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Inleiding
Geachte lezer,
wat fijn dat je ervoor kiest dit specifieke boek te lezen!
Als je denkt dat dit boek is geschreven door professor Calculus in Kuifje of door
een andere professor, dan kun je het nu neerleggen.
Dit boek is voornamelijk geschreven door de echte experts, om precies te zijn,
onszelf, mensen met verschillende soorten handicaps.
Wie zou meer kennis over onszelf en ons eigen leven hebben dan wij?
Het boek is een gebruikershandleiding voor diegenen die werken met mensen met
verschillende handicaps. Je krijgt veel goede tips over wat je wel en niet moet
doen als het gaat om uitstekend personeel. We zijn 10 landen die dit boek samen
hebben geschreven: Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Litouwen,
Nederland, Polen, Zweden, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
Het thema van dit boek is: Hoe je beter personeel kan worden!
We zijn tot de conclusie gekomen dat door het ontwikkelen van vaardigheden en
hulpmiddelen bij personen met een handicap, het personeel ook de kans krijgt
zich te ontwikkelen.
Om professionele vaardigheden, hulpmiddelen en eigenwaarde bij personen met
een handicap te ontwikkelen, hebben we veel methoden van deelnemers gebruikt.
We hebben gediscussieerd, deelgenomen aan workshops, spelletjes gespeeld en
gestudeerd. Als je eenmaal hebt geleerd hoe je een hulpmiddel moet gebruiken,
verandert de wereld voor jou en je omgeving. Ik, bijvoorbeeld, nu ik de
vaardigheden heb om mijn personeel vragen te stellen, zie dit als een manier om
hun houding en methoden te ontwikkelen.
Ik hoop dat je dit in één keer uitleest en dat je misschien, heel misschien, iets
nieuws leert, iets wat je nog niet eerder wist over mensen met een handicap.
Je zult onder andere leren dat het niet goed is met neerbuigend gedrag woorden
in mijn mond te leggen en dingen te zeggen als "Kleine vriend, het spijt me maar
je begrijpt dit niet!". Laat ons alsjeblieft onze verantwoordelijkheid nemen!
Waarom laat je ons bijvoorbeeld niet bepaalde bijeenkomsten, studiebezoeken of
sociale media verzorgen?
Ik, de schrijver van deze inleiding, ben Anders Wieslander.
Ik ben 46 jaar oud en heb een kleine, verstandelijke beperking.
Ik werk bij Medis 5 in Stockholm/Zweden, een dagelijks cultureel
activiteitencentrum.
Ik werk daar nu al 21 jaar en hoop dat ik nog bij Medis 5 werk als ik 80 word.
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Bij Medis 5 werk ik als presentator, moderator, dichter en docent. Ook komen
sommige opdrachten via externe partners binnen.
“DE STATEN ZULLEN LATEN ZIEN DAT MENSEN MET
VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VEEL KUNNEN
BETEKENEN OP DE WERKVLOER”. *
Natuurlijk hebben we dezelfde verplichtingen om ervoor te zorgen dat het werk
dat we doen goed en op tijd wordt gedaan.
“DE STATEN ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT ER
OPLEIDINGSCURSUSSEN ZIJN DIE OVER
ONGESCHIKTHEID EN RECHTEN GAAN”. *
Ja, ja, op papier ziet dit er allemaal goed uit. Nou. Laten we aan de slag gaan!
Hartelijke groet,
Anders Wieslander

Stockholm, 19 juni 2018
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WAT IS STELLA?
STELLA is de naam van een Europees project. Het project is twee jaar uitgevoerd.
10 partners uit verschillende landen werkten samen aan het project. STELLA staat
voor “Staff's European Lifelong Learning Activities”.
STELLA laat zien hoe mensen met een handicap actief worden betrokken als
experts in projectwerk. Samen ontwikkelden de partners een boek, het STELLAhandboek genaamd. Het handboek was een van de doelen van ons project. Het
STELLA-boek biedt manieren om de basisvaardigheden van mensen met een
handicap te verbeteren.

Deze vaardigheden zijn belangrijk voor mensen met een handicap om
onafhankelijk te zijn. De vaardigheden helpen mensen met een handicap om
onafhankelijker te leven en een baan te vinden. STELLA werkte aan zes
verschillende soorten vaardigheden.
Dit zijn:
Ø Organisatorische vaardigheden
Ø Sociaal gedrag
Ø Teamvermogen
Ø Kritisch denken
Ø Communicatieve vaardigheden
Ø Technische vaardigheden
We hebben verschillende methodes getest om deze vaardigheden aan te leren.
Hierdoor ontdekten we de beste manieren om deze vaardigheden te leren. De
basisvaardigheden zijn nuttig in veel situaties, bij activiteiten en projecten.
Deze ‘best practice’ methodes werden samengebracht op internationale
partnerbijeenkomsten en gezamenlijk geëvalueerd door personeel en mensen met
een handicap die actief betrokken waren bij alle projectfasen.
De resultaten kunnen worden overgedragen en toegepast op verschillende
situaties, activiteiten en projecten. Natuurlijk is deze handleiding slechts een
momentopname die als suggestie kan en moet worden onderscheiden en
ontwikkeld.
Nuttig materiaal dat voor dit doel is ontwikkeld, is aan de respectieve
hoofdstukken toegevoegd. Meer materiaal is te vinden op http://www.ellaella.eu/stella/.
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ORGANISATORISCHE VAARDIGHEDEN

In dit hoofdstuk praten we over
organisatorische vaardigheden. Mensen
uit Duitsland, Italië, Griekenland en
Frankrijk werkten samen om dit
hoofdstuk te schrijven. Mensen met en
zonder speciale behoeften werkten
samen in teams om organisatorische
vaardigheden te identificeren en de
beste manier te vinden om ze te leren
of te onderwijzen.
Organisatorische vaardigheden zijn
zowel in het privéleven als op de
arbeidsmarkt erg belangrijk.

ALS MENSEN MET EEN HANDICAP LEREN HOE DINGEN TE DOEN OP EEN
GEORGANISEERDE EN GESTRUCTUREERDE MANIER, KUNNEN ZE ZELFSTANDIGER
LEVEN EN WERKEN.

WAT ZIJN ORGANISATORISCHE VAARDIGHEDEN?
Hoewel organisatorische vaardigheden een grote verscheidenheid aan persoonlijke
en professionele competenties kunnen omvatten, is training in STELLA van
organisatorische vaardigheden vooral gericht op de volgende praktische aspecten:
•
•

de organisatie van een kleinschaliger evenement (verjaardagsfeest)
de organisatie van een grootschaliger evenement (conferentie)

De organisatie van een kleinschaliger evenement zoals een verjaardagsfeest, was
een belangrijke stap in het proces van het verwerven van essentiële
organisatorische vaardigheden. Hier werden teamleden aangemoedigd om creatief
deel te nemen aan alle aspecten van de organisatie van een verjaardagsfeest, om
kritisch na te denken over alle belangrijke stappen in termen van organisatie, en
om de mogelijke uitkomst te evalueren.
De organisatie van een grootschaliger evenement zoals een conferentie was het
tweede en meest uitdagende doel voor teamleden. Hier moesten alle leden alles
ophalen wat ze tot nu toe hadden geleerd en toepassen.
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STELLA Experts tips!
Dit hoofdstuk richt zich op het mogelijk maken voor mensen met een handicap om
emotioneel positieve projecten te plannen, uit te voeren en te evalueren. Actief
deelnemen aan de echte projectteams van STELLA was een ervaring die veel
positieve, emotionele gehechtheid opriep.
Om die reden werden alleen projecten geselecteerd door mensen met een
handicap (hierna ook PWD, People With Disabilities, genoemd) zelf werden
gerealiseerd. Voorbeelden van betekenisvolle projecten die werden geselecteerd,
zijn:

•
•
•
•
•
•

Het verjaardagsfeest
De kerstkalender
Het straatfeest (kraampje bij het
straatfestival)
De creatieve workshop
De deelname aan de Erasmus Dagen
De nationale STELLA-conferentie

HET LEREN VAN ORGANISATORISCHE VAARDIGHEDEN DOOR IETS TE ORGANISEREN
Het idee was om organisatorische vaardigheden te ontlenen aan klassieke
projectmanagementtools. De verwerving van organisatorische vaardigheden moet
de PWD in staat stellen een project te begrijpen en de basisprincipes van
projectmanagement te leren en toe te passen door "spelenderwijs uit te voeren".
Hieronder beschrijven we de stappen die werden gebruikt voor de uitvoering van
een activiteit - in dit geval: de organisatie van een
verjaardagsfeestje.
Voor / Tijdens / Na (Controlelijsten!)
Voorbereiding
Het doel van de voorbereidende fase in projectbeheer is
het opzetten van een projectstructuur. Voor ons project
Verjaardagsfeest, met behulp van informele
voorbereidende gesprekken, betekende dit om het idee
van het verjaardagsfeest om te zetten in een project dat
kan worden opgeleverd. De voorbereidende fase is erg
belangrijk voor het genereren en bespreken van ideeën.
Planning fase
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Het doel van de planningsfase in projectbeheer is de nauwkeurige en precieze
planning van het project (van het projectdoel tot het structuurplan). Voor ons
project verjaardagsfeest betekende dit:
•

Planning bijeenkomst: datum, tijd, aantal gasten, locatie, financieel budget

•

Ontwerpen en leveren van de uitnodiging
Gebruik een template of ontwerp er zelf één
Persoonlijk, geschreven, per telefoon
Vergeet de routebeschrijving niet
Vraag om een antwoord

•

Bedenk cadeautjes en informeer de gasten

•

Decoratie
Bloemen, ballonnen, lampionnen, kaarsen,
servetten, tafelkleden, snoepjes, edelstenen

•

Denk na over het eten en de voorbereiding
Koffie en taart
Barbecue
Menu
Kleine hapjes

•

Drankjes
Alcohol ja of nee
Non-alcoholisch bier
mousserende wijn

•

Selecteer gerechten, borden, kopjes, glazen, bestek, kommen (controleer
altijd het aantal gasten!)

