Instructie inspraakspel
Om het gesprek over inspraak te openen kan je het inspraakspel spelen. Basisvragen die daarbij
gesteld worden zijn ‘hoeveel mogelijkheid is er om je mening te geven over een bepaald onderwerp’ en ‘hoe vaak laat jij van je horen over dit onderwerp’. De cliëntondersteuner/begeleider
en cliënt beantwoorden beiden deze vragen (vanuit het perspectief van de cliënt) en kunnen zo
in gesprek gaan over eventuele verschillen/overeenkomsten in de beantwoording.
Het spel kan een aanleiding vormen om aan de slag te gaan met inspraak en medezeggenschap
of een opstapje bieden voordat je met het werkboek aan de slag gaat. Deze kunnen dus met elkaar gebruikt worden of los van elkaar.
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Als je het inspraak spel gaat spelen, ga je tegenover
elkaar aan tafel zitten. De eerste stap is om het
doosje in het midden te openen en de verschillende
onderwerpen voor je op tafel te leggen.
De volgende stap is het kiezen van een onderwerp om
het over te hebben. De cliënt kiest een onderwerp dat
hij/zij belangrijk vindt. (Als er geen onderwerp bijzit, of
er zijn andere ideeën, zijn er ook lege kaartjes waar je
zelf een onderwerp op in kunt vullen.) Het onderwerp
kan nu boven op het doosje worden geplaatst. De
andere kaartjes mogen opzijgelegd worden.
De begeleider/cliëntondersteuner stelt eerst de vraag:
is er mogelijkheid om je mening te geven over dit
onderwerp? De ondersteuner beantwoordt eerst deze
vraag naar zijn/haar inschattingen plaatst de pion op
één van de drie kleuren: ‘ja’, ‘soms’ of ‘nee’.
Daarna beantwoordt de cliënt deze vraag door de
andere aan de andere kant te plaatsen op één van de
drie kleuren: ‘ja’, ‘soms’ of ‘nee’.
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Dan stelt de begeleider/cliëntondersteuner de tweede
vraag: hoe vaak laat jij je mening horen over dit
onderwerp? De ondersteuner beantwoordt deze vraag
weer als eerst door het onderste deel van het spel aan
de zijkant naar buiten te schuiven tot het antwoord
zichtbaar wordt: ‘nooit’, ‘weinig’, ‘veel’ of ‘altijd’.
Er is nu ruimte om het gesprek aan te gaan met elkaar
over de mogelijkheid om mee te praten over het
betreffende onderwerp en in hoeverre de cliënt daar
gebruik van maakt. Zijn jullie daar tevreden over of
kan het beter? Wat is daarvoor nodig?

