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Programma workshop ‘De Held’     ( Probeer eens met andere ogen te kijken en te ervaren)                         versie 4 = 1 uur! 

Datum:  15 mei  20189     op het Congres: Samen Sterk voor Volwaardig leven”!                                                                                                                                                                                                                                

Tijd: 11:30 – 12:45 uur ( 1 uur , zonderpauze)                                                                                                                                                                              

Locatie: in zaal 10 van Postillonhotel, Baan van Fectio 1 in Bunnik 

 

Trainers: Hettie en Angela 

Deelnemers:  gemiddeld 15  personen ( liefst uit de Driehoek!) 

 

Vooraf klaarzetten: beamer, laptop, scherm voor Powerpointpresentatie: programma de Held en stick met  de 3 filmpjes ( Marjo.) Flippover, stiften, A4 

kladpapier ( ev. voor naambordjes) ; Karaffen met water + glazen; Held-fotokaarten op het dressoir ( rechts) uitleggen; (geluidsbox met Treintje’s: “Ken je 

mij?”) Geeltjes; pennen;  kladpapier;  1 à 2  x doosjes met het kaartspel en ander praatmateriaal; doos met wolk-badges; theorie van de 5 billen op een 

hekje.  

Tijd Onderdeel Toelichting 
Vanaf  14.00  uur Inloop  Met koffie en thee 

11.30 – 11.50 uur 
 
 
 
 
 
20 min 

Opening / Welkom   Angela----- 
 
Kennismaken   Hettie---  
                                       
                                      
                                         
                                        
                                      Angela ----- 
                                       
               Hettie---       Angela ----- 
                                                                               
                                    
                                      Angela ------ 

Trainers stellen zich kort voor, deelnemers welkom heten.  Schrijf je naam op A4! 
Doel: Rustig ervaringen en meningen of inzicht delen vanuit 3  verschillen standpunten/ 
perspectief. 
Korte uitleg waarom dit thema ‘De Held’ ( Marjolein) en het programma.  ( incl. aanleiding:  de 
nieuwe wet: WZD, per 1 jan 2020)  aan de hand van de Powerpoint! 
“Er is pas onvrijwillige zorg als de cliënt het er niet mee eens is!”  dus: “NEE, tenzij…..!” 
 
Kort rondje: Wat  betekent Vrijheid voor jou? 
 
Iedereen kiest een Held-kaart ( of verzint zijn / haar Held) 
 
Verkorte versie! 
Int. actieve opdr. Kennismaken: in de gehele groep, maak je even kort kennis adhv 3 vragen: 
1)Wie ben jij? 2) Waar werk je en wat is je rol / functie; 3) Wie is jouw held en waarom?  
Voorstellen d.m.v. Heldfoto-kaartjes: Wie is jouw held? Wat voor een kracht haal jij uit je Held? 
( doel: En je vertelt daarmee iets over zichzelf.) 
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Belangrijk: vertrouwen krijgen in elkaar in de grote groep. Veilige sfeer creëren.  
 

11.50 – 12.10 uur 
 
20 min 

2 x Film                          Hettie---- 
+ 
Napraten                      Angela ----- 
 
                                        
                                       Hettie---- 

Introduceren: wij vinden Marjolein een Held. 
De 2 Filmpjes laten zien over Marjolein, én begeleider. 
Napraten d.m.v. iedereen schrijft of tekent 2/3 woorden op een geeltje, opplakken en 
nabespreken. Wat viel je op? Of wat raakte je? 
 
Legt de opdr voor in de pauze uit:  Denk allemaal eens na over jouw voorbeeld waarin jij je 
beperkt voelde in je vrijheid? 
 

   

12.10 – 12.35  
 
 
 
 
 
 
25 min 

Driehoeksgesprek    Hettie---- 
Actieve werkvorm met als doel: 
luisteren, OPEN vragen stellen; 
ervaren én inleven:  Kruip eens in 
de huid van de ander! 
 
Uitdelen: de theorie van de 5 
Billen op een hekje, en uitleg 
geven: OPEN vragen stellen:  
Angela- 
 
 

In 1 groep (met alle de 3 de vertegenwoordigers van de driehoek), gaat iedereen of sommigen 
een voorbeeld kort vertellen. En daarna door zoveel mogelijk ( open-) vragen te stellen , één 
gekozen voorbeeld uitwerken. 
 
 
Uitleg: de Billen op een hekje = alleen ‘Open’  vragen stellen.. En geen oplossingen bedenken! 
 
Hettie: Belangrijk: naar de rol en pos. kracht van jouw Held vragen in die situatie! 
 

12.35 - 12.45   
 10  min 

Nabespreken  Angela+ Hettie-----
- 

Hoe ging dit Driehoeksgesprek? 
Wat ging goed? En wat bleek wat lastiger? Noem enkele tips  en tops. 

  Geef de tip: de Brochures over de wet  Zorg en Dwang uitdelen! 

 
5  min 

Afsluiting        Angela + Hettie---- 
 

We nodigen mensen uit om de gespreksvorm in de 3-hoek, vaker in te zetten ev met rolwisseling                                     
(En ev. een voorbeeld daarvan mee te nemen naar de terugkombijeenkomst.) 
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Ideeën: 

- Tijdens de workshops een informatietafel maken met inspirerende tools/spellen 

- Ev. Liedje Trijntje Oosterhuis ‘Ken je mij’ gebruiken? 

- Iedereen een NIVEA-tje meegeven (Niet Invullen Voor Een Ander)? 

- Idee meegeven: maak een mood-board over een dilemma/situatie. 

- Denk aan strokenspel van Vilans ( downloaden via het Kennisplein!) 

Workshop de Held: 

In een korte ronde ( : 8 min. ): vertellen alle drie kort hun voorbeeld. Dan samen 1 voorbeeld kiezen om verder te bespreken. 

Beschrijving van het gekozen vrijheid beperkende voorbeeld = 

 

Probeer in de resterende tijd ( : 22 min.) samen te ontdekken dat: 

1) Welke wens of verwachting  zou hier achter kunnen zitten? 

2) Hoe zou jouw Held je misschien hierbij hebben kunnen helpen? ( Wat zou hij / zij tegen jou hebben kunnen zeggen? ) 

 

Spelregels:  

Tijd: 30 minuten!                                                                                                                                                                                                                                                                             

Stel vooral ook veel open vragen! ( gesloten vragen om te checken mag natuurlijk ook!)  

Veel succes! 