•

Bestel – Order
Eten en drinken
Vergelijk prijzen
Zelf koken of bakken?
Gasten iets mee laten brengen?

•

Wat vind je leuk om te doen?
Feestvermaak: muziek, liedjes, games, dans, show, bioscoop

•

Regel camera / smartphone
Vraag iemand om foto’s te nemen
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•

Maak jezelf mooi voor het feest
Kies je outfit
Haarstijl – naar de kapper gaan?
Make-up?

•

Licht de buren in

Uitvoering
Het doel van de implementatiefase in projectmanagement is een gecontroleerde
en communicatieve uitvoering van het project. Voor ons project verjaardagsfeest
betekende dit:

•

Versier de feestlocatie, dek de tafel - bepaal zo
nodig de zitplaatsen

•

Verzorg het eten en drinken, maak koffie, snij de
cake

•

Ga douchen en kleed je voor het feest

•

Verwelkom de gasten (eventueel een
ophaalservice voor gasten regelen?) en handen
schudden

•

Vermaak de gasten, geef ze een rondleiding en
zorg ervoor dat ze zich op hun gemak voelen

•

Ontvang en bedank voor geschenken

•

Zing liedjes, dans, speel, etc.

•

Maak foto's, een groepsfoto

•

Zeg je gasten vaarwel - regel een pendeldienst voor de gasten om thuis te
komen

Opvolging / laatste fase
Het doel van de laatste fase in projectmanagement bestaat uit een precieze
conclusie en evaluatie. Voor ons project verjaardagsfeest betekende dit:
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•

Opruimen, om hulp vragen

•

Afwassen

•

Leg restjes in de koelkast

•

Verwijder de versiering

•

Brengen geleende spullen terug

•

Bekijk en bespreek foto’s
Maak een album

•

Geniet van de herinneringen

FEEDBACK
Welke vaardigheden hebben de deelnemers met een handicap voor zichzelf
geïdentificeerd en verworven? Antwoorden verstrekt door PWD's
•

Neem een baan en blijf op de hoogte!

•

Heb zelfvertrouwen!

•

Spreken voor een groep

•

Observeer en uit je eigen gevoeligheden

•

Het is de moeite waard om problemen
aan te pakken en op te lossen in een
interview (teambuilding,
conflictoplossing)

•

Humor is belangrijk. Lach samen!

•

Neem voldoende voorbereidingstijd
Let op tijdfactoren
Stel een schema op

•

Planningsproces: blijven zoeken en
bijwerken

•

Pas de planning aan de huidige
omstandigheden aan:
je kunt iets toevoegen
je kunt iets weglaten (projectrevisie)

•

Je krijgt hulp als je daarom vraagt.

•

Altijd in contact zijn!
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•

Uitwisseling

•

Taken kunnen accepteren!

•

Solliciteer en blijf op de hoogte!

•

Ontwikkel een tijdrooster!

• Tijd voor uitleg en beoordelingen

11

SOCIAAL GEDRAG

Dit hoofdstuk behandelt het belangrijke onderwerp van sociaal gedrag. Het legt
bijzondere nadruk op het onderzoeken van gepast sociaal gedrag op de
arbeidsmarkt en op de werkplek. Een baan hebben of als stagiair deel uitmaken
van de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld een grote stap in de richting van
onafhankelijkheid voor mensen met een handicap en hun gewenste zelfstandige
leven.
Bedrijven of organisaties die mensen met een handicap aannemen, denken dat
PWD's zelfmanagementvaardigheden op het werk noodzakelijk zijn. Werkgevers
geven er de voorkeur aan dat mensen vaardigheden hebben zoals
-

op tijd komen werken,
zich houden aan regels,
verantwoordelijkheden overnemen en verantwoordelijk handelen,
aandacht besteden aan hun taken en plichten
het identificeren en corrigeren van afwijkingen in de uitvoering,
gebruik maken van de vereiste technologieën en apparatuur, enz.
ALGEMENE PRINCIPES VOOR HET WERKEN MET PWD COLLEGA’S

● Behandel je PWD-collega's net als al je andere niet-PWD-collega's!
● Vraag toestemming voordat je helpt!
● Wees voorzichtig en wees heel voorzichtig met fysiek contact! Vermijd fysiek
contact zonder toestemming!
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● Als u met een persoon met een handicap praat, wend je dan tot hem / haar!
● Gebruik eenvoudige, duidelijke en korte zinnen in uw gesprekken!
● Luister goed en geef uitleg of voorbeelden op een eenvoudige, duidelijke en
concrete manier!
● Laat PWD's zich uiten tijdens jullie gesprekken!
● Heb geen vooroordelen!

Tijdens het verloop van het project identificeerden de STELLA-teams een lijst van
sociale vaardigheden die tijdens de verschillende workshops en werksessies
werden aangepakt en waaraan werd gewerkt.

1.

Hulp vragen & geven

2.

Relaties opbouwen

3.

Jezelf voorstellen

4.

Je emoties beheersen
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5.

Omgaan met problemen

6.

Regels begrijpen

7.

Feedback accepteren

8.

Het werkplan volgen

9.

Beleefd zijn (persoonlijke gesprekken versus formele gesprekken)

10. Zelfstandig werken
11. Anderen respecteren

Tips voor het starten en onderhouden van een relatie:
-

Relaties bouwen
Jezelf voorstellen
Beleefd zijn - (persoonlijke gesprekken versus formele gesprekken)
Anderen respecteren
Hulp vragen & hulp geven

Tips voor het werken aan zelfbeheersing:
-

Hulp vragen & geven
Je emoties beheersen
Omgaan met problemen
Regels begrijpen
Feedback accepteren
Het werkplan volgen
Beleefd zijn - persoonlijke gesprekken versus formele gesprekken
Zelfstandig werken
Anderen respecteren

Tips voor het beheren van werk binnen een groep:
-

Hulp vragen & hulp geven
Regels begrijpen
Feedback accepteren
Het werkplan volgen

STELLA Experts’ tip!
Wij zijn ervan overtuigd dat voordat medewerkers sociale
vaardigheden beginnen te onderwijzen, eerst een relatie met
de PWD moet worden opgebouwd. Wanneer een vaste relatie
is ontstaan, kunnen medewerkers hun werk doen om de
PWD's te helpen deze vaardigheden te begrijpen en te
oefenen.
SOCIAAL GEDRAG HANDBOEKMETHODE
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Het STELLA-handboek voor sociaal gedrag gebruikt pictogrammen om PWD's te
begeleiden en te trainen in welke sociale vaardigheden belangrijk zijn om te
gebruiken in verschillende soorten sociale situaties. Omdat niet alle mensen met
een handicap in staat zijn schriftelijke zinnen te lezen of te begrijpen, zijn de
pictogrammen in het STELLA-handboek voor sociaal gedrag een zeer belangrijk en
effectief ondersteunend hulpmiddel voor de PWD's, evenals ondersteunend
personeel.
Voorbeelden van sociale situaties zijn: ‘’ Hoe gedraag ik me in de bioscoop? ’Of‘
’Hoe gedraag ik me in een openbare toiletruimte?’. We gebruiken hoofdstukken in
het handboek die verwijzen naar specifieke sociale situaties. In elk hoofdstuk
bespreken we sociale gedragsvaardigheden die met alle waarschijnlijkheid in die
specifieke sociale situatie zullen voorkomen. In het hoofdstuk laten we de PWD's
zien welk gedrag geschikt is en welk gedrag beter kan worden vermeden. Aan elk
pictogram is een zin toegevoegd om duidelijkheid te scheppen over de sociale
situatie die op een foto wordt weergegeven. Dit handboek kan helpen als
hulpmiddel om het dagelijkse leven van mensen met een verstandelijke beperking
te vergemakkelijken.
HET STELLA SOCIAAL GEDRAG HANDBOEK (EN) à
http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/
De Handleiding van het STELLA sociaal gedrag handboek
De gids voor sociaal gedrag is specifiek ontworpen om te voorzien in de behoeften
van mensen met een handicap. Soms worden deze PWD's geconfronteerd met
moeilijke situaties waarin ze niet weten hoe ze zich moeten gedragen of hoe ze
moeten reageren vanwege hun specifieke handicap. We hebben 15 veel
voorkomende sociale situaties gekozen die vaak in het leven van eenieder
voorkomen en we gaven voorbeelden van correct en ongepast gedrag voor elke
situatie.
De STELLA-gids voor sociaal gedrag behandelt de volgende situaties:
-

