Workshop ‘Drie weten meer’
Weet wat je bereikt in de driehoek!
Ben je je bewust van wat je bereikt door te werken in de driehoek? Wat is dat effect? En hoe bereik je het dan? Ben je er trots
op? En weet je wat het doet voor bewoners en hun familieleden
en voor jezelf en je collega’s?
We dagen je uit ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers van de workshop
aan de hand van een leuke oefening waarin we interactief in gesprek gaan over
10 vraagstellingen.
Bijvoorbeeld
Op welk resultaat dat je met de driehoek hebt bereikt, ben je het meest trots?
Waarom? En ook: Beschrijf een situatie uit je werk waarvan je slecht slaapt of
hebt geslapen. Hoe heb je dit opgelost?
Natuurlijk komt ook iedereen dilemma’s tegen in stage en werk. Daar willen we ook
ruimte voor geven. Neem anderen mee in jouw ervaringen, leer van anderen. Want
samen leren is leuker en effectiever. Aan de hand van een oefening willen we je op
speelse wijze uitdagen een dilemma in te brengen.
Bijvoorbeeld
“Ik ben vast de enige die een aanvaring kreeg met mijn leidinggevende omdat die
vond dat ik een bewoner onverantwoord veel inspraak gaf in zijn vrijetijdsbesteding.”

Duur
De duur van de workshop is ongeveer 2 uur (in onderling overleg).
Wat levert het op
Van elkaar leren door ervaringen te bespreken. (Zelf)vertrouwen
versterken in je werk! De gebruikte methodes zijn daarnaast bruikbaar
voor toepassing in stage en werk.
Voor wie
Het is voor zij-instromers, beginnende begeleiders, scholieren en
studenten in de gehandicaptenzorg.
Kosten
Gratis
Meer informatie
Neem contact op met:
Helena Wiersma van het LSR of Katleen Horck van KansPlus.
Helena Wiersma: 030-293 76 64 of h.wiersma@hetlsr.nl
Katleen Horck: 06-34 05 01 82 of k.horck@xpertisezorg.nl

Deze workshop wordt uitgevoerd in opdracht van LSR, KansPlus, Ieder(in) en LFB in het kader
van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’. Daarin
werken verschillende partijen (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN,
Zorginstituut Nederland, de inspectie en het ministerie van VWS), aan het verbeteren van de
kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie www.ikdoemee.nl

