naar bed gaan, of naar
een dag uit het verleden om het te vergelijken met nu. Er kan ook onderscheid gemaakt worden
in een dag op de woning of een dag op het werk/ de dagbesteding. Denk ook aan de nachtdienst.
Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:

ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Laat iedereen uit de driehoek en alle medewerkers de ‘goede dag, slechte
dag’ invullen. Bekijk de overeenkomsten maar ook de verschillen. Koppel dit
terug naar iedereen die meegewerkt heeft. Het resultaat kan input zijn voor
een Mijn Plan gesprek.
Hang de ‘goede dag, slechte dag’ bijvoorbeeld op in de slaapkamer van de
cliënt. Iedereen die daar komt is nauw betrokken in het leven van de cliënt.
Stel eventueel een specifieke vraag, bijvoorbeeld: ‘Wat doe je tijdens het
ochtend ritueel?’ Laat door iedereen invullen wat de cliënt doet bij een
goede dag en wat bij een mindere dag. Vraag wat er zou moeten gebeuren
om meer goede dagen te krijgen. Dit is input voor in het Mijn Plan.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Laat iedereen uit de driehoek en alle medewerkers de ‘goede dag, slechte
dag’ invullen. Bekijk de overeenkomsten maar ook de verschillen. Koppel dit
terug naar iedereen die meegewerkt heeft. Het resultaat kan input zijn voor
een Mijn Plan gesprek.
Hang de ‘goede dag, slechte dag’ bijvoorbeeld op in de slaapkamer van de
cliënt. Iedereen die daar komt is nauw betrokken in het leven van de cliënt.
Stel eventueel een specifieke vraag, bijvoorbeeld: ‘Wat doe je tijdens het
ochtend ritueel?’ Laat door iedereen invullen wat de cliënt doet bij een
goede dag en wat bij een mindere dag. Vraag wat er zou moeten gebeuren
om meer goede dagen te krijgen. Dit is input voor in het Mijn Plan.
Indien mogelijk: vraag de cliënt om bijvoorbeeld een tekening te maken van
een goede en een slechte dag.
Gebruik picto’s om te onderzoeken welke activiteiten iemand fijn vindt. Vraag
wat hij op een goede dag leuk vindt om te doen. En wat hij leuk vindt om te
doen op een slechte dag. Door de plaatjes te verdelen krijg je een scherp
beeld hoe je hier op kan inspringen. Dit kan je toepassen op verschillende
onderwerpen bijvoorbeeld gedrag of werkzaamheden. Vraag wat er zou
moeten gebeuren om meer goede dagen te krijgen.
Dit is input voor het invullen van Mijn Plan.

ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Vraag de cliënt om de ‘goede dag, slechte dag’ in te vullen. Of laat de cliënt
een tekening maken van een goede dag en een slechte dag. Vraag de cliënt
daarna of hij kan vertellen waarom het een goede of een slechte dag is.
Gebruik picto’s om te onderzoeken welke activiteiten iemand fijn vindt. Vraag
wat hij op een goede dag leuk vindt om te doen. En wat hij leuk vindt om te
doen op een slechte dag. Door de plaatjes te verdelen krijg je een scherp
beeld hoe je hier op kan inspringen. Dit kan je toepassen op verschillende
onderwerpen bijvoorbeeld gedrag of werkzaamheden. Vraag wat er zou
moeten gebeuren om meer goede dagen te krijgen.
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Inspiratie:
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10. Wetboek van de cliënt
Het wetboek is er voor cliënten die het lastig vinden om zich aan regels te houden of niet van alle
regels op de hoogte te zijn. Samen kunnen jullie hiermee aan de slag.
Hier kan ook de driehoek bij betrokken worden, als het bijvoorbeeld gaat om regels van familie of
vrienden. De driehoek kan ook als een extra stimulans ingezet worden om de cliënt aan de
afspraken te laten houden.
Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Vraag aan de cliënt dingen die hij niet mag doen en die hij juist wel mag
doen. Het kan gaan om algemene of wettelijke afspraken. Dit kan met
behulp van picto’s zijn. Betrek ook de driehoek hierbij. Welke afspraken zijn
er thuis gemaakt? Voeg dit samen tot één geheel.
Als interventie:
Maak een wetboek passend bij de cliënt. Dit kan van picto’s zijn, opgenomen
bericht, tekeningen, plaatjes etc. Iedere bladzijde krijgt een eigen onderwerp.
Laat de cliënt en zijn driehoek zoveel mogelijk zelf meehelpen.
Bevestig het wetboekje met een handtekening/krabbel van de cliënt en
eventueel van de driehoek om het extra officieel te maken!

ZelfActief
ZelfVaardig
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Vraag de cliënt naar de afspraken die hij/zij weet. Welke afspraken zijn er
binnen de driehoek? Hoe vindt hij/zij dat dat nu gaat? Welke afspraken
missen er nog? Welke onduidelijkheden over afspraken zijn er?
Zou een eigen wetboekje handig kunnen zijn?
Denk aan algemene maar ook aan wettelijke afspraken, zoals rondom
alcoholgebruik.
Als interventie:
Laat de cliënt de afspraken alle gemaakte afspraken opschrijven. Vraag hoe
hij het wetboekje wil hebben; met plaatjes, picto’s, tekeningen en/of tekst?
En wil hij het zelf maken of moet iemand uit de driehoek dit doen?
Zoek samen op internet wetten op.
Maak een wetboekje met iedere bladzijde één onderwerp. Afhankelijk van
het soort afspraak noteer je daar bij;
-met welke wet het te maken heeft (bij bijvoorbeeld alcoholgebruik).
-hoe de afspraak uitgevoerd wordt
-welke consequenties er eventueel aan zitten
-uitzonderingen op de afspraak
Bevestig het wetboekje door een handtekening van de cliënt en eventueel
andere uit de driehoek om het extra officieel te maken!

Inspiratie:
Je kunt een kant-en-klaar boekje/schrift/fotoalbum kopen
of er zelf een maken van papier, vilt of karton.
Met powerpoint Dia’s kun je een digitaal wetboek maken.
http://www.wetboek-online.nl/site/home.html
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11. Omgaan met Social Media
Iedereen maakt gebruik van Internet en Social Media. Je kunt daar leuke/leerzame dingen op doen
maar er zitten ook gevaren in. Dit is een leuke, speelse manier om over dit onderwerp het gesprek
aan te gaan. Je kunt onderzoeken hoe de cliënt met social media omgaat en of de cliënt nog vragen
heeft.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen
ZelfVaardig

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Je hebt een stapel met gesloten vragen. Stel gesloten vragen aan de cliënt over
de onderwerpen van social media. De cliënt geeft met de ‘like duimen’ aan of
hij het wel of niet goed vindt, of hij het er wel of niet mee eens is of dat hij het
wel of niet doet.
Naar aanleiding van deze vragen kan je een gesprek aangaan; dit kan input zijn
voor Mijn Plan.
Als tool/gespreksvorm:
Je hebt een stapel met vragen. Benoem stellingen die te maken hebben met de
verschillende onderwerpen van social media. De cliënt kan met de ‘like duimen’
of mondeling aangeven of hij het wel of niet mee eens is.
Ook kun je de cliënt zelf een situatie/casus laten omschrijven die hij zelf heeft
meegemaakt. Dan kan je bevragen, wat heb jij gedaan? Zou je dit weer doen?
Hoe is het voor iemand anders?
Naar aanleiding van deze vragen kan je een gesprek aangaan en dit kan input
zijn voor Mijn Plan.