Sociaal gedrag in een bus

-

Sociaal gedrag op straat

-

Sociaal gedrag op het werk

-

Sociaal gedrag tijdens lunch of koffiepauzes

-

Sociaal gedrag in de cafetaria

-

Sociaal gedrag in de kleedkamer

-

Sociaal gedrag in het toilet

-

Sociaal gedrag in de stad

-

Sociaal gedrag in een winkel
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-

Sociaal gedrag voordat je een vriend gaat bezoeken

-

Sociaal gedrag tijdens een bezoek aan een vriend

-

Sociaal gedrag op een verjaardagsfeestje

-

Sociaal gedrag in het theater

-

Sociaal gedrag in de bioscoop

-

Sociaal gedrag in een openbaar zwembad.

GAMES OM SOCIALE VAARDIGHEDEN TE VERSTERKEN

1. Naam Doe Wat Ik Doe
2. Doel Regels begrijpen, opvolgen en realiseren
3. Materiaal Geen materialen nodig
4. Wat leren we? We zullen de regels begrijpen door de leider
te observeren en te volgen en we zullen de regels leren door ze
te oefenen.
Hoe te spelen?
Eerst neemt een manager de rol van leider op zich, mensen worden op één rij achter
de leider geplaatst en imiteren de bewegingen van de leider. (Springen, praten in
een ander accent, dansen, enz.). Na een tijdje gaat de leider naar achteren en is de
eerste persoon op de eerste rij de leider. Nu volgen de anderen hem en doen hem
na. Deze reeks gaat door totdat iedereen als leider aan de beurt is geweest.
1. Naam Triangle Cheese Pieces
2. Doel Begrijpen van regels, iemands aandacht verbeteren
3. Materiaal Papier en pen
4. Wat leren we? We zullen onze aandacht verbeteren en we
zullen de richtlijnen volgen doordat we de regels begrijpen.
Hoe te spelen?
Eerst worden er veel stippen op het papier geplaatst. Vervolgens trekt de eerste
persoon een lijn tussen de twee stippen. Deze lijn moet twee punten samenvoegen,
maar niet op veel punten kruisen. Nadat de lijn is getrokken, is het de zet aan de
volgende speler. Deze speler trekt een lijn tussen twee andere punten. Het doel van
het spel is om driehoeken te vormen zonder een echte driehoek te tekenen. Daarom
moet goed worden nagedacht over de te trekken lijnen. Op de een of andere manier,
als een van de spelers een driehoek heeft door twee punten te combineren, zet deze
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speler de eerste letter van zijn / haar naam in de driehoek, zodat duidelijk is van
wie de driehoek is.
1. Naam Het Echte Leven
2.

Doel Leren hoe om hulp te vragen en hoe hulp te bieden
3. Materiaal Geen materialen nodig
4. Wat leren we? We leren hoe om hulp te vragen, hoe onze
situaties / problemen uit te drukken, hoe met elkaar te
communiceren en hoe als team een oplossing te vinden.
Hoe te spelen?

Dit is een open probleem-gebaseerde leermethode. Mensen definiëren
een echt probleem op hun werkplek of in de buurt en creëren samen oplossingen.
U kunt parameters, tijd, materiaal en fysieke limieten instellen.
1. Naam Wat gebeurt er op de foto?
2. Doel Helpen van anderen en leren hoe om hulp te vragen
3. Materiaal Situatie kaart
4. Wat leren we? We leren rationeel na te denken over helpen
en om hulp vragen, en de nodige actie ondernemen door dingen
vanuit een brede hoek te bekijken.
Hoe te spelen?
Om de communicatieve vaardigheden en zelfexpressie van een persoon met een
verstandelijke beperking te versterken, is het fotospel nuttig. Houd eenvoudig een
fotokaart in uw hand die een situatie laat zien waarin een persoon hulp aan een
andere persoon geeft of om hulp van een andere persoon vraagt. Vraag de persoon
met een handicap wat hij / zij op deze foto ziet en moedig hem / haar aan om zijn
gedachten te uiten. Moedig hem / haar aan om mensen te identificeren, de situatie
/ omgeving te beschrijven en elk detail te noemen dat zij / hij op deze foto ziet.
Vraag wat er mogelijk is gebeurd vlak voordat de foto werd gemaakt en wat zij
denken dat er daarna zal gebeuren. Je kunt kleine verbale aanwijzingen geven om
de persoon met een verstandelijke beperking te helpen de juiste actie toe te passen.
1. Naam: Samen Werken
2. Doel: Het respecteren van anderen, met name collega's
binnen verschillende kaders, situaties en omgevingen
3. Materiaal: Indien gewenst kan materiaal worden gebruikt
4. Wat leren we? We zullen leren respectvol gedrag te tonen
wanneer we op de werkplek communiceren.
Hoe te spelen?
Het wordt aanbevolen om dit spel te starten door een lijst met problemen te maken
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die op de werkplek kunnen optreden. De tweede stap is het vinden van voorbeelden
van activiteiten of acties om deze problemen op te lossen. De presentatie kan
worden uitgedrukt door rollenspel.
Bijvoorbeeld: Bestellen in de kantine
Een persoon heeft honger, komt aan in de cafetaria en gaat direct naar het begin
van de rij, zonder rekening te houden met de mensen die al in de rij staan te
wachten.
De probleemoplossende actie kan zijn:
De persoon die al een tijdje in de rij stond, vertelt degene die laat was dat hij / zij
terug moet naar het einde van de lijn en wachten tot het zijn / haar beurt is om te
bestellen.
1. Naam: Een Dag op de werkvloer
2. Doel: Het respecteren van anderen, met name collega's
binnen verschillende kaders, situaties en omgevingen
3. Materiaal: Indien gewenst kan materiaal worden gebruikt
4. Wat leren we? We zullen leren respectvol gedrag te tonen
wanneer we op de werkplek communiceren.
Hoe te spelen? De game richt zich op spreek- /
communicatievaardigheden met collega's in verschillende
posities op de werkplek. Het spel is voltooid wanneer iedereen in de groep ten
minste eenmaal de volgende drie scenario's heeft ervaren:
Iets aanvragen bij de schoonmaakmedewerker: een persoon fungeert als een
schoonmaakmedewerker die op de werkplek werkt, de persoon met een
verstandelijke beperking vraagt de schoonmaakmedewerker om zijn / haar bureau
schoon te maken.
Iets aanvragen aan een collega: stel een scène opnieuw voor waarin een
werknemer (persoon met een handicap) zijn / haar kantoorgenoot vraagt om hem
/ haar iets werk-gerelateerd mee te brengen, zoals drukpapier of enveloppen.
Iets vragen aan de manager / baas: dit keer heeft de person op de werkvloer een
leidinggevende functie en wil de persoon met een verstandelijke beperking zijn /
haar baas om een verlofdag vragen.
Sluit het spel af met een feedbackronde zodat alle spelers hun emoties en
observaties kunnen uiten!
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1. Naam: Deel Mijn Geheim
2. Doel: Accepteren van feedback
3. Materiaal: Papier, tas en pennen
4. Wat leren we? We zullen leren feedback over een baan
of een situatie te accepteren en te evalueren.
Hoe te spelen?
Eerst ontvangt elk groepslid een klein stukje papier. Elk lid
schrijft een moeilijke situatie of probleem op dat hij / zij
niet kan oplossen. Vervolgens worden de papieren in een zak gedaan. Elk lid van
de groep haalt een van de papieren uit de zak. Als hij / zij zijn / haar eigen papier
tevoorschijn haalt, stopt hij / zij het terug in de zak en pakt een ander papier
totdat elk lid van de groep een papier heeft met een probleem dat niet van hem /
haar is. Vervolgens stelt elk lid een oplossing voor deze situatie voor. Aan het
einde van het spel, als er een lid is dat wil vertellen welk probleem van hem of
haar was, dan kan hij / zij het uitleggen en praten over hoe de feedback voor hem
/ haar voelde.
1. Naam: De Feedback Pool
2. Doel: Accepteren van feedback
3. Materiaal: Papier, tas en pennen
4. Wat leren we? We zullen leren feedback over een baan
of een situatie te accepteren en te evalueren.
Hoe te spelen?
De eerste stap van het spel is om echte feedback over de
persoon met een verstandelijke handicap te verzamelen
van zijn / haar huidige manager op het werk. Vervolgens wordt de feedback op
kleine stukjes papier geschreven. Naast de feedback van de manager, maak je
enkele stukjes papier met verklaringen die niet constructief of nuttig zijn, zoals:
"Je moest de kamer vandaag opruimen, maar dat deed je niet". Vervolgens wordt
de persoon met een verstandelijke beperking gevraagd om te bepalen welke
bewering een feitelijke feedbackverklaring is en welke niet. Beëindig het spel door
de PWD te vragen hoe zij / hij over de feedback denkt en of zij / hij zich daarin
kan vinden!
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TEAMVERMOGEN

