Odion Wonen Noorderhoofdstraat
Krommenie 2017

Maand
Januari

Onderwerpen
Start van het jaar van Zingeving
DEEL 1: ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN
Hoofdstuk 1: Zoekproces
Opdracht waarin het vinden en bespreekbaar maken van de visie en doelen van
zingeving centraal staan.

Februari & maart
16-02-17 basiscursus

Door middel van intervisie, het zingevingsspel en de aankondiging van de
methodiekkalender. Daarnaast het startmoment: waar wil het team naar toe wat
betreft zingeving?
DEEL 1: ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN
Hoofdstuk 2: De persoon
Uitleg aan het team over het achterhalen van zingeving bij cliënten (tools en tips):
- Wanneer is het zinloosheid? Wat zijn de zichtbare gevolgen en de waar
moeten we op letten?
- Diana geeft uitleg met als voorbeeld van cliënt S.
- Hoe uit zingeving zich bij cliënt W en cliënt M? Zijn er gevaren rondom
zinloosheid en onderzoek wat zingeving betekent voor hen.
- Wat houdt zingeving in en hoe verhoud zich dit tot andere leefgebieden?

April & mei
13-04-17
verdiepingscursus
van een deskundige
met als onderwerp
zingeving (opdracht)

DEEL 1: ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN
Hoofdstuk 4: Ontwikkelen
Ontwikkelingssleeftijd en zingeving:
- Aard van het letsel: hoe heeft de beperking invloed of de drijfveren en hoe pak
je dat op? En wat zijn dan je aanknopingspunten?
- Hoe pak je het op als iemand juist door letsel en slecht ziekte inzicht te veel
doet?
- Waarmee/waaraan is zingeving te koppelen afhankelijk van
ontwikkelingsleeftijd en de aard van het letsel?
Voer in tweetallen onderstaande opdracht uit (1 cliënt per maand, totaal 2):
Wat is de zingeving van de cliënt, kan dit gekoppeld worden aan de
ontwikkelingsleeftijd van de cliënt? Bespreken hoe er onderzoek gedaan kan worden
naar zingeving (communicatiemiddelen).
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Juni & Juli
15-06-17
verdiepingscursus
Hooi op je vork door
Marleen

DEEL 1: ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN
Hoofdstuk 4: Ontwikkelen
Een moment om samen terug te kijken naar de afgelopen opdrachten en ervaringen
om samen met de cliënten aan zingeving te werken.
Evalueren, richting bepalen en visie bepalen zingeving.
DEEL 2: CONTACT EN COMMUNICATIE
Hoofdstuk 6: Communicatie
Fases van hersenletsel en de samenhang met zingeving. Wat zien we bij cliënten
(observeren en interpreteren) en weergeven met voorbeelden.

Augustus &
september

DEEL 2: CONTACT EN COMMUNICATIE
Hoofdstuk 5: Dillema’s
Normen en waarden: debatteren over zingeving. Is het de zingeving van de cliënt, de
begeleider of het netwerk? Laten we iemand doen wat hij wil en wat hij niet wil? Wat is
de cliënt zijn leefstijl?
Netwerk opdracht: onderzoek de invloed van het netwerk op de zingeving van de
cliënt.

Oktober &
november
9 november
intervisie

DEEL 3: TOEPASSING EN IMPLEMENTATIE
-

Overzicht presenteren van behaalde inzichten en resultaten tot nu toe.
Bepalen waar het team nog behoeften aan heeft om verder uit te werken.

Opdracht met week en dagprogramma gekoppeld aan zingeving (bv Bart met zijn
drukke schema).

November &
December

DEEL 3: TOEPASSING EN IMPLEMENTATIE
Communicatie: neutrale gespreksvaardigheden, betekenis verlenen en interpreteren
en voorkennis aan nemen.
Opdracht nader te bepalen naar gelang behoeften.
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