Werken met
je hart en met oog
voor de ander
Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking
krijgen te maken met complexe vragen. Hoe weet je nu wat
je cliënt echt wil? Hoe kun je met je hart blijven werken
aan goede kwaliteit?
De samenwerkende cliëntenorganisaties LFB, KansPlus
en Ieder(in) hebben over deze thema’s workshops
ontwikkeld die we graag samen met
ervaringsdeskundigen aanbieden.

Voor wie?

Begeleiders van mensen met verstandelijke beperkingen
die zorg en ondersteuning krijgen bij hun complexe
zorgvragen vanuit de Wlz.
In groepen van 10 tot 20 mensen.

Wat levert het op?

- Bewustwording, reflectie en inspiratie om je te
blijven verplaatsen in de leefwereld van mensen met
een beperking, en in hun familie.
- Ondersteuning bij lastige dilemma’s in de uitvoering
van je werk. Goede gesprekken over ieders
ervaringen, en over thema’s die bij de eigen
zorgorganisatie en locatie spelen.
- Versterking van competenties van begeleiders.
Steun in de rug voor het omgaan met ingewikkelde
problematiek en complexe zorgvragen.

Wat gaan we doen?

We bieden heel 2018 diverse workshops:
• Ken je mij? Vraag het mij! is een interactieve presentatie en workshop over levensvragen. We gaan met elkaar onderzoeken waarom het niet vanzelfsprekend is om
belangrijke vragen te stellen aan elkaar. En we gaan tips en tricks uitwisselen over
hoe je dat dan wel doet.
• Oog voor de ander gaat over: Zie je de mens(en) voor wie je werkt?
Herken je dat je zelf normen en waarden hebt en dat die verschillen van die van
anderen (diversiteit)? Hoe ga je daar mee om? En, hoe kun je oog voor de ander
(weer) verder versterken?
• Een derde aanbod is een dialoog en kennissessie naar aanleiding van het VN verdrag
voor mensen met een handicap: Ken jij de wensen van de mensen die je begeleidt?
Kunnen zij alle wensen realiseren? Kunnen zij participeren in de samenleving op de
manier die zij willen? Wat betekent dat voor de begeleiding die jij biedt?
Het programma wordt op locatie aangeboden.
De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur.
Geïnteresseerde zorginstellingen worden uitgenodigd om deel te nemen.

Wat verwachten we van de zorgorganisatie?
- datum voor bijeenkomst plannen (in 2018)
- deelnemers uitnodigen (desgewenst ook van collega-instellingen)
- ruimte, thee en koffie beschikbaar stellen

Meer weten en gebruik maken van het aanbod

Neem dan contact op met Maud Verheij, via 030-721 08 95 of m.verheij@iederin.nl
Meer informatie vindt u op de website www.ikdoemee.nl

Deze workshops worden uitgevoerd door Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB in het kader van kwaliteitsagenda
gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB,
MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o., in opdracht van het Ministerie van VWS.