Dit hoofdstuk behandelt het onderwerp teamvermogen. We gaan dieper in op wat
het betekent om in een team te werken en welke vaardigheden nodig zijn om een
teamspeler te zijn. Eerst definieerden de STELLA-teams de termen team- en
teamcapaciteiten, beschreven ze het belang van teamcapaciteiten en tenslotte
richtten ze zich op methoden en leerspellen om het teamvermogen van mensen
met een handicap te verbeteren.
Een team is een groep van twee of meer mensen die met elkaar omgaan. Het
verschil tussen een groep en een team is dat een team werkt aan een specifiek of
een gemeenschappelijk doel.
DE STELLA TEAM BEKWAAMHEIDSCOMPETENTIES
Om de term teamvermogen beter benaderbaar te maken, hebben de STELLAteams verschillende vaardigheden geïdentificeerd die belangrijk zijn om in een
team te kunnen werken en een goede teamspeler te zijn. Sommige zijn
vaardigheden, andere zijn kwaliteiten en weer andere zijn regels die van
essentieel belang zijn voor succesvol teamwerk.
-

T Om goede relaties met elkaar te hebben
Werken in een veilige omgeving
Om te luisteren en met elkaar te praten
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-

Aanwezig zijn
Op tijd zijn
Om ideeën, benodigdheden en hulpmiddelen te delen
Zelfverzekerd zijn
Anderen respecteren
Om je emotie te beheersen
Om te helpen of om hulp te vragen

Zodra een persoon met een handicap deze vaardigheden leert en verbetert, kan
de impact van de nieuwe competenties op verschillende niveaus zichtbaar worden:
Op persoonlijk niveau:
Om eigenwaarde op te bouwen
Om zelfvertrouwen te krijgen
Op sociaal niveau:
Om deel uit te maken van een groep
Zich nuttig voelen
Op professioneel niveau:
Om meer efficiënt te zijn
Om je aan te passen aan je rol
Om je carrière te verbeteren

STELLA-experts’ tip
Het identificeren van individuele vaardigheden is cruciaal!
Client X kan gemakkelijk met een groep praten, dus hij neemt
de microfoon voor een groep. Klant Y zal de leiding nemen over
het wijzen van de weg naar een locatie, omdat zij weet hoe een
app op een smartphone moet worden gebruikt
Ontdek waar een PWD goed in is en help hem te verbeteren!
Moedig een PWD aan om nieuwe competenties te leren!
METHODES & SPELLEN
De Groepsdiscussie werd voornamelijk toegepast om de
vaardigheden voor het teamvermogen te identificeren. Deze
methode droeg bij aan het versterken van het team en was
nuttig om het efficiënter te maken. Later, na het creëren
van meer vertrouwen, werd het gebruikt om de zwakte en
de kracht van de teamleden te realiseren en wat ze als
team kunnen verbeteren. Op verschillende momenten stelden medewerkers voor
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om post-it's te gebruiken bij klanten, vaak om één woord of één idee op een bord
te zetten. We kunnen ons ook voorstellen om foto's te gebruiken voor mensen met
alfabetiseringsproblemen.
Verder werden groepsdiscussies gebruikt om situaties te analyseren en evaluaties
te doen.
Het Rollenspel was de eerste methode die door één
specifieke partner werd gebruikt. Het idee was om een
essentiële vraag te stellen: "Een team, waarom?"
De STELLA-partner heeft situaties of uitdagingen vastgesteld
die alleen of in teamverband konden worden aangepakt. Dit
was een effectieve manier om de voordelen van een team te
verkennen. Alle situaties werden gefilmd en bewerkt om de
groep in staat te stellen hun behoeften te analyseren, hun
problemen te overwinnen en achteraf samen oplossingen te vinden. De film is ook
een duurzaam product dat kan worden verspreid en gebruikt door andere groepen
/ teams.
Experts’ tip! Onthoud: dingen die serieus zijn, zijn spelenderwijs gemakkelijker
te leren.
We hebben verschillende spellen gebruikt die te maken
hebben met de basisvaardigheden die we hebben
geïdentificeerd. Elke game werd geëvalueerd om te
controleren of de vaardigheden van het team effectief werden
geïmplementeerd. Nadat de games waren gespeeld, waren er
groepsdiscussies met mensen met een handicap waarin werd
gevraagd wat voor soort relaties tussen de games, de
vaardigheden en de arbeidsmarkt bestaan.
HET MIJNENVELD SPEL

Dit spel vereist minimaal twee personen, waarin de ene fungeert als gids en de
andere als zijn / haar geblinddoekte partner. De gids moet de geblinddoekte
partner helpen te voorkomen dat hij op obstakels stapt of tegenkomt - de
zogenaamde mijnen. De gids moet duidelijke opdrachten gebruiken, zoals:
rechtdoor, links, rechts of stoppen.
Deze game wordt aanbevolen om de volgende basisvaardigheden te
implementeren:
-

Luisteren naar elkaar
Helpen of om hulp vragen
Zelfverzekerd zijn
Delen van tips
Ontwikkelen van empathie
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Er zijn concrete situaties op de werkvloer om deze vaardigheden te implementeren
om hulpmiddelen aan de moeilijkheden van iemand aan te passen, om risico's in
een veilige en vertrouwde omgeving te voorkomen of om bewustzijn m.b.t.
solidariteit te creëren.
HET "SPAGHETTI EN MARSHMALLOWS" SPEL

Deze game is een grappige teambuilding-game met eenvoudige materialen. Met
behulp van marshmallows en spaghetti hebben kleine teams de taak om het
hoogst mogelijke gebouw in een bepaalde tijd te bouwen. Het wordt aanbevolen
om het team dat het spel speelt te filmen. De video, die naderhand samen kan
worden bekeken, biedt een goede gelegenheid om te praten en de sterke en
zwakke punten van het team te bespreken.
HET TEAM-UP SPEL

Team-Up is een interactief spel voor vier spelers. Het is gebaseerd op de bijdrage
van elk lid van het team aan het succes van het spel.
Het doel is om dozen op een pallet zo compact mogelijk op te stapelen met
inachtneming van instructies over kleur of vorm op de instructiekaarten. De
punten die het team behaalt, zijn afhankelijk van hoeveel niveaus werden
gebouwd (5 punten voor elk niveau). Maar er kan puntenaftrek zijn, bijvoorbeeld
wanneer dozen niet werden gebruikt (-1 punt voor elk) of als dozen niet correct
konden worden geplaatst zoals op de instructiekaart (-1 punt voor elk).
Dit spel wordt aanbevolen om de volgende basisvaardigheden te implementeren:
-

Communiceren
Delen van ideeën
Respecteren van algemene regels

-

Succesvol zijn als een team

Omdat het een commercieel spel is, is dit spel interessant maar nog niet volledig
geschikt voor iedereen. Het kan conflicten tussen het team genereren die kunnen
worden onderzocht om te werken aan intellectuele verschillen. We raden aan de
regel te vereenvoudigen door te kiezen voor het volgen van vormen of kleuren.
Ook kan het spel worden gespeeld met echte dozen en pallets.
HET "PERFECTE VIERKANT" SPEL

Team: 1 leider en 4 partners
Materiaal: Een touw (10 meter)
Doel: Vorm een perfect vierkant met het touw!
Uitdaging: Accepteer en volg de leider terwijl de partners geblinddoekt zijn.
Deze game wordt aanbevolen om basisvaardigheden te implementeren zoals:
-

Leiderschap
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-

Deel verschillende strategie van individu
Heeft een specifieke rol binnen een team
Luister naar elkaar
Los problemen samen op

Dit spel biedt het team veel variatie en kan worden aangepast aan verschillende
niveaus van bekwaamheid.
FEEDBACK
-

