Werken aan
zelfredzaamheid
en eigenwaarde
Nieuw: boek met educatieve werkvormen.
Voor ouders, woon- en werkbegeleiders,
docenten, trainers, vrijwilligers en jobcoaches van
mensen met een verstandelijke beperking.

Praktische, concrete werkvormen
‘Ik wil een pizza die met de brommer komt’ bevat 300 educatieve werkvormen. Allemaal
gericht op een grotere zelfredzaamheid, een hogere eigenwaarde en meer regie voor
mensen met een beperking. Gebaseerd op een coachende werkwijze die uitgaat van de
mogelijkheden en talenten van mensen. Met dit praktische handboek kunt u direct samen
aan de slag!

Uitnodigend en motiverend
Het boek is geschreven voor ouders, woon- en werkbegeleiders, docenten, trainers,
vrijwilligers en jobcoaches. Kortom: voor iedereen die in contact is met mensen met
een verstandelijke beperking. De ruim 225 bladzijdes met leuke anekdotes, originele
werkvormen en praktische tips bieden volop inspiratie om met je cliënt/zoon/dochter/
medewerker te gaan oefenen.

Eerste reacties op het boek
“Het zijn bruikbare en makkelijk te realiseren werkvormen. De tips die erin staan zijn erg
zinvol”.
“Er staan leuke verhalen in de kaders, herkenbaar en vol humor”.
“Heel prettig leesbaar boek. De opbouw en rubricering is handig en overzichtelijk en
de theorie is begrijpelijk, bruikbaar, zinvol en voldoende. Het reflectieformulier is goed
bruikbaar”.
“Ik krijg allerlei ideeën en mijn vingers jeuken om aan de slag te gaan!”

Auteur Suzanne Verheijden
Suzanne begon haar carrière in 1998 als trainer van moeilijk lerende jongeren. Daarna
werkte ze achtereenvolgens als coach, projectleider, kwartiermaker, manager primair
proces, manager Methodiek & Innovatie en Projectleider Innovatie bij ’s Heeren Loo. Voor de
academie voor Zelfstandigheid ontwikkelde Suzanne lesmateriaal voor studenten en zette
zij een kennisbank op met lesmateriaal voor de landelijke educatiemedewerkers van ROEM.
Met behulp van crowdfunding verwierf ze de financiën voor een droom: een boek met
werkvormen ten behoeve van de educatie van mensen met een verstandelijke beperking!

Vaardigheden voor zelfstandigheid
Met deze werkvormen oefent u alle vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig(er)
bestaan op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Aan bod komen bijvoorbeeld:
nee zeggen, boodschappen doen, je mening geven, werknemersvaardigheden, initiatief
nemen, werken onder tijdsdruk, reflecteren en luisteren. Bij de opzet van het boek is
gebruik g
 emaakt van meetinstrument INVRA (www.invra.nl) en de leerlijnen van het speciaal
onderwijs (www.ced.nl) .
De werkvormen zijn verdeeld in zes categorieën.
• Werkvormen voor kennismaken
• Werkvormen voor leren leren
• Werkvormen voor praktische vaardigheden
• Werkvormen voor sociaal-emotionele vaardigheden
• Werkvormen voor cognitieve vaardigheden
• Werkvormen voor evaluatie en reflectie
Bij elke werkvorm vindt u informatie over het doel, het aantal deelnemers en de benodigde
materialen. Daarnaast zie je of het om een woon-of werkvaardigheid gaat en of er lees-en of
schrijfvaardigheden nodig zijn voor de activiteit.

Bestellen is eenvoudig
U kunt het boek direct online bestellen en betalen met iDeal op www.educatievewerkvormen.nl.
U kunt ook een mail sturen naar suzanne@educatievewerkvormen.nl onder vermelding van
uw naam, het bezorgadres en het aantal boeken.
Kosten: 25 euro excl. 6% BTW en verzendkosten.