Inspiratie: Het Leercentrum heeft het Fred Internet spel. Dit zorgt dat je op een speelse manier het
gesprek aan kan gaan met een aantal personen. Hier komen de onderwerpen Gamen, Chatten,
Appstore, Films online zetten en Sociale Media in voor. Ook heeft de cliëntscholing een leeractiviteit
rondom internetgebruik, Social Media of cyberpesten. Deze wordt op maat gemaakt, afhankelijk van
waar de vraag van de cliënten ligt.
Zie de volgende bladzijde

Mede mogelijk gemaakt door Talitha Ritsema, Susan van
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Gesloten vragen: Met de ‘like duimen’ geef je aan of je het met de stelling eens bent of niet.
Onderwerp
Social Media

Social Media

Social Media

Social Media

Social Media

Social Media

Social Media

Stelling
Een collega vraagt je op
facebook waar je woont.
Je kiest ervoor om dit niet
via internet te doen sturen
maar het hem vertellen als
je hem weer ziet.
Je vriend heeft te veel
gedronken. Jij vind dit
grappig en maakt er een
foto van. Je zet deze foto
op instagram. Dan kunnen
al jullie vrienden zien hoe
gezellig het was.
Jij vind je baas stom. Je
schrijft hier een stuk over
op Twitter zo dat iedereen
kan zien hoe stom jij het
hebt op je werk.
Je hebt ruzie met je
vriendin/vriend. Je schrijft
hier een stuk over op
Facebook.
Je buurman zet op
facebook dat hij een week
naar Italië is. Dit is leuk, je
kan meekijken met de
foto’s die hij online zet.
Je zusje heeft een foto van
zichzelf genomen op
vakantie in bikini. Deze
houdt ze zelf daar heeft
niemand wat mee te
maken.
Je goede vriend heeft een
actie gedeeld op Facebook
zodat hij wat kan winnen.
Jij klikt op ‘vind ik leuk’. Het
is toch leuk om iets te
winnen?

Antwoorden

Je vriend kan zich schamen als deze foto op
Instagram komt te staan. Zijn baas, ouders en
vrienden kunnen dit zien. En dat wilt hij misschien
helemaal niet.

Dit is niet verstandig.
Je vertelt dit aan de telefoon aan een
vriend/vriendin zodat je even wat frustratie kwijt
bent en de volgende dag weer naar je werk kunt.
Dit is niet verstandig, je praat dit samen uit.

Dit is niet handig, nu weten inbrekers dat hij niet
thuis is.
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Hieronder staan situaties omschreven, je geeft 2 manieren om hier op te reageren.

Onderwerp
Social Media

Situatie
Een collega vraagt je op
facebook waar je woont.

Social Media

Je vriend heeft te veel
gedronken. Jij vind dit
grappig en maakt er een
foto van.

Social Media

Jij vind je baas stom.

Social Media

Je hebt ruzie met je
vriendin/vriend.

Social Media

Je Buurman zet op
facebook dat hij een week
naar Italië is.

Social Media

Je zusje heeft een foto van
zichzelf genomen op
vakantie in bikini.

Social Media

Je goede vriend heeft een
actie gedeeld op Facebook
zodat hij wat kan winnen.

Antwoorden
1. Je kiest ervoor om dit niet via internet te
sturen, maar het hem te vertellen als je
hem weer ziet.
2. Je beantwoord zijn vraag gelijk. Het zou
leuk zijn als hij eens bij je langs kan komen.
1. Je zet deze foto op instagram. Dan kunnen
al jullie vrienden zien dat jullie het gezellig
hebben.
2. Je stuurt deze foto de volgende dag via de
whats app en vraagt of hij een kater heeft.
Zodat jullie er samen nog om kunnen
lachen.
1. Je schrijft hier een stuk over op Twitter zo
dat iedereen kan zien hoe stom jij het hebt
op je werk.
2. Je vertelt dit aan de telefoon aan een
vriend/vriendin zodat je even wat
frustratie kwijt bent en de volgende dag
weer naar je werk kunt.
1. Je praat dit samen uit.
2. Je schrijft een stuk op Facebook. Zo kan die
persoon contact zoeken met jou en vragen
wat er aan de hand is.
1. Dit is leuk, je kan meekijken met de foto’s
die hij online zet.
2. Dit is niet handig nu weten inbrekers dat
hij niet thuis is.
1. Deze houd ze zelf daar heeft niemand wat
mee te maken.
2. Deze zet ze op Instagram zodat iedereen
kan zien hoe fijn de vakantie was. En dat ze
heel mooi bruin is geworden.
1. Jij klikt op ‘vind ik leuk’. Het is toch leuk om
iets te winnen.
2. Jij klikt nergens op, misschien is het spam.
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12. Stoplicht
Bij veel cliënten wordt er al gebruik gemaakt van een stoplicht. Dit hangt vaak samen met het
signaleringsplan. Wat nou als de cliënt aan kan geven in welke fase hij zit? Zodat de medewerker
zijn benadering en begeleiding aan kan passen. Bijvoorbeeld op wat de cliënt nodig heeft in de
fase waarin hij zit. Ook kan de medewerker hieraan af lezen dat er wat is gebeurd of de cliënt wat
wil vertellen. Dit kan een mooie opening zijn om de onderzoekende dialoog aan te gaan.
Hierbij is het belangrijk dat de cliënt het zelf aan kan geven. Dit kan ook met non-verbale
communicatie zijn.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen
ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt en/of driehoek wat hij voelt in iedere fase. “Wat voel
jij je als je in groen/oranje/rood zit? Hoe kunnen wij dit nu zien? En hoe wil je
dan dat wij jou benaderen? Wat zien we bij deze cliënt? Wanneer gebeurd
dit? Wat doe jij dan als hij/zij dit gedrag laat zien?”
Door dit gesprek weet je hoe de cliënt zich voelt en leer je meer waarom hij
welk gedrag laat zien. Het is niet altijd makkelijk te vertellen hoe je in je vel
zit. De driehoek kan hier ook een mooie bijdrage in leveren. Op deze manier
kan de cliënt zelf laten zien in welke fase hij zit, en kan de begeleiding hier
de benadering op aanpassen.
Als interventie:
Het stoplicht kan verschillende vormen hebben. Het kunnen rood, oranje en
groene kaartjes zijn, een stoplichtlamp bij/in zijn kamer of armbandjes in
een groen, oranje of rode kleur.
Bespreek met elkaar de vorm die past bij de cliënt. Dit kan ook afhangen van
de ondersteuningslijn waar de cliënt in past.

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt en/of driehoek wat hij voelt in iedere fase. “Wat voel
jij je als je in groen/oranje/rood zit? Hoe kunnen wij dit nu zien? En hoe wil je
dan dat wij jou benaderen? Wat zien we bij deze cliënt? Wanneer gebeurd
dit? Wat doe jij dan als hij/zij dit gedrag laat zien?”
Door dit gesprek weet je hoe de cliënt zich voelt en leer je meer waarom hij
welk gedrag laat zien. Het is niet altijd makkelijk te vertellen hoe je in je vel
zit. De driehoek kan hier ook een mooie bijdrage in leveren. Op deze manier
kan de cliënt zelf laten zien in welke fase hij zit, en kan de begeleiding hier
de benadering op aanpassen.
Als interventie:
Het stoplicht kan verschillende vormen hebben. Het kunnen rood, oranje en
groene kaartjes zijn, een stoplichtlamp bij/in zijn kamer of armbandjes in
een groen, oranje of rode kleur.
Bespreek met elkaar de vorm die past bij de cliënt. Dit kan ook afhangen van
de ondersteuningslijn waar de cliënt in past.
Ook kunnen jullie een dagboek maken. Hier kan per dag een A4 in zitten met
een vak rood, oranje en groen. Zo kan de cliënt in het vak wat van
toepassing is schrijven hoe hij zich voelt en wat er is gebeurd die dag.
Dit kan input zijn voor een gesprek, actie of Mijn Plan.