-

-

-

Ik ontdekte dat ik moeite heb om dagen en uren te
beheren. Het is zo belangrijk om op tijd samen te zijn
om een goed onderdeel van een team te zijn.
Een film als leermiddel is een goede manier om dingen
te onthouden. Ik heb verschillende rollen leren spelen.
Ik heb geleerd beter te communiceren met andere
mensen.
Nu kan ik iemand helpen die mijn hulp nodig heeft.
Ik speelde het Perfecte Vierkant spel met Esther. Ik heb
veel over mezelf geleerd om mijn moeilijkheden op het werk en in mijn
sociale leven het hoofd te bieden.
Experimenten leverden reële kansen op bij ondernemingen op de
arbeidsmarkt.
We hebben onszelf beter leren kennen.
Meestal werken we alleen aan een taak; hier hadden we de mogelijkheid om
samen te werken. Ik vond dat leuk.
We hebben de vaardigheden van onze collega's ontdekt.
Het werken in een team bracht me meer reflectie. We moesten ons hoofd
leegmaken om na te denken. Ik werd toleranter tegenover anderen. Ik heb
geleerd erop te vertrouwen.
Ik heb geleerd geduldiger te zijn. We hebben onze meningen en ideeën
gedeeld.
In het begin waren we een groep, toen werden we een team!
We kunnen nu dingen doen die we niet alleen kunnen.
Ik leerde mijn moeilijkheden te overwinnen om voor mensen te spreken.
Ik heb geleerd om verantwoordelijkheid te nemen in een groep.
Ik heb leren anticiperen voordat ik handelde.
We hebben onze vaardigheden ontwikkeld, nu hebben we meer ervaring en
kennis.
Samen kunnen we geweldige dingen maken, zelfs zonder het personeel.

STELLA Experts’ tips met betrekking tot teamvermogen
PWD's voelen zich vrij om hun gedachten en meningen te uiten.
PWD's kunnen open, eerlijk en respectvol communiceren.
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Naar PWD's wordt geluisterd door teamleden die hen proberen
te begrijpen.
PWD's zijn vrij om vragen te stellen voor duidelijkheid.
PWD's hebben een sterk gevoel bij de groep te horen.
PWD's ervaren een diepe betrokkenheid bij de beslissingen en
acties van de groep.
PWD's brengen ook vrije tijd door met het team.
PWD's begrijpen de normen van het team.
PWD's zijn gelijkwaardig onderdeel uit van het team waartoe ze behoren.
PWD's ontwikkelen relatierichtlijnen met andere teamleden.
PWD's voelen zich comfortabel bij het nemen van verantwoordelijkheden en
risico's.
PWD's kunnen hun teams ondersteunen.
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KRITISCH DENKEN

In dit hoofdstuk zullen we het belang van opbouwende kritiek en analytisch
denken bespreken. Het hoofdonderwerp gaat over hoe kritiek te geven en te
ontvangen, en bovendien hoe opbouwende kritiek te gebruiken voor persoonlijke
groei.
Opbouwende kritiek kan een hulpmiddel zijn om een succesvolle organisatie te
creëren waar iedereen de kans heeft om bij te dragen. De inhoud van het
hoofdstuk is voortgekomen uit discussies en workshops met deelnemers met een
handicap bij verschillende STELLA-partners.
In dit hoofdstuk vind je:
- Methodes om te onderwijzen en te leren over kritisch denken
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-

Personen met een handicap die schrijven over kritisch denken en over tips
aan medewerkers.
“WANNEER MENSEN MET EEN HANDICAP LEREN
KRITISCH TE ZIJN, HUN PLAATS IN TE NEMEN EN HUN
EIGEN MENING TE UITEN, KUNNEN ZE HUN PERSONEEL
BEKRITISEREN. OP DIE MANIER WORDT HET
PERSONEEL EEN BETER”.

Beginpunt à Bestemming
Je leert hoe je vanuit een startpunt kunt bewegen
waar je niet veel te zeggen hebt
over zaken met betrekking tot je persoonlijke leven,
je baan en je vrije tijd,
naar een punt waar jij degene bent,
die het personeel vertelt hoe je wilt dat dingen worden gedaan.

METHODES
Voorbereidende stappen
Mensen met een handicap en hun personeel hadden discussies, zowel in groepen
als individueel, over opbouwende kritiek, analytisch denken en leiderschap.
De besproken vragen
-

-

Wat is opbouwende kritiek?
Waarom gebruiken we het?
Wat zijn de do's en don’ts van kritiek
geven?
Kritisch denken - wat is dat?
Op welke manier is het goed voor
personen met een handicap en voor
de medewerkers om kritische denkers
te zijn?
Wat betekent het om een goede leider te zijn?

Geïnspireerd door de discussies en gesprekken deelden de discussiedeelnemers
hun mening en ervaringen. Ze schreven over:
•
•
•

Waar je aan moet denken als je kritisch bent over iets of iemand.
Hoe een evaluatie in je team uit te voeren.
Hoe een goede leider te zijn.
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STELLA-experts’ tip!
Ondersteun en moedig PWD's aan:
-

Respectvol te zijn
Om te weten waar ze het over hebben
Te spreken voor een publiek
Constructieve ideeën te hebben voor verandering.

DE 6 GROTE WS
De teams gebruikten het dagelijkse nieuws en de "W"-vragen bij het werken met
nieuwsartikelen. Het motto van STELLA in dit geval was: “Weet voordat je kritiek
hebt, waar je het over hebt!”
Wat? Wie? Waar? Wanneer? Waarop? en HoW (hoe)?
We merkten op dat het gebruik van deze tool de PWD's interactiever
en communicatiever maakte. Hiermee konden de deelnemers meer
meningen samen delen. Als u enige achtergrondinformatie over een
feit kent en het in een context kunt plaatsen, verrijkt het je oordeel
en verbetert het kritisch denken.
De volgende stap was om de rollen om te keren, zodat mensen met een handicap
geen informatie ontvingen maar deze gaven, en net als journalisten dezelfde
kernvragen gebruikten. Het doel was om objectieve gedachten te versterken
tijdens het ontvangen of verzenden van informatie.
Op dit punt tijdens het werkproces werd er gebrainstormd om een aantal
noodzakelijke vaardigheden voor kritisch denken te identificeren:
-

Wees nieuwsgierig en open
Heb een goed geheugen, analyseer en neem op
Onderscheid waar van vals met bewijs
Durf je mening te delen en andere meningen te bespreken
Weet hoe uit te leggen en te argumenteren

Praktische uitvoering

Onderwerp: De overstromingen in Parijs
(Wat) De overstromingen in Parijs, (Wie, Waar) de bewoners langs de Seine,
(Wanneer) in januari, (Waarom, Hoe) vanwege het weer is de rivier overgelopen.
Onderwerp: Het leven van een dakloos persoon
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(Wat) We deden hetzelfde met daklozen, (Wie) mensen in armoede die (Waar) het
hele jaar op straat wonen (Wanneer) (Waarom) vanwege werkloosheid, gebrek
aan gastplaatsen en (Hoe) ze hun baan waren verloren, geen geld en vrienden
hadden.
Conclusie à
Met deze informatie is het nu gemakkelijker om te begrijpen en een eigen mening
te vormen. Hoe meer mensen vragen stellen en antwoorden krijgen, hoe meer ze
weten. Als gevolg hiervan neemt het analytisch en kritisch denken toe.

