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A • groepsgesprek

• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Cliëntenparticipatie

Een steekje los? Een eigenwijs spel!
wat is het

wat maakt de deelnemer mee

wat maakt de organisatie mee

wat kan de organisatie met de resultaten

wat is er ooit al mee bereikt

Een uniek, flexibel en veelzijdig spel, voor iedereen die raak-

vlakken heeft met psychische gezondheid. Het spelbord bestaat

uit acht levensthema’s. Daarnaast zijn er zes werkvormen die

variabel kunnen worden ingezet.

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over acht levens-

thema’s

. Daarbij kunnen zij zelf de

werkvormen kiezen

en spelen zij

verrassende kanskaarten uit. Deelnemers stellen elkaar vragen,

wisselen informatie en ervaringen uit en krijgen zo beter zicht

op elkaars leefwereld, wensen en behoeften.

Het spel biedt gezelschap en geeft plezier.

De organisatie kiest vooraf met welke doelgroep(en) het spel

gespeeld wordt. Het kan met een homogene doelgroep zijn,

maar zeker ook met een gemengde groep, bestaande uit erva-

ringsdeskundigen, familieleden, buurtbewoners, hulpverleners

en cliënten De organisatie zorgt voor een goede spelleider, die

de spelregels kent en zorgt dat alle deelnemers goed aan bod

komen, waarbij de nadruk ligt op laagdrempeligheid en luchtig-

heid en niet op ‘therapeutische’ gesprekken.

De organisatie kan het spel op maat inzetten voor alle doel-

groepen. Het maakt spelenderwijs, vanuit verschillende invals-

hoeken, de belevingswereld en de beeldvorming over psychi-

sche gezondheid bespreekbaar. Het zorgt op een snelle en laag-

drempelige manier voor contact, openheid, herkenning en

begrip voor elkaar.

Het spel is in 2010 genomineerd voor de Agis Zorgverbeteraars

prijs en behoort tot de vijf beste Zorgvernieuwingsinitiatieven in

Nederland. Er is veel vraag naar spelworkshops op locatie,

zoals op (kwartiermakers)festivals, symposia en op scholen. In

2012 komt er een landelijk spelleidersteam. Ook komen er uit-

breidingssets voor diverse ziektebeelden en een online versie:

een serious game.

: studie/beroep, vrije tijd, sociale contacten, relaties,

thuis, gezondheid, hulp en zingeving

- tekenen/uitbeelden, raad het woord, uit-

spraken, kennisvragen, levensvragen en foto’s -

tips & trucs

Volg een spelworkshop en leer

de spelvariaties kennen.

Meer informatie op

www.eigenwijsspel.nl.
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