Eerste reactie

Gespreksvragen naar aanleiding
van het verhaal van ‘Zin in mijn
Dag’

Verdieping

1. Wat raakt je in het verhaal?

Heb je het ﬁlmpje ‘Het verhaal van Zin in mijn

4. Vraag jij ’s avonds wel eens aan een bewoner wat hij
ﬁjn vond die dag?

7. Wat vind jij dat er met de uren voor dagbesteding
moet gebeuren als een bewoner niet (of minder) naar
dagbesteding gaat:

•

Ja

•

Nee

•

We moeten dit deel van de indicatie stopzetten

•

soms

•

Die uren moeten naar het team, zodat we ruimte
hebben om deze bewoner te ondersteunen bij zijn/

Dag’ gezien? Daarna kan je hierover in gesprek

haar daginvulling

met elkaar. Hoe is het bij jullie? Hoe bieden jullie
ondersteuning aan cliënten om tot een zinvolle dag
te komen? De vragen helpen om in gesprek te gaan.

2. Welke vragen roept het verhaal op?

5. Wat is meestal je eerste reactie als: ‘Een collega iets
inbrengt waar je het niet mee eens bent?’

•

•

Ik vermijd het gesprek hierover

•

•

Ik ga haar vertellen (overtuigen) waarom zij ongelijk
heeft

Die uren moeten we verdelen, tussen Zin in mijn Dag
(Schuilenburg-breed) en het team.
Die uren zijn allemaal voor Zin in mijn Dag.

8. Wie moet er zorgen voor voldoende aanbod van
passende activiteiten voor bewoners (in groepsverband
en individueel)?

Suggesties met eenvoudige
werkvormen rondom de vragen

•

Bij de vragen 1, 2, 9 en 10

•

De bewoners en hun naasten

6. Wat is vaak je eerste reactie als: ‘Je twijfelt of een
bewoner genoeg wordt gestimuleerd?’

•

Het team van de woongroep met coördinatie van de

3. In welke stelling(en) herken jij je?

•

Ik bespreek dit met hem/ haar en familie

•

De dagbesteding

•

•

Ik ga in gesprek met collega’s

•

Iedereen samen

•

Ik ga dingen uitproberen met hem/ haar, op zoek naar

Ieder schrijft op een papiertje zijn antwoorden,
daarna lezen enkele deelnemers hun antwoorden
voor. Dit is nog niet het moment om alle vragen te
beantwoorden het is handiger om dit later tijdens
het gesprek te doen.

zorgverlener voor te bereiden.
•

met een A, B, C en D. De deelnemers kunnen toe
lopen naar de plek van de stelling waarin zij zich
het meest herkennen. Enkele deelnemers kunnen
hun herkenning toelichten. Wanneer een deelnemer
zich bedenkt kan hij naar een ander vak lopen.

Moedigt de bewoner vaak aan om tegen de
zorgverlener te vertellen over klachten en

Bij de vragen 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Plak in de vier hoeken van de ruimte een kaartje

Kan de bewoner helpen het gesprek met de

symptomen.
•

Ik ben nieuwsgier en vraag ernaar

persoonlijk begeleiders

wat hij/ zij leukt vindt
•

Ik neem hem/ haar mee als ik een boodschapje ga
doen.

Verduidelijkt vaak informatie van de zorgverlener aan
de bewoner.

•

Denkt soms anders over de situatie dan de bewoner.

•

Ervaart hierdoor soms een loyaliteitsconflict met de
bewoner.

Extra suggestie bij vraag 9 en 10
Laat ieder het voorlezen en neem dit achter elkaar
op. Dan kan je het later nog eens terugkijken om te

Wanneer het noodzakelijk is dat de deelnemers

bespreken wat er concreet mee gebeurd is.

blijven zitten, is het ook mogelijk om met 4 kleuren
papiertjes te werken en ieder zichtbaar laat zien
wat zijn antwoord is.

Afsluiting

Maak de volgende zinnen af:

9. Zin in mijn dag heeft de volgende waarde...

10. Ik wil hieraan bijdragen door...