BEN JE HET HIER MEE EENS?
De volgende stap was het structureren van een discussie om reflectie
en beslissingen aan te moedigen.
We besloten een methode toe te passen die van een gepolariseerde
manier van denken naar een meer complexe visie ging, door een
hoger niveau van analytisch denken te introduceren. We zijn steeds
uitgegaan van een denkbeeldig verhaal dat op het werk of thuis zou kunnen
gebeuren. Dit was vrij vaak een dilemma. Op deze manier werd een basisreflectie
van een situatie nagebootst.
Het eerste "spel" dat we speelden was in feite het kiezen van partijen, voor of
tegen een specifieke mening. Daarna introduceerden we deelnemers, die als jury
fungeerden. Het was hun taak om tot een conclusie te komen na het luisteren
naar verschillende redeneringen. De deelnemers ervoeren dat het gemakkelijker is
om analytisch of kritisch denken te ontwikkelen nadat ze meer informatie over een
onderwerp beschikbaar hadden.
Praktische uitvoering
De situatie: In de beschutte werkplaats weigert een werknemer te doen wat zijn
opvoeder hem opdraagt (bijvoorbeeld: stop de hele dag drie schroeven in een
zakje!)
Verdeel de kamer in twee ruimtes door een touw op de vloer te spelen. De ene
kant van het touw is kamp "werker", de andere kant is kamp "opvoeder".
Vraag de deelnemers: Ben je het eens met de werknemer of de opvoeder?
Vraag de deelnemers om kamp te kiezen!
Geef nieuwe informatie over de hoofdrolspelers (werknemer en opvoeder) en
onthul meer omstandigheden over de situatie!
Vraag de deelnemers of ze nu van kamp willen veranderen nadat ze meer
informatie over de situatie hebben ontvangen!
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Introduceer een jury bestaande uit drie juryleden!
Luister naar elk argument, bespreek samen de redeneringen en vind een eerlijke
oplossing voor het probleem!
Conclusie
Ook al was het frustrerend om met een eenvoudig argument te beginnen, de
ontwikkeling van het spel was interessant omdat het stap voor stap het analytisch
denken liet zien. In het begin konden mensen maar één argument gebruiken.
Vervolgens, na het oefenen van het analytische proces en het gebruiken van de
geïdentificeerde vaardigheden voor kritisch denken, konden ze hypothese en
conclusies uitwerken. Ten slotte konden de mensen met een handicap een volledig
proces omarmen en opbouwende kritiek leveren.
DE RECHTBANK
Zoals hierboven uiteengezet, werden deelnemers aangemoedigd om
vragen te stellen, een hypothese te maken en vervolgens een
beslissing te nemen. Nadat deze oefeningen met succes waren
voltooid, kwam een rollenspel genaamd 'De Rechtbank' in actie. Het
hof was ideaal voor de PWD's om meningen te uiten en te delen.
In dit proces hebben we geoefend te beginnen met een eenvoudig standpunt en te
evolueren naar een meer analytische manier van denken. Elke deelnemer kreeg
de gelegenheid om eerst een argument af te zwakken en vervolgens geleidelijk uit
te werken. Met behulp van spel en situaties die ze in hun dagelijks leven tegen
konden komen, ontstond motivatie bij de deelnemers.
STELLA-experts’ tip!
-

-

Gebruik realistische scenario's binnen de rollenspelmethoden! Mensen met
een handicap kunnen verband houden met situaties die hun motivatie om te
leren en mee te doen vergroten.
Voorgestelde onderwerpen:
ü Onvriendelijke opmerkingen van ongevoelige mensen,
ü Een storend geluid van de buren,
ü Geconfronteerd worden met beledigingen in het openbaar vervoer.
FEEDBACK

R.e.s.p.e.c.t. – Het belangrijkste ingrediënt van opbouwende kritiek.
Als kritiek wordt gebruikt om constructief te werken en als het tot verbetering
moet leiden, moet dit met respect worden gebracht. Houd er rekening mee dat u het personeel - een machtspositie heeft.
Door te werken met deelnemer methodes kunnen deelnemers stap voor stap meer
verantwoordelijkheden nemen.
Oefening baart kunst! Plaats jezelf in de plaats van de deelnemer en begin daar.
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Hulpmiddelen om een ontwikkelingsklimaat op uw werk te
vergemakkelijken:
Medewerkers bieden deelnemers een forum voor de mogelijkheid om constructieve
kritiek te oefenen.
Het forum zal regelmatig plaatsvinden. In het forum worden gemeenschappelijke
machtsstructuren opgelost. Iedereen is gelijk.
Het is de taak van het personeel om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich
veilig voelen om te zeggen wat ze willen.
Het is de verantwoordelijkheid van het personeel om de basisvormen van
constructieve kritiek te onderwijzen.
Medewerkers en deelnemers zijn het erover eens dat de kritiek duidelijk verband
houdt met het werk.
Om kritiek te kunnen geven is het belangrijk dat je:
Je je veilig voelt op je werkplek
Je je waarde kent (je bent het waard!)
Weet waarmee je werkt
Je je rechten kent
Je je verplichtingen kent
Weet hoe je je mening kunt geven
Weet hoe je "nee" moet zeggen
Methode
Volledige democratie wordt aanbevolen in het team.
Dit biedt iedereen dezelfde mogelijkheid
elkaar opbouwende kritiek te geven.
Dit betekent natuurlijk dat ook het personeel hun portie kritiek krijgt.
Erg belangrijk
Grondig de basisregels doorlopen om elkaar opbouwende kritiek te geven.
Het creëren van een comfortabele en veilige omgeving binnen het team.
De vergaderingen exclusief voor het team houden.
Gevaar
Grote vergaderingen! Het risico bestaat dat grotere vergaderingen kunnen
degenereren tot persoonlijke aanvallen.
Bij bepaalde gelegenheden is er ruimte om externe mensen uit te nodigen en naar
hun mening te luisteren.
Dit moet natuurlijk worden voorbereid.
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DE TEATER SURRA MANIER OM HET KRITISCHE DENKEN TE OEFENEN
Een van de STELLA-partners is de Zweedse organisatie
Medis5. Deze partner runt een theater genaamd Teater Surra
waar mensen met en zonder handicap meer dan tien jaar
samen werken, handelen en regisseren. Drie van de acteurs,
allemaal mensen met intellectuele achterstand, hadden een
gesprek over kritisch en analytisch denken en over hun
ervaringen met (opbouwende) kritiek.
"We hebben ongeveer 10 jaar met scherpe kritiek gewerkt",
zegt Erik. "In het begin werkte het helemaal niet, mensen huilden en verlieten de
kamer. Nu kunnen we zeggen wat we denken wat goed en niet zo goed is."
"Het is een goede groep. We vertrouwen elkaar. We durven elkaar te bekritiseren
om beter te worden", zegt Ulrika.
"Soms durven vrienden elkaar geen kritiek te geven", zegt Rolf. "Of de een durft
kritiek te geven, maar de ander niet. Het is goed als de kritiek is geformuleerd als
kleine tips."
"Kritiek hoeft niet moeilijk te zijn, het kan zelfs goed aanvoelen als je weet dat het
je beter maakt", zegt Ulrika.
"Het is belangrijk om naar de kritiek te luisteren," merkt Erik op.
Hoe informeer je nieuwe collega's over hoe je met kritiek werkt?
"We zeggen dat het goed is om kritiek te krijgen en te geven", zegt Ulrika. "Dan
leer je beter te worden. Maar eerst moet je het goed doen en op een goede
manier bekritiseren."
"Degenen die nooit zijn bekritiseerd, kunnen zichzelf niet bekritiseren", zegt Erik.
“Dan kunnen ze zomaar iets zeggen wat nergens op slaat. Daarom is het
belangrijk om de regels door te nemen met nieuwe collega's."
“Het ensemble kan kritiek van buitenaf verdragen wanneer het om een scène of
een personage gaat
waar ze al een tijdje mee werken. Maar als het personage nog steeds relatief
nieuw is en nog een beetje zonder vorm en geaard, is het belangrijk om te
wachten en een publiek de scènes te laten zien wanneer ze goed zijn
gerepeteerd.”
"Iedereen is belangrijk voor het bereiken van ons doel. Samen staan we sterk. We
moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. Alle fouten die we maken zullen ons
uiteindelijk ten goede komen. De acteurs moeten niet bang zijn om fouten op het
podium te maken en niet bang zijn om te vertellen wanneer iemand anders fouten
maakt. Maar zeg het altijd met respect", zegt Ado.
TIPS VAN TEATER SURRA
Tips om te onthouden wanneer je kritiek geeft:
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Wees eerlijk!
Negeer de persoonlijke relatie die je hebt met de persoon die je bekritiseert!
Zelfs als je vrienden bent of de persoon die je bekritiseert je baas is, is het
belangrijk om de uitvoering op een objectieve manier te bekritiseren!
Probeer echt te ZIEN, met open zintuigen, wat beter kan worden!
Wees exact!
Geef alternatieve suggesties!
Wees je ervan bewust dat het misschien moeilijk is om kritiek te krijgen! Daarom
is het van het grootste belang om heel, heel aardig te zijn.
Kies de juiste woorden!
Niet vloeken of beledigen!
Tips om te onthouden wanneer je kritiek ontvangt:
Geen excuses! Geen verontschuldigingen!
Neem de tijd om de kritiek te accepteren en te verwerken!
Heb moed om kritiek te omarmen!
Gebruik de kritiek om beter te worden!
Tips bij het doen van een evaluatie:
Ga in een cirkel zitten.
Kies een ceremoniemeester.
Zorg voor een relaxte en aangename sfeer.
Er mag maar één persoon tegelijk praten. De anderen moeten zwijgen.
(Dit kan extra moeilijk zijn voor de persoon die wordt bekritiseerd.)
Als er iets uit de hand loopt, brengt de ceremoniemeester de zaken weer op de
rails.
De evaluatie begint met een paar korte woorden van eenieder, gevolgd door een
wederzijdse discussie.
Het doel is om een constructief gesprek te voeren over wat beter kan en hoe daar
te komen.
Voorbeeld: iemand spreekt te zacht. Iemand zwaait met haar armen terwijl ze
spreekt.
Samen bespreek je manieren om luider te spreken en minder te zwaaien met de
armen.
Praktische tips helpen de persoon die wordt bekritiseerd.
Dankzij collectieve creatieve samenwerking verbeteren de resultaten van de groep
en de individuen.
Trefwoorden
Vertrouw elkaar!
Houd je aan de regels!
Kies je woorden met zorg!
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COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
In dit hoofdstuk bespreken we het
belang van communicatieve
vaardigheden, vooral op de
werkvloer. De inhoud van het
hoofdstuk is voortgekomen uit
discussies en workshops met de
deelnemende personen met een
handicap (PWD's).