Mede mogelijk gemaakt door Eigenz Zeeland
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Inspiratie:
App: Get Grip (betaald)

Voorbeeld: Dagboek
Dinsdag 9 januari 2018
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13. Levensgebieden
Hieronder vind je een aantal vragen die je helpen met de levensgebieden die de cliënt gaat
invullen.
De vragen zijn per levensgebied opgesteld en zijn een hulpmiddel.
Probeer om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten vertellen en gebruik de vragen eventueel als
verduidelijking.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen
ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Gebruik de sterren als een soort rating die je ook online ziet bij webshops.
1 Ster is zeer ontevreden en staat voor dat verandering gewenst is, 5 sterren
dat de cliënt er niets aan wilt veranderen.
Tussen de 1 en 4 sterren gebruik je het vak voor opmerkingen als plek waar
je opschrijft wat de cliënt wilt verbeteren/veranderen.
Bij 5 sterren graag schrijven waarom de cliënt er niet aan wilt veranderen en
het goed vindt zoals het is.
Als het levensgebied niet van toepassing is (nul sterren) dan ook graag het
opmerkingen gedeelte invullen zodat er duidelijkheid ontstaat waarom deze
niet is ingevuld.
Als alles is ingevuld kun je samen met de cliënt de opmerkingen doornemen
en de vraag stellen welke de cliënt het belangrijkste vindt op dit moment.
Vanuit de opmerkingen kun je makkelijk een hulpvraag ontwikkelen die het
beste past bij de cliënt en zijn/haar vraag.

Inspiratie:
Zie bijlage.

Mede mogelijk gemaakt door John van Es
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Yvonne van Dijk - van der Spek
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1. Gezondheid:

Opmerking:
Verbeterpunt:

2. School/Werk/Carrière:

Opmerking:
Verbeterpunt:

3. Relaties (gezin/partner):

Opmerking:
Verbeterpunt:

4. Sociale contacten:
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Opmerking:
Verbeterpunt:

5. Persoonlijke ontwikkeling:

Opmerking:
Verbeterpunt:

6. Financiën:

Opmerking:
Verbeterpunt:
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Resultaat:
1. Welk levensgebied heeft de minste sterren?

2. Is hier op dit moment een hulpvraag die je zou kunnen bedienen?

3. Zo ja, wat is de hulpvraag die hebt kunnen ontdekken?

4. Zijn er verder nog hulpvragen die je samen hebt kunnen ontdekken?

5. Zijn deze te combineren met de eerste hulpvraag? Zo niet, wacht hier dan nog
even mee!

Mede mogelijk gemaakt door John van Es
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Hand-out voor de begeleider:
1. Gezondheid:















Hoe voel je je lichamelijk? Ben je ziek of pas ziek geweest?
Heb je lichamelijke beperking?
Zo ja; welke?
Welke gevolgen heeft de beperking voor je dagelijks functioneren?
Hoe ga je daarmee om?
Ben je onder medische behandeling?
Bij wie en hoe verloopt dit contact?
Gebruik je medicatie?
Zo ja; Welke?
Op wiens voorschrift?
Heb je ideeën/wensen t.a.v. acties ter bevordering van je gezondheid?
Zo ja; welke?
Wat is er voor nodig om de wensen te realiseren?
Wat belemmert je om de wensen te realiseren?
Hoe voel je je mentaal/geestelijk? Ervaar je druk (stress) of voel je je juist niet
uitgedaagd?
Gebruik je wel eens drugs of alcohol? Of andere verslavende middelen?
Sport je? Zo ja, Welke sport?

2. School/Werk/Carrière:







Heb je een baan of een bijbaan?
Wat wil je later gaan doen? Een studie? Of wat voor werk?
Wat voor opleiding doe je?
Vind je het moeilijk of gaat het je gemakkelijk af?
Kun je goed opschieten met je leraren?
Voel je je begrepen door school?

3. Relaties (gezin/Partner):
Woont de cliënt nog thuis?









Hoe gaat het thuis?
Zijn je ouders bij elkaar? Zo ja, hoe is hun relatie? Of zijn ze gescheiden?
Heb je (een) broer(s) of zus(sen)? En zie je deze regelmatig?
Hoe ervaar je het om thuis te zijn?
Heb je klusjes die jij uitvoert? Of hoef je niets te doen?
Heb je hobby’s die je samen met andere gezinsleden uitvoert?
Wat doe je als je thuis bent? Zit je veel op je kamer of ben je ook vaak in de woonkamer?
Heb je een vriend/vriendin?

Woont de cliënt uit huis of op zichzelf?




Hoe is het om op jezelf te wonen?
Heb je een vriend/vriendin?
Heb je goed contact met je ouders of je broer(s)/zus(sen)?

4. Sociale contacten:





Heb je veel vrienden/kennissen?
Zie je deze regelmatig?
Heb je iemand waar je werkelijk alles aan kunt vertellen?
Komen deze vaak bij jou over de vloer of ga je vaak naar hen toe?
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Bel jij hen voor een afspraak of bellen ze jou meer? Of is dit misschien gelijk?

Hoe ziet je sociale netwerk er uit?







Hoe verloopt het contact met je familie, buren en vrienden?
Ben je tevreden over je sociale netwerk?
Zo nee, wat zou je graag willen?
Wat belemmert je om dit te doen?
Wat kan je helpen om je wensen te gaan realiseren?
Ben je tevreden over je sociale vaardigheden? (bijvoorbeeld een praatje maken, of neezeggen)

Deze vraag alleen gebruiken als bij levensgebied 1 ja is geantwoord op de sport vraag.
 Kom je tijdens het sporten mensen tegen waar je een goede klik mee
hebt?
5. Persoonlijke ontwikkeling:




Doe je een opleiding of cursus?
Ben je tevreden met wat je kunt of zou je jezelf nog verder willen ontwikkelen?
Zou je thuis meer dingen willen leren? Of juist voor je baan?






Wat had jij je voorgenomen om mee aan de slag te gaan?
Wat heb je concreet gedaan?
Wat ervaar je als positief en/of negatief?
Wat van wat je je had voorgenomen heb je uit het oog verloren?

6. Financiën:





Heb je een baan of bijbaan?
Krijg je eventueel zakgeld of een uitkering?
Kun je rondkomen met het geld wat binnenkomt?
Hoe zijn je uitgaven? Zijn deze hoog of kun je sparen?

Waaruit bestaat je inkomen?
o Inkomen uit betaalde arbeid
o Inkomen uit uitkering, namelijk ….
o Overig, namelijk ……
Hoe ervaar je dat je maandelijks uitkomt met je financiën?
o Je kan volgens eigen zeggen goed rondkomen van inkomen
o Je kan volgens eigen zeggen krap rondkomen van inkomen
o Je kan volgens eigen zeggen niet rondkomen van inkomen
Ontvang je wettelijke toeslagen voor huur, ziektekosten e.d.?
o Ja, te weten …..
o Nee, omdat …..
Ben je in staat zelf je administratie en financiën te organiseren?
o Zo nee; heb je daar hulp bij nodig?
Heb je schulden?
o Zo ja; hoe groot zijn die en heb je daar hulp bij nodig?

Mede mogelijk gemaakt door John van Es
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14. Stemmingsprofiel
Om goed af te kunnen stemmen op de cliënt en zo nog beter aan te kunnen sluiten bij zijn of haar
behoeften, is het van belang dat je met elkaar duidelijk hebt hoe je kunt zien of de cliënt
ontspannen is of niet meer ontspannen is. Dit is niet altijd eenvoudig en het kan ook nog eens zo
zijn dat iedereen die de cliënt kent, andere opvattingen heeft over hoe zij zien dat hij of zij
ontspannen is.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:

ZelfBegrepen

Ga met de driehoek in gesprek. Denk aan je team, gedragsdeskundige,
logopediste en een verwant van de cliënt. Vul met elkaar het
stemmingsprofiel in. Bespreek dit vervolgens ieder jaar bij het Mijn Plan
gesprek, om te checken of het nog klopt.
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Stemmingsprofiel Ondersteuningslijn Zelf Verzorgd/
Begrepen
Om goed af te kunnen stemmen op de cliënt en zo nog beter aan te kunnen sluiten bij zijn of haar
behoeften, is het van belang dat je met elkaar duidelijk hebt hoe je kunt zien of de cliënt
ontspannen is of niet meer ontspannen is. Dit is niet altijd eenvoudig en het kan ook nog eens zo
zijn dat iedereen die de cliënt kent, andere opvattingen heeft over hoe zij zien dat hij of zij
ontspannen is. Dit schema kan je helpen om met het team en het liefst ook met andere mensen
die de cliënt goed kennen, hetzelfde gedrag op dezelfde manier te interpreteren. Ook helpt het je
om afspraken te maken over wat er nodig is om van een gespannen stemming weer terug te
komen naar een ontspannen stemming.

