Leerbaar en Weerbaar app
Informatie voor begeleiders

Het beste uit jezelf

Leeswijzer
In dit boekje vind je handige informatie.
Over wat je kunt doen met de Leerbaar en Weerbaar app.
Je leest eerst de doelen en toepassingen.
In het tweede gedeelte vind je de thema’s en krijg je tips voor het samen spelen.
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DEEL 1

Spelend leren met de app
De Leerbaar en Weerbaar app is een hulpmiddel voor de cliënt en zijn omgeving. De
inhoud sluit aan op de weerbaarheidstrainingen van Philadelphia. Digitale leermiddelen
zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze bieden veel kansen om cliënten te
informeren en hun eigen kracht te versterken. Dat geldt ook voor het gebruik van social
media. Daarom biedt de app de speler de mogelijkheid om hiermee kennis te maken.
De app kan het gesprek met je cliënt over contacten, intimiteit en weerbaarheid
vergemakkelijken. Voor cliënten die een weerbaarheidstraining volgen is de app een
belangrijk oefenmiddel. Zo leren zij spelenderwijs de thema’s toe te passen in hun
eigen situaties.

Spelen is leuk
De app kan op ieder moment gespeeld worden. Spelen is leuk om te doen.
Plezier en ontdekken kunnen een doel zijn op zichzelf. Spelenderwijs biedt de app informatie,
gesprekskansen en oefening. Het middel kan cliënten motiveren om iets te leren. En het helpt de
omgeving op een laagdrempelige manier deelgenoot te zijn van hun ontdekken en leren.
Cliënten kunnen de app zowel alleen spelen als met hun begeleider, familie of vrienden. De keus hangt
af van de wens en het niveau van de cliënt. En het doel dat je (samen) voor ogen hebt.
Voor wie is deze app?
De app is ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 14 jaar en
ouder. De app biedt ook mogelijkheden voor mensen met een matig verstandelijke beperking in
samenwerking met hun begeleider, en omgeving.
Cliënten kunnen met de app:
• zichzelf beter leren kennen
• ervaring opdoen met het uiten van wensen
• zich (meer) bewust worden van hun eigen grenzen
• weerbaar gedrag leren toepassen
• plezier ervaren in spelend leren
Voor begeleiders
• tool om de belevingswereld van je cliënt nader te leren kennen
• een nieuwe en speelse manier om in gesprek te zijn
• oefenmiddel bij een weerbaarheidstraining
Voor gedragsdeskundige
• middel voor beeldvorming
Voor weerbaarheidtrainers
• speels ervaringsgericht middel
• tool om teams bij oefenen te betrekken
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Wat is weerbaarheid?
Weerbaarheid is meer dan alleen ‘nee zeggen’. Het begint met het kunnen waarnemen van ‘wat je
prettig vindt en niet’. En het besef van ‘dat je er mag zijn’. Eigenwaarde is een belangrijke bouwsteen
voor het opbouwen van zelfvertrouwen. Dit groeit doordat de ander dit bevestigt.
Stap voor stap leer je trots te zijn op jezelf en wat je kunt. Je leert je eigen kunnen niet te overschatten.
Leren opkomen voor jezelf kun je doen op verschillende manieren. Je kunt boos worden (vechten), in
elkaar kruipen (vluchten) of gewoon vertellen waar het op staat (de meest effectieve manier).
Net zoals bij ieder mens is dit een proces van vallen en opstaan. Hoe bedreigender de situatie,hoe
lastiger het wordt om een reactie te (durven) geven en om hulp te vragen. Veel cliënten hebben
ervaringen met pesten of seksuele intimiteiten. En als reactie hierop een lage dunk van zichzelf.
Daarbij komt dat we hen vaak onder- of overschatten, en ook dit maakt dat groei in eigen kracht
tegengewerkt wordt.
Wat kun je met de app?
De één heeft genoeg aan (alleen) het spelen van de app. De ander heeft baat bij het volgen van
training. De app wordt dan onderdeel van de training. Het is een hulpmiddel om de leerstof toe te
passen in je eigen leven. Want, wat je leert binnen een training pas je vaak nog niet automatisch toe.
Het vraagt herhaling. En soms ook een steuntje in de rug. Leerstof zelfstandig toepassen kent
3 gradaties:

Stap 1:

Ik herken
De app herhaalt en geeft nieuwe informatie. Herhaling helpt je het geleerde ‘vast’ te
houden. Zo herken je het als je het nodig hebt.