Het doel is om te presenteren wat
communicatieve vaardigheden zijn
en hoe deze vaardigheden PWD's
kunnen ondersteunen bij het
bereiken van hun levensdoelen.
WANNEER MENSEN MET BEPERKINGEN LEREN TE COMMUNICEREN OP MEER
EFFICIËNTE MANIEREN, VERGROTEN ZE HUN KANSEN OP HET VINDEN VAN EEN
BAAN.

Het belang van communicatie
Communicatie is de kern van het menselijk leven. We hebben allemaal de
behoefte om gehoord te worden. We hebben de behoefte onszelf uit te drukken.
We willen actief betrokken zijn in dagelijkse situaties. Daarom is het belangrijk dat
we weten hoe we moeten communiceren.
Er is een beroemde wetenschapper genaamd Doctor Merahbian. Deze
wetenschapper ontdekte dat communicatie bestaat:
•
•
•

Woorden - 7%
Lichaamstaal - 55%
Stemklank - 38%

Communicatieve vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van sociale
integratie. In staat zijn om voor jezelf te spreken, maar ook om naar anderen te
luisteren is belangrijk voor het persoonlijke leven en het beroepsleven. Bedrijven
huren graag mensen in die goed kunnen communiceren.
Soorten communicatie
Verschillende soorten communicatie zijn o.a.:
•
•
•

Verbale communicatie - hoe je spreekt!
Gebarentaal - Hoe kun je jezelf uitdrukken met je handen!
Braille - De taal voor mensen die blind zijn
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•
•
•
•
•

Lichaamstaal - We communiceren zonder te praten. (gebaren,
gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, enz.)
Gebaren - hand- of armbewegingen
Oogcontact - Het hebben van goed oogcontact is belangrijk
Positie - De manier waarop we staan, zitten of onze armen houden.
Schriftelijke communicatie - Deze methode wordt gebruikt om berichten te
verzenden, gegevens bij te houden of bewijs te leveren.

Er zijn verschillende manieren om communicatieve vaardigheden te leren. De
STELLA-teams kozen onderstaande drie
manieren:
•
•
•

Een communicatiegids voor de werkvloer
maken
Podiumkunsten: een lied produceren
Journalistiek: video-interviews maken

We hebben brainstormen, groepsdiscussies en
rollenspellen gebruikt om te leren communiceren. Er waren ook workshops om
bepaalde vaardigheden te leren.
METHODES & WORKSHOPS
Communicatiegids - Oefening 1:
Om de beurt moest elk lid zich presenteren aan de groep. Voordat ze aan hun
presentatie begonnen, kozen ze een papier waarin stond of ze een succesvolle
zelfpresentatie of een waardeloze moesten maken. Afhankelijk van de gegeven
instructie moesten ze rekening houden met alle dingen die we eerder hadden
geïdentificeerd en de juiste stijl van presenteren aannemen. Uiteindelijk moest het
‘publiek’ (dat waren de andere groepsleden) commentaar geven op de presentatie
en beslissen welke instructie de ‘presentator’ in de eerste plaats had gekregen.
Communicatiegids - Oefening 2:
Voor het maken van het fotografische materiaal voor de gids werden de leden
verdeeld in twee groepen: regisseurs en acteurs. De regisseurs waren
verantwoordelijk voor het creëren van de scène en het geven van instructies aan
de acteurs over wat te zeggen en / of hoe te staan. De acteurs waren
verantwoordelijk voor het nauwgezet volgen van alle aanwijzingen, zodat het
resultaat van de foto een duidelijke weergave zou zijn van het overeenkomstige
scenario. Acteurs en regisseurs wisselden elkaar af in verschillende scenario's,
zodat elk lid beide rollen speelt.
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STELLA-experts’ tip!
Als een onderwerp of taak erg complex is, splits deze dan op in
kleinere delen of opeenvolgende stappen. Op die manier kunnen
alle leden van een geheel werkteam de afzonderlijke taken
sneller en gemakkelijker begrijpen. Door elke kleine werktaak te
begrijpen, kan iedereen het grote geheel zien en er met succes
aan bijdragen.
ÉÉN WOORD TEGELIJK
Deze improvisatieoefening vereist minstens twee of drie mensen, maar hoe meer
hoe beter. De enige regel van deze oefening is dat je een verhaal moet vertellen
waarbij elke persoon slechts één woord per keer zegt.
Bijvoorbeeld:
Een-Boom

Op-Een-Dag-Rende-Onze-Kat-Weg-En-Kwam-Vast-Te-Zitten-In-

Wat leren we van deze oefening?
-

creatief denken,
groepswerk en
verbale communicatie.

Iedereen speelt een kleine rol in het creatieve proces, maar niemand kan het hele
verhaal vertellen.
KUSSEN
Deze oefening is een eenvoudig spel dat minstens twee of drie mensen vereist.
Twee partners delen één kussen. Experimenteer met verschillende manieren om
het kussen te geven en te nemen, zonder woorden te gebruiken.
-

Maak van het kussen iets heel waardevols en kostbaars.
Maak het kussen iets onaangenaam.
Maak het kussen erg zwaar. Maak het licht. Maak het stekelig. Doe alsof het
een tikkende bom is, een gewonde kat, een hete plaat, een pasgeboren
baby, enzovoort.

Wat leren we van deze oefening?
-

Non-verbale communicatie
Lichaamstaal.
Fysieke presentatie vaardigheden.
SLOW MOTION
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Dit is een eenvoudig groepsspel. Vraag de groep om een aantal scenario's in slow
motion af te spelen; bijvoorbeeld het vieren van een doelpunt, het bakken van een
omelet, het schilderen van een portret, het bijwonen van een sollicitatiegesprek.
Wat leren we van deze oefening?
Non-verbale communicatie
Lichaamstaal.
Fysieke presentatie vaardigheden.

-

GET IT TOGETHER
Verdeel je groep in paren.
Eén persoon in elk paar moet worden geblinddoekt. Het is de taak van de
geblinddoekte persoon om specifieke items uit het midden van de cirkel te halen.
De andere geeft aanwijzingen aan de geblinddoekte partner. Deze oefening lijkt in
het begin eenvoudig genoeg, maar het wordt ingewikkelder naarmate meer
geblinddoekte mensen de cirkel binnenkomen en proberen items te vinden.
Bespreek aan het einde de manieren die mensen gebruikten om het lawaai en de
verwarring van anderen te onderdrukken en te focussen op het werken als een
team.
Wat leren we van deze oefening?
verbale communicatie,
luisteren
stemherkenning
ontwikkelen van vertrouwen.

-

PRODUCEREN VAN EEN VIDEO
Gebruik deze checklist bij het maken van een video!
Kies de persoon die je wilt interviewen!
Kies de vragen die je wilt stellen!
Creëer de setting voor het interview!
Betrek iedereen in uw team (één persoon stelt vragen, één persoon bedient de
camera, één persoon houdt de schijnwerpers vast, enz.)!
Presenteer de video! - in een presentatie, in een conferentie of online (bijv. op
YouTube)!