Hoe gebruik je dit instrument?
Dit doe je samen met het team, een PPD’er/logopedist en bij voorkeur een familielid of andere
naaste van de cliënt. Het kan de eerste keer best even wat tijd kosten, neem die ook om het goed
te kunnen doen. Als je het eenmaal gemaakt hebt, is het daarna alleen nog jaarlijks checken of
het nog klopt. Je kan het natuurlijk ook in blokjes knippen.

Observeren
De allerbeste manier om de verschillende signalen van de cliënt te leren kennen én
overeenstemming te krijgen over wat die signalen betekenen, is het gebruiken van videoopnames van de cliënt. Je wil namelijk zicht krijgen op verschillende signalen als ademhaling,
geluidjes, het gezicht en lichaam van de cliënt en op fysieke reacties. Je kan korte opnames
maken van momenten waarop de cliënt ontspannen is of juist gespannen. Met elkaar (team,
PPD/logopedie, familie) bespreek je wat je in het filmpje ziet aan de onderstaande vijf
onderdelen. Door dit samen te doen, zie je hetzelfde en kom je gezamenlijk tot dezelfde
conclusies. De vijf signalen waar je op let zijn:
Ademhaling
Geluid
Gezicht
Lichaam
Fysieke reacties

hijgen, zuchten, snel ademhalen, snuiven, adem inhouden
lachen, huilen, stemgebruik, geluidjes maken (gromgeluidjes, gillen, kreetjes),
geluiden die op een andere manier gemaakt worden (bv klappen, stampen).
fronsen van het voorhoofd, hoe staan de ogen (bv. Stralend, donker, ‘een
bepaalde blik’), stand van de mond (bv. Pruillip, strak op elkaar, lachend, open),
houding van het lichaam, houding van het hoofd, houding van hand en arm,
houding van voet en been
wit worden, rood worden, zweten, hikken, braken/rumineren, in de broek
plassen, spierspanning (verhoogde spierspanning, stijf houden van spieren,
ontspannen spieren)

De uitkomsten beschrijf je in een tabel zoals hieronder. Eventueel kun je er foto’s bij doen die nog
duidelijker weergeven hoe je de stemming kunt zien aan de cliënt.
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Stemmingspaspoort
Stemming

Signalen

Ontspannen

Ademhaling
Geluid
Gezicht
Lichaam
Ademhaling
Geluid
Gezicht
Lichaam
Ademhaling
Geluid
Gezicht
Lichaam

Gespannen

Escalatie

Voor deze cliënt
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15. Evalueren van een doel
Aan de hand van vijf vragen een doel evalueren en daar vervolgacties aan verbinden.
Wat hebben wij geprobeerd? Wat hebben wij geleerd? Waar zijn wij blij mee? Waar maken wij ons
zorgen over? En wat moeten wij nu doen?

Omschrijving toepassing ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd
ZelfBegrepen

ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de driehoek de vijf vragen om een doel te evalueren. Verwerk
de vervolgacties in Mijn Plan. Vier met elkaar het succes door bijvoorbeeld
met elkaar een gebakje te eten. Maak ook een mapje met alle doel
evaluaties om in de driehoek te laten zien hoeveel er al bereikt is.
Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt de vijf vragen om een doel te evalueren. Verwerk de
vervolgacties in Mijn Plan. Vier met elkaar het succes! Vraag de cliënt hoe hij
dat wil doen. Denk hierbij aan; iets trakteren, iets mogen kiezen (zoals
avondeten) of een dag takenvrij. Maak ook een mapje met alle doel
evaluaties om de cliënt/driehoek te laten zien hoeveel er al bereikt is.

Inspiratie:
Zie bijlage
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16. Diploma
Vier alle successen! Natuurlijk bij behaalde doelen, maar denk ook aan afspraken die een half
jaar lang goed uitgevoerd zijn.

Omschrijving toepassing ondersteuningslijn:
ZelfVaardig
ZelfActief

Als tool/gespreksvorm:
Maak een specifieke diploma voor de cliënt. Schrijf daar bijvoorbeeld een
compliment bij. Bespreek wat de volgende diploma zal gaan worden.

ZelfGeregeld
Inspiratie:
Zie bijlage
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17. Wandelgesprek
Tijdens een wandelgesprek kun je een gesprek voeren, maar ook op een non-verbale manier aan
de slag. Want hoe ervaart een cliënt de verschillende temperaturen? Het wandelgesprek kun je
dus op verschillende manieren inzetten.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Door een spiegeltje op de rolstoel te zetten is het mogelijk om de cliënt
tijdens het wandelen te observeren.
Tijdens het wandelen kun je observeren of de cliënt hetgeen hij ervaart ook
leuk vindt. Door herfstbladeren op de schoot van de cliënt te leggen, kun je
hem het buitenleven laten ervaren. Hierdoor kun je heel bewust
onderzoeken wat de cliënt ervaart tijdens het wandelen en of hij dit leuk
vindt.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Ga met je cliënt wandelen om een gesprek te hebben waarbij je de ander
niet direct aan hoeft te kijken. Ongemakkelijke stiltes kunnen vermeden
worden door de afleiding van het buiten zijn.
Gesprekken kunnen over van alles gaan. Dingen die cliënten bezig houden,
dwars zitten of waar ze boos over zijn. De gesprekken zijn informeel,
waardoor de lading van “we moeten een gesprek hebben” vervalt.

ZelfVaardig

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Soms helpt het om in een andere omgeving te zijn. Door een andere
omgeving krijgen mensen andere ideeën en komen ze uit vaste
denkpatronen.
Ga samen wandelen naar bijvoorbeeld de bank waar de bankzaken worden
geregeld. Dit geeft een mogelijkheid om het eens over andere dingen te
hebben dan waar je als begeleider op afspraak voor komt. Of misschien vind
de cliënt het eens leuk om een keer niet aan de keukentafel een gesprek te
hebben maar een rondje te lopen in het zonnetje.

Inspiratie:

Mede mogelijk gemaakt door Merel 9
1
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18. Emotiebord
Het gebruik maken van borden waar je iets op kan tekenen/schrijven of plakken geeft meerdere
mogelijkheden. Denk hierbij aan een viltbord, magneetbord, krijtbord en whiteboard.
Je kunt deze borden geheel afstemmen op je cliënt, aanpassen aan zijn of haar niveau.
Het kan op een onderzoekende manier gebruikt worden. Hoe denkt of ervaart een cliënt een
bepaald onderwerp? Het onderwerp (plaatje) kan op het bord worden bevestigd. Vervolgens kan
er tijdens een gesprek dingen bij geplakt worden, worden geschreven of getekend. Hierdoor maak
je gebruik van visuele aspecten waardoor het gesprek beter over komt. Tevens kan een cliënt
later nog eens terug kijken op het bord.
Het kan gebruikt worden om stappen inzichtelijk te krijgen of afwegingen te maken. Als
geheugensteuntje of als middel om een situatie aan de cliënt uit te leggen. Hieronder staan per
ondersteuningslijn verschillende mogelijkheden.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Plak verschillende materialen op het bord als onderzoeksmiddel om te zien
welke materialen de cliënt aanspreekt. Welke ervaart hij/zij als prettig en
welke niet?
Maar ook seizoensgebonden gebeurtenissen zoals bijv. herfst kunnen
opgeplakt worden zodat een cliënt een tijdsbeleving kan ervaren. Hoe voelt
een herfstblad, eikeltje e.d. Kijk naar de non-verbale reactie van de cliënt.
Ook emotie plaatjes kun je gebruiken. Boos gezicht, blij gezicht etc. Mogelijk
kan cliënt aanwijzen hoe hij zich voelt.
Als interventie:
Je kunt op het bord plaatjes plakken om zo een gebeurtenis inzichtelijk te
maken waardoor een cliënt een beetje weet wat er gaat gebeuren.
bijvoorbeeld voor een bezoek aan de tandarts

