Wat is Werken aan Wensen?

Wil jij dat jullie mening gehoord wordt?

Werken aan Wensen is een manier om in een groep
met elkaar in gesprek te gaan.

Willen jullie met elkaar en met jullie begeleiders
in gesprek gaan?

Om elkaar te vertellen wat je ergens van vindt.
En om te bespreken wat je graag zou willen veranderen.

Willen jullie samen aan de slag om iets te veranderen?

Wij kunnen je hierin ondersteunen.
Met ‘wij’ bedoelen we het Werken-aan-wensen-team.

Dan is Werken aan Wensen iets voor jullie.

Hoe gaat Werken aan Wensen?

Voor meer informatie of aanmelden:
werkenaanwensen@asvz.nl

Wij, de leden van het Werken-aan-wensen-team,
komen op bezoek bij jouw groep om kennis te maken.
We vertellen jullie wat Werken aan Wensen is.
Jullie vertellen waarom jullie over een bepaald onderwerp
in gesprek willen gaan.
Daarna kan iedereen die graag wil deelnemen aan
Werken aan Wensen zich aanmelden.
In vier bijeenkomsten komen we samen tot een plan.
In deze folder kun je lezen hoe we dat doen.
ASVZ
Postbus 121
3360 AC Sliedrecht
info@asvz.nl
www.asvz.nl

Werken aan Wensen
versterkt de stem van cliënten.
Werken aan Wensen
versterkt het oor van begeleiders
en ondersteuners.

Ik wil
rust en gezelligheid
in huis.

Ik wil
het rustig aan
kunnen doen.

Jullie vertellen over het gekozen onderwerp.
Bijvoorbeeld: over de begeleiding die je
krijgt en wat je daarin belangrijk vindt.
Of over wat je belangrijk vindt in je leven?

Ik wil niet gelijk invullen, maar
luisteren en doorvragen.

Wij luisteren goed naar jullie.
En schrijven op wat jullie vertellen.

Ik wil
gewaardeerd worden.
Ik wil
tijd van de begeleider
voor een praatje.

Stap 2
We praten verder over wat jullie in de
eerste bijeenkomst verteld hebben.
We maken een lijst van al jullie wensen.

Ik wil
mijn zorgen/problemen
delen met begeleiding.

Ik wil
dat iedereen de kans
krijgt om dit te doen.

Mag ik
ook een tweede
kans krijgen?

Stap 1

Ik heb geleerd om stil
te zijn en alleen maar
te luisteren.

Ik wil
samen met begeleiders
in gesprek om dingen
op te lossen.

Stap 3
We kijken wie deze wensen moeten weten.
Bijvoorbeeld jullie begeleiders.
En we praten over wat jullie er graag mee
willen doen.
Hiervoor maken we een plan.
In dit plan staan de afspraken die jullie
met elkaar maken.

Ik vond het grandioos. Ik was wat
sceptisch, maar wat een resultaat.
De meest stille cliënten hebben
echt een stem gekregen.

Ik heb geleerd de tijd te nemen,
rust te pakken en heb ontdekt dat
cliënten tot veel meer in staat
zijn dan wij konden vermoeden.

Ik heb geleerd met open blik te
kijken, te luisteren naar cliënten,
inzicht in eigen denken, voelen
en gedrag gekregen.