Dingen om aan te denken!
-

Leg de reden voor het interview uit!
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-

Vraag toestemming om het interview op te nemen!
Stel geen gesloten vragen!
Stel geen antwoorden voor!
Vraag om één ding, niet om veel dingen tegelijk!
Luister goed!
Onderbreek uw interviewpartner niet!
Het gesprek afsluiten met dank u wel!
RADIO WORKSHOPS

Natuurlijk is een radiostation een spannende plek om te werken waar veel nieuwe
indrukken zijn opgedaan en veel nieuwe dingen konden worden ervaren. De
workshopsessies in het radiostation hadden verschillende onderwerpen om zo één
ding tegelijk te leren.
-

Basisintroductie tot radio (technieken, kamers, afspeellijsten, streaming,
etc.)
De microfoon (verschillende soorten, functie, correct gebruik, etc.)
De opname
De testronde (het eerste interview maken als een testrit met een
onderwerp en een partner waar de PWD zich comfortabel bij voelt)
Luister en leer (luisteren naar goede voorbeelden van opnames gecreëerd
over relaties van mensen met een handicap)
Reflectie en evaluatie

Voorbereiding opnamesessies
-

leren over de camera's en instellingen tijdens de opnames

-

leren over de technische context (geluid, licht en microfoon)

-

het kiezen van de kandidaten voor de interviews

-

het opstellen van de vragen voor desbetreffende kandidaat

-

het scenario van het interview maken

-

verbale communicatie oefenen door de vragen te stellen en naar de andere
persoon te luisteren

-

een interview afnemen met de kandidaat (inclusief elk teamlid in
verschillende rollen - journalist, cameraman, lichtingenieur)

-

produceren van de video van de opname

-

evaluatie van de interviews (wat is goed gedaan? Wat kan de volgende
keer beter?)
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FEEDBACK
"Ik vond het leuk om bij de muzieksessies de tekst te bedenken
en genoot ervan om het lied in de opnamestudio te zingen."
"Ik vond het leuk om de nummers op te nemen, zodat andere
mensen uit andere landen het kunnen horen."
“Ik hield van het zingen en betrokken zijn bij de opnames, toen
ik de opname van mijzelf aan het zingen hoorde was ik erg blij.
“
"Ik vond het leuk om een gids te maken die andere mensen helpt een baan te
vinden!"
"Ik vond het heel leuk dat ik voor het eerst mijn eigen CV maakte, ook al vond ik
het in het begin moeilijk."
"Dit project gaf me de mogelijkheid om deel te nemen aan iets groots."
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TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Dit hoofdstuk gaat over technische
vaardigheden die voor iedereen op de
werkvloer belangrijk zijn.
De technische vaardigheden die we
hebben geïdentificeerd zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Handvaardigheden
Tijdmanagementvaardigheden
Geldmanagementvaardigheden
Technologische vaardigheden audiovisuele apparatuur
Communicatieve vaardigheden
Zelfpresentatie en
prestatievaardigheden
Samenwerkingsvaardigheden

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN KUNNEN IEDEREEN HELPEN EFFICIËNTER TE WERKEN,
ZELFVERTROUWEN TE VERGROTEN EN EEN MEER WAARDEVOLLE KANDIDAAT VOOR
WERKGEVERS TE WORDEN.

STELLA Experts’ tip!
Neem één stap tegelijk!
Breng kleine wijzigingen aan!
Pas nieuw aangeleerde vaardigheden toe in het dagelijks leven!
Veel technische vaardigheden zijn gemakkelijk te verkrijgen als je weet waar je
moet beginnen. Elke discussie over PWD's vaardigheden moet beginnen met het
herkennen van sterke punten - niet alleen tekortkomingen.
Tijdmanagementvaardigheden
Op tijd zijn is belangrijk voor werknemers in de werkomgeving. Het is ook
belangrijk om een taak binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Daarom hebben
alle STELLA-teams gewerkt aan technische vaardigheden m.b.t.
tijdwaarnemingsvaardigheden.
Tijdmanagement – Praktische benaderingen
De Italiaanse groep adverteerde hun evenement om te beginnen met een
toegewezen datum en tijd, daarom moesten PWD's ervoor zorgen dat alle
voorbereidende taken vóór de opening van het evenement waren voltooid. De
Britse groep had een schema met repetitie-, film-, opname- en uitvoeringstijden.
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Evenzo moest de Poolse groep op tijd zijn voor interviews met politici, waarbij het
belangrijk was om in hun drukke schema's te passen.
STELLA-experts’ tips!
Gebruik visuele hulpmiddelen zoals een getekende tijdlijn of notities op een grote
wandkalender in de vergaderruimte om het schema altijd beschikbaar te hebben!

Geldmanagementvaardigheden
Deze vaardigheden variëren van bewustzijn en controle van projectbudgetten tot
geldafhandeling met klanten. Een besef van geldbeheer helpt ook mensen met een
handicap om hun eigen persoonlijke financiën te beheren.

Technologische Vaardigheden – Audio Visuele Apparatuur
Dit is de mogelijkheid om machines, elektrische apparatuur of elektronische
apparaten correct te bedienen. Die vaardigheden zijn belangrijk in veel banen.
De STELLA-teams beschikten allemaal over technologische vaardigheden. De
Poolse groep gebruikte technische apparatuur (micro-telefoons, camera's enz.) En
gebruikte IT-apparatuur om interviews te bewerken en te publiceren.

Zelfpresentatie en prestatievaardigheden
Eerste indrukken tellen. Een belangrijke vaardigheid op het werk is het vermogen
om een goede indruk te maken, of dat nu is als werkzoekende, als werknemers in
klantgerichte rollen of als leden van een team. Persoonlijke hygiëne, gepaste
kleding en verzorging zijn net zo belangrijk als motivatie, houding en goede
communicatie.

Samenwerkingsvaardigheden
Teamwerk is essentieel in de werkomgeving. Medewerkers los van elkaar. Leren
samenwerken met andere mensen om samen taken uit te voeren, zijn
vaardigheden die alle werknemers moeten hebben.
Voorbeeld voor het uitvoeren van teamwerkvaardigheden!
De taak van het opnemen van een interview omvat een aantal mensen dat moet
samenwerken - de redactie die de interviewvragen voorbereidt en ermee instemt,
de interviewer, de cameraman en de geluids- en lichtpersoon. Alle teamleden
moeten als één geheel met elkaar samenwerken.
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METHODES

LEREN DOOR TE DOEN
Op het gebied van Knutselvaardigheden & Evenement Organisatie was het
Italiaanse STELLA-team al in staat en gewend om ambachtelijke dingen te maken.
De mensen met een handicap werd geleerd na te denken over het proces achter
het maken van de knutselartikelen en vervolgens iemand anders te leren hoe het
knutselartikel te maken. Het algemene doel was om dit proces toe te passen op
alle producten die PWD's in hun centrum maken.
In dit geval was leren niet alleen een kwestie van onthouden, maar ook van
begrip. Leren door te doen betekent internaliseren en het bewust zijn van een
actie. Natuurlijk is het ‘gewoon doen' niet voldoende, vanwaar activiteiten gepaard
gingen met groepsdiscussies en evaluaties. Zo wordt het “leren door te doen en
door te denken”.

Tegelijkertijd merkten de teams op dat deze daad van doen en denken
moet worden ondersteund door motivatie om nuttig te zijn. Motivatie
voor wat een persoon doet is van fundamenteel belang voor leren en
begrijpen.
Parameters van het leren door te doen concept!
Leren - doen - denken! Motivatie in - producten (knutselen, video's, liedjes) uit!
Om na te denken en te reflecteren over hun eigen werk, gebruikten de teams altijd
ondersteunende, actieve methodologieën:
-

rollenspellen,
visualisatie en
spellen om teamgeest te versterken
spellen om de vaardigheden van de PWD's te benadrukken
herhalingen

Praktische benadering
Het leren van de songtekst van een lied omvatte bijvoorbeeld communicatieve
vaardigheden als lezen, luisteren en onthouden. Door samen te werken om een
tastbaar product te produceren (in ons geval: een voltooid nummer dat werd
opgenomen en gefilmd), kon de groep 'leren door’.
HET ‘SAMEN’ PAD
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Het Poolse STELLA-team creëerde een pad voor PWD's om te worden opgeleid als
journalisten, met alle aspecten die nodig zijn in dit beroep. De groep begon met
zelfpresentatie en ging vervolgens verder met het werken met vocale technieken
en uiteindelijk met het produceren van een video. Wat ook belangrijk is, is dat elk
teamlid bij elke stap van het proces betrokken was. Dus zelfs als je maar één
persoon de vraag ziet stellen in de video, waren alle andere teamleden betrokken
bij het maken, voorbereiden en uitvoeren van het video-interview.
Daarom was deze manier van werken de beste methode voor het STELLAjournalistenteam.
Teamwerk laat de droom werken!
Elk teamlid heeft een specifieke taak. Als we alle taken in de juiste volgorde bij
elkaar brengen, hebben we een succesvol eindresultaat.

FEEDBACK
“Ik ben me nu meer bewust van het belang
van mijn werk. Ik voltooi mijn taken op een
minder mechanische en meer bewuste
manier. "
“Mijn zelfvertrouwen nam toe. Ik ben trots
op mijn werk van begin tot eind.”
“Ik was in staat om hun zelfvertrouwen te
zien groeien. Onze klanten ontwikkelden een
geweldig gevoel voor de prestaties die ze
hebben bereikt.
"Alle deelnemers genoten enorm van de
ervaring die bleek uit de glimlach op hun
gezichten toen ze op het podium lieten zien
hoe trots ze zijn op al hun harde werk."
"Ik heb erg genoten van dit werk als
journalist en ik wil op dit gebied blijven
werken."
"Nu heb ik een beter begrip van de
technische vaardigheden die nodig zijn voor
journalisten die voor de radio, tv en online
werken."
“Ik heb geleerd hoe je in een team moet
werken en hoe je elkaar als team kunt ondersteunen. Dat was speciaal voor mij.”
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