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt in gesprek over bijvoorbeeld emoties. Laat de cliënt een blij
of boos gezicht aanwijzen. Zo kan de cliënt zonder verbale communicatie
aangeven hoe hij/zij zich voelt. Het bord kan op verschillende manieren
ingezet worden. Je kunt ook plaatjes van emoties op hangen of tekenen en
een gesprek hebben over het herkennen van emoties en/of hoe je er mee om
kan gaan.
Het bord kan ook gebruikt worden om een gesprek te voeren over
bijvoorbeeld social media en daarbij de voor- en tegens op (laten) schrijven.
Een tekening van een lichaam of plaatjes van lichamen kunnen helpen bij
een gesprek over hoe ervaart een cliënt zelf zijn lichaam en hoe ziet hij
lichamen van anderen.
Afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van een cliënt kun je het bord
op vele manieren inzetten.

Mede mogelijk gemaakt door Rebecca de Bruin en
Oosthavendijk 32
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ZelfVaardig

Als interventie:
Ga met de cliënt aan de slag om stap voor stap een handeling uit te werken.
Door stap voor stap de handeling door te nemen met behulp van
plaatjes/tekst/tekeningen wordt het visueel weergegeven. Dit werkt als een
geheugensteuntje. Zo kan het ook gebruikt worden om handelingen in stand
te houden. Het bord zorgt ervoor dat de cliënt het niet meteen hoeft te
vragen.
De handelingen kunnen divers zijn zoals het aanleren van het strikken van
veters. Maar ook het opruimen van de eigen kamer. Wat moet de cliënt dan
opruimen? Prullenbak, kleding e.d. dit kan allemaal weergegeven worden.
Het bord kan ook door de cliënt gebruikt worden door zelf ideeën of wensen
weer te geven.

ZelfActief

Als interventie:
Bespreek met de cliënt op welke manier je het bord in wilt zetten. Het bord
kan gebruikt worden om plaatjes te bevestigingen, te schrijven of om op te
tekenen al naar gelang het onderwerp en de aanleiding.
Zo kunnen plaatjes een manier zijn om in een onderzoekende dialoog te
achterhalen hoe een cliënt ergens over denkt.
Een tekening/plaatje van een lichaam kan een manier zijn om een gesprek te
hebben over hoe de cliënt in zijn vel zit of wat hij anders zou willen.
Kies een onderwerp en beschrijf huidige situatie, gewenste situatie en de
stappen om er te komen.
Voor en nadelen inzichtelijk maken door: te schrijven, met plaatjes of te
tekenen.

ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Het bord kan bij verschillende gesprekken en onderwerpen ingezet worden;
een gesprek waar voor- en nadelen op een rijtje gezet worden, over
mogelijkheden die er zijn en hoe de cliënt tegen bepaalde zaken aan kijkt.
Als interventie:
De cliënt kan het bord gebruiken als weekagenda of dingen opschrijven die
hij/zij moet onthouden of wil vragen aan de begeleiding.

Inspiratie:

Mede mogelijk gemaakt door Rebecca de Bruin en
Oosthavendijk 32
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19. Voelen van materialen
De essentie van deze tool is om de communicatie met de cliënt en de interactie met zijn
omgeving te verbeteren. De meeste mensen verkennen de wereld met behulp van de zintuigen
maar als de cliënt in de verborgen of verzonken ik-fase zit, zijn ze niet meer in staat deze prikkels
zelf op te zoeken. In een prikkelarme omgeving kunnen ze dan vervallen in apathisch en
stereotiep gedrag. Als de communicatie voornamelijk non-verbaal verloopt wordt deze gericht op
het prikkelen van de zintuigen. De zintuiglijke activiteiten zoals voelen, horen, zien, proeven en
ruiken blijven lang bewaard en kunnen een ingang zijn om contacten aan te gaan met deze
cliënten.
Een voelschort/kussen/deken/boekje is inzetbaar voor de cliënt waarbij de verbale
communicatiemogelijkheden zeer beperkt zijn. Daarnaast ook heel geschikt voor cliënten die in
de 3e en 4e fase van het dementieproces terecht zijn gekomen.
Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Door samen met de cliënt te experimenteren met verschillende materialen
kun je ontdekken met welk(e) zintuig(en) hij bij voorkeur communiceert
(onderzoekende dialoog). Door je communicatie hierop af te stemmen kun je
meer informatie ophalen over de wensen, behoeftes en voorkeuren van de
cliënt.
Zowel te gebruiken door professionele medewerkers als contacten uit de
driehoek van de cliënt.
Als interventie:
Door samen met de cliënt met deze tool bezig te zijn ontstaat er een vorm
van communicatie waardoor het onderling contact kan worden verbeterd.
Door deze tool regelmatig aan te bieden zal deze voor de cliënt steeds
vertrouwder aanvoelen en kan het hun een gevoel van veiligheid en
(h)erkenning geven.
Ga in de driehoek in gesprek met elkaar over de wederzijdse ervaringen en
hoe deze kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven.
Sommige cliënten kunnen hiermee zelfstandig aan de slag en worden op
deze manier geprikkeld op onderzoek te gaan. Dit kan hun psychisch en
lichamelijk welbevinden verbeteren.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Door samen met de cliënt te experimenteren met verschillende materialen
kun je ontdekken met welk(e) zintuig(en) hij bij voorkeur communiceert
(onderzoekende dialoog). Door je communicatie hierop af te stemmen kun je
meer informatie ophalen over de wensen, behoeftes en voorkeuren van de
cliënt.
Zowel te gebruiken door professionele medewerkers als contacten uit de
driehoek van de cliënt.
Als interventie:
Door samen met de cliënt met deze tool bezig te zijn ontstaat er een vorm
van communicatie waardoor het onderling contact kan worden verbeterd.
Door deze tool regelmatig aan te bieden zal deze voor de cliënt steeds
vertrouwder aanvoelen en kan het hun een gevoel van veiligheid en
(h)erkenning geven.
Ga in de driehoek in gesprek met elkaar over de wederzijdse ervaringen en
hoe deze kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven.

Mede mogelijk gemaakt door Mariska Lokker en Brenda
Knikman

1

Sommige cliënten kunnen hiermee zelfstandig aan de slag en worden op
deze manier geprikkeld op onderzoek te gaan. Dit kan hun psychisch en
lichamelijk welbevinden verbeteren.

