Het opleidingscentrum heeft verschillende spelen te leen.
Spelmateriaal om samen te spelen en zo kun je op ontspannen manier
vertellen wat jij belangrijk vindt. Wat je wilt en ook wat je niet wilt.
Het zorgplan kaartspel

Het Zorgplan Kaartspel kan je helpen om mee te praten over je eigen plan.
Wat heb je nodig om een goed leven te leiden?
Waar heb je ondersteuning bij nodig?
Hoe ziet die ondersteuning er uit?

Communicatiekoffer ‘Laat je Horen!’

Samen met een begeleider kun je nadenken over thema’s die je / jullie
belangrijk vinden. Als je het wilt hebben over het broodbeleg, dan kan je een
foto, tekening of verpakking van het favoriete beleg in de koffer doen. Over
deze spullen kun je nu praten.
Voor begeleiders zijn de kaarten ook handig. Zij kunnen aan de hand van de kaarten
eenvoudig bepalen of ze voldoende ondersteuning bieden in het kader van de kwaliteit van
bestaan.

Zoveel te Zeggen – koffer met kaarten

Zoveel te Zeggen is een spel dat mensen met elkaar in gesprek brengt over
hun leefwereld, zeggenschap en de kwaliteit van bestaan. Een spel dat je
helpt ervaringen en gevoelens te delen en om er over te praten.
Zeer herkenbare (alledaagse) situaties. Situaties waarover begeleiders vaak
al een mening hebben, maar wat vind jij? Met behulp van deze kaarten kun
je zelf vertellen wat jij belangrijk vindt. Het spel kun je met zijn 2en spelen of
met een hele groep. Zo leer je elkaar beter begrijpen.

Meer te vertellen

Meer te Vertellen is een spel dat je in gesprek brengt. Door de praatkaarten
komen er verhalen naar boven en worden ervaringen verteld en gedeeld.
De Praatkaarten zijn onderverdeeld in thema’s. Ze gaan:
•
•
•
•

over wonen, werken,
vrije tijd,
over voorzieningen in dorp en stad en
over mensen en hun netwerk.

De Vraagkaarten bevatten elk 1 eenvoudige afbeelding met 1 vraag. Door
die naast een Praatkaart te gebruiken, worden de spelers gestimuleerd na te
denken en vragen te stellen. Zo worden keuzemogelijkheden ontdekt en kun
je bewuster beslissingen nemen. Dat helpt je voor je zelf op te komen.

Je goed recht

Kaartspel ‘Je goed recht’
Dit kaartspel om op een makkelijke manier in gesprek te gaan over rechten.

Het samenspel

Wie kan mij helpen?
Je gaat met begeleiding in gesprek over je netwerk. (De mensen die je kent).
Wie ken je allemaal. Welke contacten doe je zelf en waar heb je hulp bij
nodig. En wat wil je in de toekomst.
Het is een kwartetspel in combinatie met een bordspel, beide zowel in een
pictogrammen versie als een fotoversie.

Uit jezelf

Uit jezelf’ is niet zomaar een spel.
Het is vaak lastig om te vertellen wat moeilijk of belangrijk is. Je praat op een
ontspannen manier over dingen die erg echt toe doen.

