Praatkaarten corona - ervaringen
Met de Praatkaarten corona ga je samen met iemand in gesprek. Je kunt in gesprek
met vrienden, familie, collega’s of ondersteuners, afhankelijk van jouw situatie.
Er zijn 5 kaarten met ervaringen in de Praatkaarten corona. Kies er een uit en lees de tekst.
Je kunt het gesprek stoppen wanneer je wil. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden.

Praatkaarten corona

Bespreek met elkaar:

•
•
•
•

Ga met elkaar in gesprek over ervaringen en inzichten

Herken je deze ervaring?
Wat zou jij doen? Voor jezelf en samen met anderen?
Hoe was de coronaperiode voor jou? Dat kan positief of negatief zijn.
Heb je meer of minder contacten met mensen uit jouw sociale netwerk?
Is het contact veranderd?
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praatkaart corona ervaringen

Mensen met een beperking konden in de coronatijd veel minder
zelf bepalen wat ze deden. Besluiten van hogerhand hadden
grote impact, waardoor de eigen kracht en autonomie uit beeld
verdwenen. Ook de zeggenschap van begeleiders en familie werd
minder. Mensen worstelden hier enorm mee.

#1

praatkaart corona ervaringen

De lockdown verminderde contact met anderen. Familie kon niet
op bezoek komen, dagbesteding en werk verdwenen, vrijwilligers
moesten thuisblijven. De afstand nam toe, letterlijk en figuurlijk.
Dit isolement had allerlei psychische gevolgen. Er was angst en
paniek tijdens de eerste lockdown.

#2
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#3

Het persoonlijk leiderschap van mensen met een beperking
verminderde, want ze werden niet gehoord. Begeleiders zaten knel
tussen de regels van hogerhand en de behoefte van hun cliënt.
Zoeken naar gezamenlijke kleine oplossingen verdween en grote
oplossingen moesten werken. De dialoog was heel moeilijk te
voeren.
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We volgden gehoorzaam regels en protocollen. De angst regeerde.
Maatregelen schakelden het individu uit en het groepsdenken
kwam terug. Iedereen stond op verlies. Want mensen zijn
goede bronnen voor elkaar en we hebben elkaar nodig. Juist bij
tegenslag en crisis.
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Het leek wel of iedereen in de kramp raakte en minder bewoog.
Centrale maatregelen duwden mensen naar de zijlijn. Dat leidde
tot volgzaamheid, berusting en protest. Mensen droegen niet meer
bij aan oplossingen. Energie verdween, creativiteit verdween.
Actief blijven was een pittige uitdaging.

#5

#4

praatkaart corona inzichten

Praatkaarten corona - inzichten

#1

Met de Praatkaarten corona ga je samen met iemand in gesprek. Je kunt in gesprek
met vrienden, familie, collega's of ondersteuners, afhankelijk van jouw situatie.
Er zijn 8 kaarten met inzichten in de Praatkaarten corona. Kies er een uit en lees de tekst.
Je kunt het gesprek stoppen wanneer je wil. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden.
Bespreek met elkaar:

•
•
•
•
•

Spreekt dit inzicht je aan?
Wat heb jij geleerd in de coronaperiode?

Het sociale netwerk is een krachtig netwerk. Een sociale rol
hebben, bijvoorbeeld buurman zijn of vriend, is superwaardevol
voor de kwaliteit van leven. Ook het ontmoeten van anderen kan
heel verrassend zijn. Verzet je tegen aantasting van het sociale
netwerk, zeker tijdens een crisis.

Wat helpt jou? En wie helpt jou?
Hoe kijk je naar de toekomst? Wat wil je behouden?
Wat is jouw gouden tip voor anderen?
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De eigen regie van mensen met een beperking mag echt niet
minder worden tijdens een epidemie. Hou het vol, die dialoog
met hen en de familie. Kijk niet alleen naar het virus en naar
gezondheidsrisico’s, maar bewaak ook de kwaliteit van leven. Let
op risico’s voor sociaal en emotioneel welbevinden.

#2
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Er is veel wél mogelijk. Creatieve oplossingen gaan heel goed
samen met grote regelingen van hogerhand. Door wederkerigheid
tussen mensen, zoals maaltijden bereiden voor je buren. Waardeer
de kleine oplossingen als bijdrage aan de grote vragen. Juist die
kleine oplossingen helpen concreet.

#3
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#4

Wil je systeemkramp voorkomen? Neem dan zo weinig mogelijk
besluiten op centraal niveau en houd dialoog en wederkerigheid
in stand. Kijk wat er nodig is. Het helpt enorm als je het gesprek
aangaat. Zoek ideeën, oplossingen en uitwegen die je samen
bedenkt en uitvoert.
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Door alle regels ontstaat snel een gevoel dat je iets doet wat niet
mag als je toch iets onderneemt. Evenwicht is nodig bij wetten en
regels: naast verboden ook aandacht voor de bescherming van
grondrechten. Juist ook voor kwetsbare mensen, met een wel erg
drastisch ingeperkte bewegingsvrijheid.
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#5

Wees eerlijk over je angsten en deel ze. Angst is deel van je
bestaan. Samen kunnen we groeien naar een productieve angst,
die ons verder brengt. De schuldvraag? Die is niet interessant.
Ervan leren, dat zorgt ervoor dat je groeit. En alleen met
vertrouwen in elkaar houden we het vol.

#6
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Niet iedereen past in het systeem van gelijke monniken, gelijke
kappen. Juist voor de mensen die niet in het rechte straatje van
de zorg passen, moet je individuele oplossingen vinden. In elk
systeem zijn het de mensen die mogelijkheden kunnen regelen. De
truc? Laat het systeem werken voor jou!

#7

praatkaart corona inzichten

#8

Allerlei mooie initiatieven uit de coronatijd hebben enorme
meerwaarde, ook voor de tijd na corona! Denk aan onverwachte
samenwerkingen. Mensen kijken anders naar de persoon. Wat ook
sterker is: het (zelf)bewustzijn van mensen over wat ze belangrijk
vinden. En mensen ontdekken hun leiderschapsvermogen.
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