Inspiratie:
Het voelen van materialen kan in verschillende vormen gegoten worden zoals een schort, deken
of kussen. Kies materialen en een vorm die passend is bij de cliënt. Deze tool is eenvoudig zelf te
maken maar kost tijd. Denk bij het realiseren aan inzet van dagbesteding en/of netwerk. Als je
gebruik maakt van knoopsgatenelastiek waaraan je de diverse materialen bevestigd kunnen deze
aangepast worden aan de cliënt en er eventueel af gehaald worden om te wassen.
www.kon-tact.be/downloads/P14_Voelschorten.pdf
Fruffel voelschort - Dementie-winkel.nl
Maak je eigen voelschort! - Ma-zo

Mede mogelijk gemaakt door Mariska Lokker en Brenda
Knikman
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20. Communicatiepaspoort
Communicatiepaspoorten vormen een praktische, cliëntgerichte, positieve manier
om mensen met communicatieproblemen te ondersteunen in het voorstellen van informatie over
zichzelf naar hun omgeving toe, om op die manier de interactie met de omgeving te verbeteren.
Je gaat (indien mogelijk) eerst het gesprek aan met de cliënt. De cliënt weet het beste wat hij
nodig heeft. Als dit niet mogelijk is, of ter aanvulling wordt dit met de driehoek besproken.
Iedereen kent de cliënt op een andere manier, en ziet mogelijk ook andere
gedragingen/manieren van communiceren. Dit is een waardevolle bijdrage voor het paspoort.
Bespreek met elkaar wat je ziet en hoe je hier invulling aan gaat geven.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd
ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek in de driehoek de ervaringen op het gebied van communicatie van
de cliënt. Laat de cliënt (indien mogelijk) aangeven wat hij prettig vindt in
communicatie. Iedere betrokkene kan zijn aanvulling geven om een
totaalplaatje te creëren. Bepaal wie uit de driehoek het
communicatiepaspoort maakt. De begeleider maakt bij alle betrokkenen
kenbaar dat het communicatiepaspoort er is en hoe deze gebruikt dient te
worden. Evalueer ieder jaar het paspoort om het actueel te houden.
Gebruik de input voor het invullen van Mijn Plan.

ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt zijn/haar manier van communiceren. Vraag waar de
begeleiding op moet letten. Neem dit vervolgens mee naar een gesprek in de
driehoek. Iedere betrokkenen kan zijn aanvullingen geven om een
totaalplaatje te creëren. Bepaal welk persoon uit de driehoek het
communicatiepaspoort maakt. De begeleider maakt bij alle betrokkenen
kenbaar dat het communicatiepaspoort er is en hoe deze gebruikt dient te
worden. Evalueer ieder jaar het paspoort om het actueel te houden.
Gebruik de input voor het invullen van Mijn Plan.

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt zijn/haar manier van communiceren. Op welk gebied
is er ondersteuning nodig? Bespreek met de cliënt welke bijdrage de
driehoek kan hebben. Laat de cliënt mensen uitnodigen om hierover in
gesprek te gaan. De cliënt kan (indien nodig met hulp) zelf zijn
communicatiepaspoort maken. De cliënt en begeleider zorgen er samen voor
dat de betrokkenen hiervan op de hoogte zijn. Ieder jaar evalueert de
begeleider met de cliënt het paspoort.
Gebruik de input voor het invullen van Mijn Plan.

Inspiratie:
http://www.platformemg.nl/nieuws/communicatiepaspoort/
In de bijlage een voorbeeld uit de handleiding voor communicatiepaspoorten.
Zij geven als tip om dit te maken in een PowerPoint (met uitleg in de handleiding).
Zo kun je iedere dia afdrukken en deze ook eventueel makkelijk aanpassen. Druk het af,
lamineer het en maak er een boekje van.
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21. Ikke pop
De Ikke pop is in te zetten om alle negatieve gedachten of verdrietige dingen te verzamelen. Maar
ook om mooie nieuwe ideeën te bewaren of onderwerpen die je wil bespreken op te slaan. De
cliënt kan alle zorgen laten verdwijnen door de briefjes, tekeningen etc. toe te vertrouwen aan de
Ikke pop.
Voor iedere cliënt is de Ikke pop anders in te zetten.
Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen
ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:
Zoek met de cliënt de benodigdheden op. Laat de cliënt kiezen met welke
materialen er gewerkt wordt. Vraag waarom hij een stofje, kleur of vorm
kiest. Dit is informatie die je ook op andere gebieden kunt gebruiken en als
input voor in Mijn Plan. Help de cliënt bij het maken van de Ikke pop.
Onderzoek waar de cliënt de Ikke pop voor wil gebruiken, door bijvoorbeeld
de volgende vragen te stellen: Wat ga je opslaan? Voor wie is die informatie?
Is het om met pb-er of ouder te delen of is het voor jezelf om te onthouden?
Wat ga je erna mee doen? Wil je het weggooien of eerst bespreken? Na
hoeveel tijd maken we hem leeg?
Er kan ook een tweede Ikke pop gemaakt worden, een ‘vrolijke’ Ikke pop.
Waar de cliënt dingen in kan stoppen waar hij blij van wordt of voor in de
toekomst.
De cliënt en begeleider kunnen samen bepalen voor welke Ikke pop het
briefje is. Maak duidelijk onderscheid in de poppen door bijvoorbeeld fellere
kleuren te gebruiken voor de ‘ vrolijke’ Ikke pop.
Als interventie:
Bij het leegmaken van de Ikke pop kun je een gesprek aangaan met de
cliënt. Vraag of er een onderwerp is waar hij over wil praten. Bespreek ook
de acties die volgen uit het gesprek. Waar wil de cliënt hulp bij ontvangen?
En bespreek of de Ikke pop voldoende is. Mogelijk kunnen er nieuwe
afspraken gemaakt worden over het bespreken of weggooien van de briefjes.

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Zoek met de cliënt de benodigdheden op. Laat de cliënt kiezen met welke
materialen er gewerkt wordt. Vraag waarom hij een stofje, kleur of vorm
kiest. Dit is informatie die je ook op andere gebieden kunt gebruiken en als
input voor in Mijn Plan.
Laat de cliënt de Ikke pop maken en help daarbij indien nodig.
Onderzoek waar de cliënt de Ikke pop voor wil gebruiken, door bijvoorbeeld
de volgende vragen te stellen: Wat ga je opslaan? Voor wie is die informatie?
Is het om met pb-er of ouder te delen of is het voor jezelf om te onthouden?
Wat ga je erna mee doen? Wil je het weggooien of eerst bespreken? Na
hoeveel tijd maken we hem leeg?
Er kan ook een tweede Ikke pop gemaakt worden, een ‘vrolijke’ Ikke pop.
Waar de cliënt dingen in kan stoppen waar hij blij van wordt of voor in de
toekomst.
Vraag aan de cliënt voor welke Ikke pop het briefje bedoeld is.
Vraag de cliënt op welke manier hij verschil wil maken tussen de gewone en
de ‘vrolijke’ Ikke pop. Dit kan met lichtere of fellere kleuren, of bijvoorbeeld
groter of kleiner.

Mede mogelijk gemaakt door Mariëlle Kooistra
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Als interventie:
Bij het leegmaken van de Ikke pop kun je een gesprek aangaan met de
cliënt. Vraag of er een onderwerp is waar hij over wil praten. Bespreek ook
de acties die volgen uit het gesprek. Waar wil de cliënt hulp bij ontvangen?
En bespreek of de Ikke pop voldoende is. Mogelijk kunnen er nieuwe
afspraken gemaakt worden over het bespreken of weggooien van de briefjes.

