Werkplaatsen
Frion: Maatjes project ouders voor ouders
De professional anno 2015, die ouders ondersteunt met een licht verstandelijke beperking zal zichzelf
de vraag moeten stellen of haar taken over te nemen zijn door een ervaringsdeskundige vrijwilliger.
Ouders voor ouders gaat antwoord geven op de zorg - en opvoedingsvraagstukken van de ouders door
een traject aan te bieden, waarin de ouder (klant) samen met een vrijwilliger antwoorden zoekt op hun
hulpvragen. De vrijwilliger in de rol van maatje.
Baalderborg Groep: : Een Proeverij van Burgerschap en innovatie
Ieder mens heeft als burger recht op een zo zelfstandig mogelijk leven. Maar zelfstandig word je niet
zomaar. Daar moet je het een en ander voor leren. In deze workshop gaan jullie kennis maken en
ervaring opdoen met een aantal –nieuwe- manieren waarop we onze cliënten ondersteunen om net
als alle andere burgers deel te nemen aan het leven in de samenleving. We bieden jullie een
“proeverij” van 1. de B-box, waarmee cliënten in een veilige internetomgeving kunnen skypen of
chatten met familie en vrienden; 2. het project vitaliteit: hoe stimuleren we cliënten zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde leefstijl; 3. het ondersteuningsplanspel, een middel
om met cliënten hun eigen plan op te stellen; 4. gastlessen van cliënten aan basisschool leerlingen over
leven met een verstandelijke beperking en 5. werken in een wijkteam: voor iedere client een passende
klus.
Ambiq: Cliëntparticipatie = Burgerparticipatie
Ambiq wil meer gebruik maken van de input van haar cliënten(raden) door ze als burgers en
consumenten te zien en hen zo een actieve inbreng te geven t.a.v. noodzakelijke veranderingen in de
kwaliteit van zorg en de organisatie.
Hoe doe je dat? Wat is hiervoor nodig? Wat vinden cliënten hiervan en hoe gaan zij hiermee om?
Welke ervaringen heeft Ambiq tot nu toe? Van welke ervaringen uit andere organisaties kunnen we
leren? Een cliëntgestuurde organisatie: een illusie?
In deze werkplaats worden de antwoorden gevonden om cliënten nog meer te betrekken bij de
kwaliteit en inrichting van de zorg.
Aveleijn: De verslaafde burger als zorgmijder
Het project Binnenplein, is een expertisecentrum waar ambulante begeleiding en behandeling gegeven
wordt aan mensen met een verstandelijke handicap en middelenproblematiek. Het Binnenplein biedt
begeleiding en behandeling aanvullend op het al bestaande zorgaanbod maar is ook alleendrager van
de zorg, zeker bij zorgmijders. Zij is coördinerend, behandelend en/of adviserend van aard.
Enkelen voorbeelden van de projecten van het Binnenplein met een innovatief karakter, worden in de
workshop nader uitgelegd:
De module ‘Minder drank en drugs’: De interventie richt zich op inzicht in en verandering van
verslavingsgedrag.
‘Herstelgericht werken’: In samenwerking met Tactus wordt er onderzocht of er mogelijkheden zijn om
de ervaringen van cliënten te gebruiken in het herstelproces van anderen.

CCE: Relaties maken het verschil
Met behulp van de theorieën van Shalock en Pitonyak gaan Dieneke Vallinga en Lydia Liefting in deze
werkplaats met de deelnemers in gesprek over het belang van betekenisvolle relaties in de
ondersteuningssituatie.

ondersteuningssituatie.
Alle gedrag heeft betekenis en dus ook probleemgedrag. Door met de persoon een betekenisvolle
relatie aan te gaan, leer je het gedrag te begrijpen, te verklaren en hier op af te stemmen.
Met name trouw en zorgvuldigheid zijn cruciaal om het gedrag te begrijpen en te beïnvloeden.
In de werkplaats onderzoeken Dieneke en Lydia met de deelnemers hoe je anders kunt werken met
cliënten als je de relatie centraal stelt. In deze werkplaats leer, ervaar en onderzoek je hoe je zelf als
begeleider van betekenis bent in relatie met de cliënt.

