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eProgramma titel:  De Verandering verkorte versie;  bij Actie 3.1.2. 

datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
tijd: 60 minuten                                                                                                                                                                                                                                               
leslocatie: 
Trainers: Coach en Ervaringsdeskundige 

Deelnemers:  Afhankelijk van inschrijving 

Vooraf klaarzetten: foto-associatiekaarten; 3 stoelen met bordjes: Halte 1, 2 en 3 voor de Verandering; flipover; stiften en papier ( oa. Voor naambordjes)-
lege stickervellen-De Verandering  

Tijd Onderdeel Toelichting 
13.30 -  13.45 uur Inloop  Met koffie en thee  
13.45 – 14.00 uur 
 
 
 
 
 
15 min 

Opening / Welkom   
Kennismaken, eerst     
workshopleiders en daarna met 
de hele groep. 
                                      
 
                                                                             
 

Trainers stellen zich kort voor, en de deelnemers welkom heten. 
Introduceert het thema ‘De Verandering’ en het programma.  
 
 
Iedereen zoekt nu een inspiratie-fotokaart. 
Kort voorstellen d.m.v. de foto-associatiekaarten:  
-Stel je voor 
-Waarom ben je ooit in de zorg gaan werken? 
-Hoe ben je met de zorg in aanraking gekomen? 
-Wat trok je aan 
-Waarom heb je deze kaart gekozen, en wat zegt deze kaart over jou  
 
Belangrijk: vertrouwen krijgen in elkaar in de grote groep. Veilige sfeer creëren.  
 

 
14.30- 14.45 
 
10 min 

 
Verander iets aan jezelf 
 

Ga in tweetallen tegenover elkaar staan, kijk goed naar de ander. Draai je om, en verander iets 
aan jezelf. Draai je weer om en vertel welke verandering je ziet. (je mag ook ervoor kiezen om 
niets te veranderen) 
 



2 
 

Belangrijk: Hoe goed zijn we in staat om te observeren. Kan je zien wat de verandering is. 
Vraag vd workshopleider: Wie heeft wat hij veranderd had nog hetzelfde? Is alles weer in 
oorspronkelijke staat teruggebracht?  

 
14.55-15.45 
 
20 min 

 
De Verandering (de weg) 
Coach & Ervaringsdeskundige 

 
Alle deelnemers krijgen een a4tje uitgereikt met de opdracht De Verandering. 
Iedereen bedenkt wie(welke persoon met een beperking/ ouder of verwant) of wat(welke 
ervaring met een cliënt/ouder/verwant) een positieve verandering in hun werk teweeg heeft 
gebracht. Deze eerste vraag is dan ook als volgt geformuleerd:  
- Wie of wat heeft een positieve verandering in jouw werk teweeg gebracht?; 
- Vervolgens gaat iedereen naar de eerste stap van het opdrachten formulier. Hierbij staat de 
volgende vraag: Waar begon het; 
- Vervolgens gaat iedereen naar de tweede stap van het opdrachten formulier. Hierbij staan de 
volgende vragen * Wie kwam je tegen? *Wat dacht en voelde je? *Wat werd toen anders voor 
je? 
- Vervolgens gaat iedereen naar de derde stap van het opdrachten formulier. Hierbij staat de 
volgende vraag: Waar sta je nu door deze verandering? 
 
Omdat de groep binnen de Samen Sterker dag groot kan zijn vult iedereen voor zichzelf deze 
vragen op het opdrachtenformulier op. Hierna gaan zij in groepjes van 3 a 4 personen de 
verhalen met elkaar delen.  
 
 
Belangrijk: Aandacht hebben voor ieders verhaal. Zelfreflectie bevorderen. Positieve 
ervaringen ophalen. Bewustwording van je eigen krachtige competenties. Krachten bundelen- 
Naar elkaar luisteren. Oog en oor hebben voor elkaar. Ieder verhaal mag er zijn. Elkaar 
inspireren. 

 
15.45-16.00 
 
15 min 

 
Uitchecken of evalueren 
LFB Harro, Rietje, Sanne, en 
Jeanet 

 
Iedereen wordt uitgenodigd om te vertellen over/ en hoe je het vond om de weg te lopen. 
Daarnaast ook een korte reactie op de hele workshop. 
 
Belangrijk: het delen van ervaringen- benoemen van je eigen krachtige competenties- 
reflecteren op wat er met jou gebeurd is tijdens de workshop 
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1. Waar begon het? 

2.   Wie kwam je tegen? 

2.1 Wat dacht en voelde je? 

2.2 Wat werd toen anders 
  

3. Waar sta je nu door 
die verandering? 

 

De Verandering 