Inspiratie: Ikke poppen (soms ook zorgenpop genoemd) zijn kant en klaar te koop maar maak er
vooral een eigen versie van, die het meeste bij de smaak/behoefte van de cliënt aansluit. Je kunt
ze van allerlei materialen maken, stof, gehaakt, touw enz.
www.jongeheldenindeklas.nl
www.dadadenken.nl

Stappenplan: Van touw/draad/pijpenrager
Neem een draad van ongeveer drie meter. Wikkel de draad helemaal om je hand. Hoe meer
draad je gebruikt en hoe losser je de draad om je hand wikkelt, hoe dikker de pop wordt. Haal de
kluwen van je hand. Knijp met een hand de kluwen bij elkaar. Door een draadje om het bovenste
stuk te wikkelen, maak je het hoofdje. Op dezelfde manier maak je de buik om de plaats waar je
de kluwen bij elkaar kneep. Je maakt de benen door de kluwen te splitsen en draadjes om de
uiteinden te wikkelen. Pak nog een draad van 1,5 meter. Draai die ook weer om je hand. Deze
draad knijp je in het middel bij elkaar en je zet hem vast op de plaats van de armen. De uiteinden
van de wikkeldraadjes verstop je tussen de andere draden. Je kunt de pop ook haren geven door
de lussen van het hoofd door te knippen. Wikkel een draad vanaf de hals rond de haardraden om
een gezichtje te maken. Met verschillende lengtes en kleuren draad kun je steeds andere
poppetjes maken.
Denk ook aan het aan elkaar knopen van sokken, of een stuk mouw van een favoriete trui die
kapot is. Je kunt in plaats van een rits als mond ook denken aan kleine tasjes aan de pop hangen
om de briefjes in te doen.
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22. Recorder
Met een recorder kun je afspraken opnemen om later terug te horen. Zoals bij een Mijn Plan
gesprek, om dit nogmaals te beluisteren om het beter te begrijpen en te onthouden.
Het is ook een mogelijkheid om herinneringen in op te slaan. Als alternatief voor het levensboek
bij slechtziende en blinde mensen. De cliënt vertelt over wat hij die dag heeft meegemaakt zodat
hij/zij dit op een later tijdstip terug kan horen. Maar ook stemmen van dierbare kunnen
opgeslagen worden.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als interventie:
Je kunt van een leuke dag fragmenten opnemen om later nog eens terug te
luisteren. Maar ook stemmen van dierbaren (ouders) van de cliënt opnemen
zodat de cliënt die terug kan horen. Bijvoorbeeld ouders die een slaapliedje
zingen.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Een recorder zou ingezet kunnen worden als middel om iets te vertellen
zonder dat iemand daar direct bij is en meteen op reageert.
Als middel om een gesprek terug te horen in de veiligheid van een zelf
gekozen omgeving, hierdoor hoort de cliënt mogelijk andere dingen dan die
hij eerst hoorde (en emoties ervaarde).
Als interventie:
Een mogelijkheid om een Mijn Plan gesprek nogmaals te beluisteren en
extra uitleg te vragen bij de dingen waarbij de cliënt in eerste instantie aan
voorbij ging of voor begeleiders een extra toelichting te geven als zij denken
dat een cliënt het niet helemaal begrepen heeft.
Een mogelijkheid voor de cliënt om in eigen woorden afspraken aan zichzelf
uit te leggen.

ZelfVaardig

Als interventie:
In een recorder kunnen stappen voor een handeling in een bepaalde
volgorde worden opgesomd. Bijvoorbeeld het opruimen van de eigen kamer.
Wat moet de cliënt doen en in welke volgorde moet dit gebeuren. De cliënt
zou zelf de recorder kunnen bedienen en hierdoor zijn autonomie vergroten.
Hij heeft immers geen begeleider nodig die hem de stappen verteld.
De cliënt (indien nodig samen met begeleider) vertelt of een handeling goed
ging. Na een tijdje heeft een cliënt een hele verzameling met positieve
succes verhalen.
Als alternatief voor een kladblok. Een cliënt kan de dingetjes die hij moet
onthouden zeggen en later terug horen.

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Een recorder zou ingezet kunnen worden als middel om iets te vertellen
zonder dat iemand daar direct bij is en meteen op reageert.
Als interventie:
Als middel om een gesprek terug te horen in de veiligheid van een zelf
gekozen omgeving, hierdoor hoort de cliënt mogelijk andere dingen dan die
hij eerst hoorde (en emoties ervaarde). De cliënt kan een recorder gebruiken
om een uitleg van bijvoorbeeld financiële zaken opnieuw te horen.

1

Inspiratie:
Denk ook aan mobiele telefoons, deze hebben vaak ook een recorder.
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23. Spiegel
Hoe moeilijk is het om te zeggen wie je nou eigenlijk bent, jij als persoon. Dat is al een lastige
vraag. In Mijn Plan hebben we ‘Dit ben ik’ en ‘Dit is belangrijk om over mij te weten’. Hierin schrijf
je wie de cliënt is, en wat elke begeleider over hem zou moeten weten. Om een volledig beeld van
de cliënt/jezelf te krijgen, is de spiegel een van de hulpmiddelen om eens anders naar een cliënt
te kijken.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Laat de cliënt in de spiegel kijken, hoe reageert hij dan? Geeft de cliënt
onbewust toch wat aan? Betrek de driehoek hierbij. Wat ziet de verwant? De
medewerker dagbesteding en wonen? De gedragsdeskundige? Of de
vrijwilliger?
Stel elkaar vragen, wat denk je dat iemand echt het leukst vind? Of juist heel
stom? Wat vond hij/zij vroeger leuk? Welke activiteiten vind hij/zij het
leukste op dagbesteding?
Door op deze manier het gesprek te voeren word de cliënt betrokken en gaat
het echt over wie deze persoon is en wat hij wilt.
Hiermee kan je ‘Dit ben ik’ en ‘Dit is belangrijk om over mij te weten’ goed
invullen met een volledig beeld.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Laat de cliënt in de spiegel kijken, hoe reageert hij dan? Geeft de cliënt
onbewust toch wat aan? Betrek de driehoek hierbij. Wat ziet de verwant? De
medewerker dagbesteding en wonen? De gedragdeskundige? Of de
vrijwilliger?
Stel elkaar vragen, wat denk je dat iemand echt het leukst vind? Of juist heel
stom? Wat vond hij vroeger leuk? Welke activiteiten vind hij het leukste op
dagbesteding?
Door op deze manier het gesprek te voeren wordt de cliënt betrokken en
gaat het echt over wie deze persoon is en wat hij wilt.
Kan de cliënt zelf spreken ga dan samen voor de spiegel staan, het liefst
waar heel het lichaam te zien is. Ga dan met elkaar het gesprek aan. Wat zie
je? Wie ben je? Op wie lijk je? Wat vind je mooi aan jezelf? Wat zou je willen
veranderen?
Je kan dit ondersteunen om de genoemde punten op te schrijven op post-its
en aan de spiegel te plakken. In de eigen ruimte kun je het nog een tijdje
laten hangen. Zodat hij zelf nog aanvullingen kan geven of iets kan
veranderen als hij er toch niet helemaal mee eens is.
Hiermee kan je ‘Dit ben ik’ en ‘Dit is belangrijk om over mij te weten’ goed
invullen met een volledig beeld.

ZelfVaardig

Als tool/gespreksvorm:

ZelfActief
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ZelfGeregeld

Ga samen voor de spiegel staan het liefst waar heel het lichaam te zien is.
Ga dan met elkaar het gesprek aan. Wat zie je? Wie ben je? Op wie lijk je?
Wat vind je mooi aan jezelf? Wat zou je willen veranderen?
Je kan dit ondersteunen om de genoemde punten op te schrijven op post-its
en aan de spiegel te plakken. Is het in een eigen ruimte kan je het ook een
tijdje laten hangen. Zodat hij zelf nog aanvullingen kan geven of iets kan
veranderen als hij er toch niet helemaal mee eens is.
Hiermee kan je ‘Dit ben ik’ en ‘Dit is belangrijk om over mij te weten’ goed
invullen met een volledig beeld.

Inspiratie:
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24. Poppetje
Wie ben ik en hoe zie ik mijzelf? Dit is voor veel cliënten een lastige vraag. Want hoe maak je dat
nu duidelijk? Het poppetje maakt het mogelijk om hierover in gesprek te gaan. Via het poppetje
kun je makkelijker/veiliger aangeven wat er aan de hand is of wat je wil. Dit draagt bij aan “Wie
ben ik” in Mijn Plan.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Ga de verschillende ledematen af en vraag aan de cliënt vragen hoe hij de
verschillende ledematen bij zichzelf ervaart. Dit kan een mogelijkheid zijn om
er achter te komen hoe een cliënt zijn eigen lichaam ervaart. De cliënt die
zich verbaal kan uiten zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het poppetje een
stom been heeft. Het zou kunnen dat de cliënt via het poppetje je verteld dat
hij zelf een stom been heeft, omdat het zeer doet.
De cliënt die zich non-verbaal uit, kan door aanwijzen en bepaalde geluiden
mogelijk ook iets duidelijk maken.