De Twentse Zorgcentra: Gewoon een bijzondere woonwijk
De overheid wil steeds nadrukkelijker de lokale samenleving stimuleren om oog te hebben voor de
kwetsbare burgers in hun buurt, wijk of dorp. We zien dat de focus wordt verlegd van rijk naar
gemeente , van grootschalige naar kleinschalig, van consumeren naar participeren en van zelfredzaam
naar samen redzaam. Ook van “kwetsbare burgers” en hun verwanten wordt verwacht dat zij zoveel
als mogelijk hun eigen kracht benutten en naar vermogen maatschappelijk participeren. Mensen met
een beperking in beschermde woonomgeving zijn dus burgers als ieder ander.
Deze werkplaats heeft tot doel om zichtbaar te maken dat de maatschappelijke ontwikkelingen en
burgerschap ook in een intramurale (beschutte/beschermde) omgeving actueel is en aanleiding is tot
ingrijpende veranderingen voor cliënten, medewerkers en omgeving. Wegnemen van vooroordelen dat
deze maatschappelijke ontwikkeling zich enkel buiten de muren van een beschutte locatie voltrekt.
Via presentatie en werkvorm willen we de omslag presenteren maar ook ideeën en inspiratie vanuit
deelnemers aan de werkplaats ophalen om nieuwe stappen te zetten.

Interaktcontour: Verbeteren van de communicatieve redzaamheid met behulp van de iPad,
Behandeling voor mensen met afasie.
Iemand met afasie en een mantelzorger vertellen over de impact van afasie in hun (sociale) leven.
Afasie (communicatieproblemen) is een veelvoorkomend gevolg bij mensen die hersenletsel hebben
opgelopen. De deelnemers aan de werkplaats nemen deel aan een behandelsessie met de ipad.
In een afasiegroep ontdekken de mensen het beste hun eigen mogelijkheden als ze in contact komen
met anderen die in dezelfde situatie verkeren. Onder professionele begeleiding wordt gewerkt aan het
vergroten van hun communicatievaardigheden en het actief deelnemen aan het sociaal en
maatschappelijk leven. Elke deelnemer formuleert hierin eigen leerdoelen. Samen met anderen wordt
aan deze doelen gewerkt. De groepsleden stimuleren elkaar om zelfstandiger te functioneren.

JP van den Bent Stichting: Welke rol speel jij als burger?
Cliënten die door medewerkers begeleid worden in hun leven, wonen individueel in een woonwijk. Zijn
cliënten burger? Elke burger heeft een aantal sociale rollen in zijn leven. Ben jij je bewust van welke
rollen dat zijn? Wie ken je door de rollen die je hebt? Wat doe je, waar kom je en welke betekenis geeft
dit aan je leven?
Hoe is dit bij cliënten? Welke rollen hebben zij en welke rollen wensen zij?
Aan het eind van de workshop heb je handvatten die je in je werk kunt gebruiken. Je kunt cliënten in
hun kracht zetten en helpen bouwen aan hun dromen. Als je voor deze werkplaats kiest dan nemen we
je op verassende wijze mee op een ontdekkingstocht naar jouw eigen vooroordelen, rollen en zul je er
achter komen hoe inclusief jij bent.
Durf jij het aan?

MEE IJsseloevers: MEE Sociale Netwerkversterking
Het waarom, wat en hoe van sociale netwerkversterking! Bezig met kantelen, maar dan ECHT! Hoe
zorg je er voor dat niet jij een beeld krijgt van de klant en de vraag, maar de klant! Wat brengt je in
beweging!

s’Heerenloo: "Uithuisplaatsing, een verlieservaring voor ouders en kind!"
De workshop is gericht op het bewust worden van de professional, dat elke uithuisplaatsing een verlies
is voor ouders en kind. De deelnemers worden geleerd rekening te houden met de
verliesverwerkingperiode en krijgen de kenmerken daarvan aangereikt. Zo kan o.a. voorkomen worden
dat bepaald gedrag wordt bestempeld als gedragsprobleem maar veel meer bekeken wordt vanuit het
licht van verlies en rouwverwerking.

Stichting Sprank: De Betekentafel
Een korte presentatie en uitgebreid rollenspel over de Betekentafel: de veranderende rol van de
persoonlijk begeleider wordt met name uitgelicht. De rol van de persoonlijk begeleider gaat
veranderen, wordt steeds meer organisator i.p.v. zorgverlener. Binnen de betekentafel wordt zowel de
zorgvisie als deze rolverandering bijeengebracht. Aan het eind van deze werkplaats ben je als
begeleider in staat de zorg rondom je cliënt te organiseren zoals de huidige samenleving dat eist.