Stap 2: Ik begrijp mezelf en de ander
Samen verder praten over de thema’s van de app geeft verdieping.
De begeleider kan vragen stellen. En helpen de informatie (nog) beter te begrijpen en toe
te passen. Zo help je de speler (meer) zicht te krijgen op zichzelf en het gedrag van de
ander. En je krijgt zelf inzicht in de behoefte en de beleving van je cliënt.

Stap 3: Ik kan het leven aan, en kom op voor mezelf
Het maakt verschil of je moet leren koken of tegen iemand durven zeggen dat je het niet
eens bent. Dit is een proces dat tijd en aandacht vraagt. De app sluit aan op de doelen
en inhoud van de methodiek Leerbaar en Weerbaar van Stichting Philadelphia Zorg.
Na een training Leerbaar en Weerbaar is oefening nodig. De app herhaalt de leerstof en
geeft tips. Door mee te kijken en te coachen help je weerbaar gedrag in praktijk te
brengen. En je leert iemand zichzelf positief te ervaren.

Voorbeeld
Hoe je ’nee’ zegt bepaalt het effect van jouw ’nee’ (duidelijk hoorbaar, met overtuiging).
Lichaamstaal en uitstraling versterken of verzwakken je boodschap. Het hangt ook af van het
durven toepassen.
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Cliënt speelt de app zelfstandig
De app is allereerst een middel voor cliënten. Zij kunnen met de app hun leefwereld vergroten en op
een speelse manier dingen leren. Zelfstandig kunnen spelen kan goed zijn voor het vertrouwen in eigen
kunnen. Bovendien heeft het als voordeel dat het geen uren van de begeleider ’kost’.
Of de cliënt de app zelfstandig kan spelen hangt af van de volgende vaardigheden:
• zonder omgeving de app kunnen bedienen (kennis laptop, Iphone of Ipad)
• geconcentreerd kunnen luisteren naar de gesproken tekst van Kyra (presentatrice app).
• en/of zelf kunnen lezen en begrip van geschreven tekst
Zelfstandig spel biedt de speler:
Los van training
• informatie
• kennis van normen over wat kan en wat niet kan
• plezier van digitaal leermiddel
Gekoppeld aan training
• herhaling
• toepassen thema’s weerbaarheid
Coachen bij de app
Het begrip coach wordt breed toegepast in de zorg. Een coach kijkt mee en staat naast iemand.
Een goede coach probeert zich voor te stellen wat de ander beleeft en beweegt. Zo helpt de coach de
zelfkennis en het zelfvertrouwen van de ander vergroten. Zo leert een cliënt zichzelf kennen, met zijn
sterke en minder sterke kanten. En wordt het beste in hem naar boven gehaald.

TIP!

Tips voor gesprek en oefenen
	
• stel ontdekkende, belangstellende vragen (vertel me meer...)
• gebruik zoveel mogelijk open vragen (wie, wat, waar, wanneer, welke, hoe)
• wacht met het geven van een oplossing (heb jij een idee?)
• bouw stiltes in voor je zelf antwoord geeft
• help je cliënt zelf de oplossing te verzinnen (wat denk jij? hoe zou je dat kunnen doen?)
•a
 ls je antwoordkeuzes geeft: laat dan kiezen uit minimaal drie mogelijkheden (zou je
naar je baas gaan, je vader of een goede vriend?)
• geef pas zelf suggesties en antwoord als je cliënt het echt niet weet
• complimenteer wat goed gaat
• benoem ook wat handig is om verder te oefenen
• oefen gedrag in een rollenspel
• kijk dan mee in de praktijk
• pas bij de nabespreking van rollenspel bovenstaande tips ook toe