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Ga met de cliënt in gesprek over wat hij mooi en minder mooi vindt aan
zichzelf. Zie jij de cliënt op dezelfde manier en is het mogelijk om in dialoog
te gaan over de verschillen?
Hoe ziet, volgens de cliënt, de ideale man of vrouw eruit? Is dit een
realistisch beeld? Wil hij aan dit beeld voldoen? Is dit beeld haalbaar? Wat
zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
Maar ook wat zou het poppetje het liefste dragen? Of wat zou het poppetje
het liefste doen?

ZelfVaardig

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Gebruik het poppetje als alternatief om te vertellen hoe je jezelf ziet zonder
het direct over jezelf te hebben. Hoe ziet de cliënt het poppetje? Als het
poppetje een ideale man of vrouw was, hoe zou die er dan uit zien? Hoe ver
is de cliënt verwijdert van dit beeld? Wil hij voldoen aan dit beeld?
Wat zal het poppetje willen doen?

Inspiratie: het kan een echt poppetje zijn of een tekening. De cliënt wil misschien wel zelf een
poppetje maken of uitkiezen.
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25. Dagboek
Het dagboek kan gebruikt worden om alle dagelijkse dingen in op te schrijven. Maar het kan ook
gebruikt worden om bepaalde gedachten op te schrijven, om hier later met de begeleider over te
kunnen praten. Dit zal voor iedere cliënt anders zijn.

Omschrijving toepassing ondersteuningslijn:
ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt waar het dagboek voor gebruikt gaat worden. Welke
dingen worden er wel of niet opgeschreven. Spreek af of alles uit het
dagboek besproken wordt met de begeleider, of dat een bepaald gedeelte
privé is en een bepaald gedeelte als onderwerp voor een
begeleidingsgesprek.

Inspiratie:
Zie bijlage
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26. Vangnet
Met behulp van een vangnet wordt voor de cliënt inzichtelijk op welke mensen zij willen en
kunnen terugvallen in diverse situaties. Dit kunnen zowel professionals zijn als verwanten,
vrienden enz. De inventarisatie van een vangnet draagt bij aan het goede gesprek en geeft inzicht
in welke personen belangrijk zijn voor de cliënt. Het geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen wie
in welke situatie iets kan en wil betekenen voor de cliënt. Ook kan duidelijk worden dat een goed
vangnet ontbreekt en welke acties gewenst zijn om daar verandering in te brengen.
De cliënt die zelfstandig woont moet steeds meer voor zichzelf zorgen. Hij moet eerst gebruik
maken van mantelzorg, gemeentelijke voorzieningen en de hulp van vrijwilligers. Zeker voor hen
is het belangrijk te weten wanneer ze op wie kunnen terugvallen.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de driehoek hoe het vangnet van de cliënt er uit ziet. Wie kan
iets betekenen in welke situatie? Bespreek ook op welke manier men met
elkaar communiceert (bijv. mail, telefonisch), wie neemt contact op namens
de cliënt, tijden van bereikbaarheid, urgentie e.d.
Indien mogelijk kan de cliënt zelf aan geven wie hij wil betrekken in diverse
situaties. Denk bijvoorbeeld aan het laten zien van foto’s om te achterhalen
hoe de cliënt op deze personen reageert.
Als interventie:
Hoe draagt het vangnet bij aan een betere kwaliteit van leven, veiligheid of
zelfredzaamheid?

ZelfVaardig

Als tool:
Bespreek met de cliënt welke mensen hij in zijn vangnet wil. Op wie zou hij in
welke situatie willen terugvallen. Vraag ook of de driehoek daar aan kan
bijdragen.
Ga vervolgens met alle betrokkenen in gesprek en maak afspraken wie in
welke situatie iets kan en wil betekenen. Bespreek ook op welke manier men
met elkaar communiceert (bijv. mail of telefonisch), tijden van
bereikbaarheid, urgentie e.d.
Als interventie:
Hoe draagt het vangnet bij aan een betere kwaliteit van leven, veiligheid of
zelfredzaamheid?

ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt welke mensen hij in zijn vangnet wil. Op wie zou hij in
welke situatie willen terugvallen.
Ga vervolgens met alle betrokkenen in gesprek en maak afspraken wie in
welke situatie iets kan en wil betekenen. Bespreek ook op welke manier men
met elkaar communiceert (bijv. mail, telefonisch), tijden van bereikbaarheid,
urgentie e.d.

Als interventie:
Hoe draagt het vangnet bij aan een betere kwaliteit van leven, veiligheid of
zelfredzaamheid?

Mede mogelijk gemaakt door Liselotte Trommel
1

Inspiratie:
https://www.demensenommijheen.nl
Een inventarisatie van een vangnet is eenvoudig te realiseren en kan tegen relatief lage kosten
aangeschaft of gemaakt worden. Bijvoorbeeld op papier maar denk ook aan vormen als een
doos, sleutelhanger of blikje. Wat is passend bij de cliënt?
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27. Sterke kanten
Stil staan bij je sterkte kanten, eigenschappen en kwaliteiten is niet simpel. De driehoek kan de
cliënt hierbij ondersteunen.

Omschrijving toepassing per ondersteuningslijn:
ZelfBegrepen
ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt wie uit de driehoek de ‘sterke kanten’ kaart krijgen
(zie bijlage). Verzend deze met de post. Onderstaande vragen kunnen hierbij
helpen:
o Wat vind jij dat [naam cliënt] goed kan?
o Wat bewonder jij in [naam cliënt]?
o Waar ben jij [naam cliënt] dankbaar voor?
o Wat heeft [naam cliënt] gedaan waar jij trots op bent?
o Wat vind jij leuk aan [naam cliënt]?
o Wat zijn [naam cliënt] talenten en sterke kanten?
Bespreek met de cliënt de ingevulde kaarten. Wat vindt hij hiervan?
Stonden er verrassende dingen in? Herkent hij zichzelf hierin? Wat zou hij
zelf nog willen toevoegen aan zijn beeld.
Gebruik deze informatie ook als input voor in ‘Dit ben ik’ in Mijn Plan.

Inspiratie:
Zie bijlage voor een voorbeeld.
Je kunt het nog persoonlijker maken door de cliënt zelf een kaart te laten maken, een
foto toe te voegen etc.
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28. Vrienden en Kennissenkring
Soms is het netwerk van de cliënt niet duidelijk. Wie hoort er nu eigenlijk in de driehoek?
Door de acht onderwerpen te bespreken, kan de cliënt achterhalen wie er wel en niet belangrijk
voor hem is.

Omschrijving toepassing ondersteuningslijn:
ZelfVerzorgd

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met iemand uit de driehoek welke personen betrokken zijn bij de
cliënt. Zijn er personen die vroeger belangrijk waren in het leven van de
cliënt, maar nu niet meer in beeld zijn? Welke stemmen herkent de cliënt en
welk effect levert dit op? Wat gebeurd er als de cliënt visite krijgt?

ZelfBegrepen

Als tool/gespreksvorm:
Bespreek met de cliënt welke persoon
- hij het vaakst ziet
- hij het liefst ziet
- het dichtst bij staat
- die hij het langst kent
- die hij te weinig ziet
- het minst over mij weet
- die ik bewoner
- een vreemde band met mij heeft

ZelfVaardig
ZelfActief
ZelfGeregeld

Laat de cliënt deze personen vragen om iets over de cliënt op te schrijven.
Bespreek de uitkomsten van de vrienden en kennissenkring waaier met de
cliënt. Vraag wie er in zijn driehoek zitten en ook of hij iets zou willen
veranderen in zijn netwerk.

Inspiratie:
Zie bijlage
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