Handleiding praatkaarten
In gesprek kom je verder! Prikkelende kaarten om een goed
gesprek te voeren over een fijn leven.
Spelmateriaal
Spelmateriaal
1 handleiding
1 handleiding
5 praatkaarten
5 praatkaarten

Tijdsduur
Tijdsduur

20 – 40 minuten
20 – 40 minuten

Spelers
Spelers

3 – 8 spelers
3 – 8 spelers

Doel

Iedereen heeft wensen. Over gewone, dagelijkse dingen die je wilt veranderen of
Doel
dingen waar je blij van wordt. Gebruik deze praatkaarten en ga het gesprek aan met
Iedereen heeft wensen. Over gewone, dagelijkse dingen die je wilt veranderen of dingen
mensen met een beperking, familie van mensen met een beperking, begeleiders en
waar je blij van wordt. Gebruik deze praatkaarten en ga het gesprek aan met mensen met
professionals. Samen maken we ons sterk voor een fijn leven voor mensen met een
een beperking, familie van mensen met een beperking, begeleiders en andere professionals.
beperking.
Samen maken we ons sterk voor een fijn leven voor mensen met een beperking.

Voor
Voor

Mensen met een beperking, familieleden van mensen met een beperking, begeleiders
Mensen met een beperking, familieleden van mensen met een beperking, begeleiders en
en andere professionals
andere professionals

Spelinstructie
Uitleg

Voor dit spel hoef je niets voor te bereiden. Je kunt direct aan de slag. Verzamel
Je hoeft niets voor te bereiden. Je kunt direct aan de slag. Verzamel de deelnemers en
de spelers en reserveer minstens 20 minuten om het spel te spelen. Pak 1 van de 5
neem minstens 20 minuten voor het gesprek. Pak 1 van de 5 praatkaarten. Vouw deze
praatkaarten, vouw deze op de vouwlijn en plaats de praatkaart als een staande driehoek
op de vouwlijn. Plaats de praatkaart als een staande driehoek voor je op tafel. Verdeel
voor je op tafel. Bespreek samen de drie verschillende perspectieven op hetzelfde
vervolgens de rollen.
dilemma. Hoe gaan jullie gezamenlijk om met deze situatie? Rond het gesprek af als er
geen
nieuwe
meer
op tafel komen en pak eventueel een nieuwe praatkaart.
Lees jouw
rol inzichten
en start het
gesprek
• Wat zou jij doen als jij die persoon bent?
Speltips
• Kom samen tot een oplossing.
–
spel praatkaart.
stoppen wanneer je wil, je hoeft niet alle vijf de praatkaarten te
• Je
Pakkunt
eenhet
nieuwe
bespreken.
• Zijn alle praatkaarten op? Kijk dan eens in je eigen omgeving. Bespreek een situatie
– Blijf
te lang
in eenloopt.
discussie steken.
waarniet
je zelf
tegenaan
– Het gaat niet om winnen of verliezen. In gesprek kom je verder!

Tips

Veel
spelplezier!
• Je kunt
het gesprek stoppen wanneer je wil. Je hoeft niet alle vijf de praatkaarten te
bespreken.
• Rond het gesprek af als er geen nieuwe punten meer op tafel komen
• Verplaats je een keer in de rol van de ander
• Kijk op www.ikdoemee.nl voor tips over het voeren van het goede gesprek

Veel praatplezier!

Oktober 2017 – De praatkaarten ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ zijn ontwikkeld door De
samenwerkende partijen van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. Neem voor meer informatie contact
op met info@ikdoemee.nl of bezoek onze website www.ikdoemee.nl