Tot slot
Evalueer indien nodig met je team en gedragsdeskundige. Is er weerstand? Heeft je cliënt het
plafond van leren bereikt? Overvraag je niet teveel? Niet alles is te oefenen, dus hou ook rekening
met iemands beperkingen. Benoem dit zonodig in het gesprek met je cliënt. Zo help je iemand
zichzelf te accepteren. Ook dit draagt bij aan een positief zelfbeeld.
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Samen de app spelen
Samen de app spelen is leuk om te doen. En het biedt een kans om verder te praten. Het gesprek is een
middel om met de cliënt op weg te gaan. Samen ontdek je wat de cliënt bezighoudt. Wat begrijpt
iemand wel en niet, en waar is meer ondersteuning nodig? Je leert de cliënt op een andere manier
kennen.
Veel mensen vragen voor het bereiken van emotionele en sociale leerdoelen coaching vanuit hun
omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.
Aangetoond is dat je sociaal, en weerbaar gedrag het beste leert in interactie met anderen. Daar wordt
het: versterkt, gecontinueerd, verwerkt, verminderd. Veel gedrag is aangeleerd gedrag. Je kunt het
afleren of versterken in contact met je omgeving. Dan ervaar je wat je doet en hoe.
Dus kan samen leren met je begeleider een noodzakelijke stap zijn. Het vraagt de nieuwe reacties van
je cliënt te herkennen en te steunen. Het naspelen van een situatie, voorbeeldgedrag van de begeleider
en feedback van de begeleider maken de kans dat de cliënt het gedrag laat zien groter (principes van
modelling).
Rollenspel is een bewezen en effectief middel.

Voorbeeld
Je cliënt wil met haar werkbegeleider praten over haar werkplek. Ze heeft last van een collega
die hard praat en te dichtbij haar staat. Haar werkleider heeft het druk. Iedere keer laat ze niet
duidelijk genoeg merken dat ze een gesprek wil. Ze ervaart er veel hinder van.
Het voorspreken en oefenen van de situatie blijkt haar te helpen. Door het spelen en nabespreken
in een rollenspel ervaart ze wat ze doet. En hoe ze het anders kan doen. Nu kan ze het gedrag
toepassen als je ze het echt nodig heeft.

Samenspel biedt de speler de mogelijkheid:
• een eigen ervaring te bespreken (gevoel)
• samen over het thema door te praten (verdiepen)
• (verder) te groeien in eigenwaarde
• te oefenen met denkstappen (wat heb ik nodig, wat doe ik dan?)
• te oefenen met gedrag: hoe je iets zegt en doet
Samenspel biedt de coach:
• meer zicht op hoe je cliënt kijkt, voelt en leert
• cliënt feedback te geven
• mogelijkheid nieuwe reacties van je cliënt in de situatie te herkennen en te versterken
• samen ‘de kleine succesjes’ te vieren
Protocol misbruik
In de app zijn enkele grensoverschrijdende situaties verwerkt. Mogelijk wordt een nare herinnering
opgeroepen bij de speler. Mocht je cliënt een spontane onthulling doen of je hebt zelf een vermoeden
van misbruik, volg dan het protocol van de organisatie waarvoor je werkt.
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Cliënten met ASS
Aangetoond is dat cliënten met een ASS een eigen (cognitieve) leerstijl hebben. Zij verwerken
informatie op hun eigen manier. In het algemeen ondervinden zij verstoringen in het proces van het
waarnemen van prikkels en het verwerken hiervan. Zij kunnen reageren op details en hier een eigen
interpretatie aan geven zonder het geheel te overzien. Koppeling tussen nieuwe en oude informatie
komt niet tot zeer moeizaam tot stand. Meestal hebben deze clienten baat bij extra visuele
ondersteuning en hulp bij plannen en organiseren van sociale situaties. Het is belangrijk om je hiervan
bewust te zijn.

TIP!

•V
 erdiep je in de belevingswereld van de speler
	
•G
 a in gesprek op een ontdekkende manier. Doseer de informatie. Zet de app zo vaak als
nodig op pauze. Schakel terug om nog eens te kijken. Stel checkvragen (wat zie jij, klopt
het dat, et cetera) Stel ook ontdekkende vragen, maar doe dit op een rustige manier.
Waar kijk je naar, kun je me vertellen wat je gezien hebt, wat spreekt je aan, wat niet en
welk idee heeft de speler daarbij?
•M
 et herhaling behaal je resultaat
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DEEL 2

De wereld van de Leerbaar en Weerbaar-app
Instructies
In de app is een combinatie van visuele, auditieve, tekstuele informatie en minigames. Minigames zijn
korte spelletjes tussen het verhaal door. De speler bedient de app door:
• buttons in te drukken per onderdeel
• rechtsboven: op Kyra te drukken; zij geeft uitleg
• pijltjes rechts- en linksonder in te drukken. Daarmee kun je vooruit of terug
• op icoontje met oortje te drukken, dan krijg je ondertiteling
•	op icoontje met twee personen te drukken; dan kun je iets delen via social media (Twitter,
Facebook, mail)
Woorden van Kyra
In de app maakt de speler kennis met Kyra. Dit is een geanimeerd figuurtje in de rol van presentatrice.
Kyra is gemaakt naar model van de presentatrice in de films van de methode Leerbaar en Weerbaar
(bijv. Deurtje Open Deurtje Dicht). De presentatrice is gids, helper en leverancier van begrippen en
woorden.
Uit onderzoek blijkt dat voorlezen een effectieve prikkel is om de woordenschat van basisschool
kinderen uit te breiden. De ervaring met de doelgroep verstandelijk beperkten is hiermee vergelijkbaar.
Bij Leerbaar en Weerbaar is het aanreiken van woorden een belangrijk doel. De cliënt krijgt woorden
aangereikt om lastige situaties te benoemen. Daarbij reikt de presentatrice teksten aan die door de
begeleider (omgeving) herhaald kunnen worden. Op die manier levert zij ook tools aan voor het
coachgesprek met de speler.
Wat zou je doen Quiz
De speler vindt in de app keuzemogelijkheden om te reageren. Er worden goede en foute oplossingen
aangereikt. Het onderscheid ziet de speler via het aanklikken. Er verschijnt dan een rode of groene stip of
duim. Vervolgens krijgt de speler een tip. De tip is te herkennen aan het gele lampje in het plaatje, en
een beschrijving van wat je beter had kunnen doen. Kiest de speler de beste oplossing uit, dan volgt
een compliment. Het compliment gaat gepaard met een groene duim.
App rapp
Elk thema wordt afgesloten met een rapp. In de tekst worden gevoelens benoemd en herhaald.
De muziek en het ritme helpen de kern makkelijker te onthouden.

TIP!

Probeer de rapp uit je hoofd te leren, inclusief ritme en muziek. Het ritme helpt, wekt
	
interesse op, je herhaalt en ondersteunt het geheugen.

Verhalend leren
Een app spelen is als het ’lezen’ van een boek. Al spelend komt de speler terecht in de verschillende
hoofdstukken. Elk hoofdstuk biedt nieuwe avonturen. De speler leeft mee met de hoofdfiguren: Jessica
en Tom. Op een verhalende manier komen de thema’s onder de aandacht.
De hoofstukken heten:
1) mijn profiel
2) het plein
3) zwembad
4) thuis
5) Philadelphia kantoor (servicedesk/hulpbron)
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Mijn profiel
Elke speler die de app opent komt automatisch eerst in het profiel. Het is een algemene introductie.
Het profiel is een manier om de speler nader kennis te laten maken met zichzelf. In het profiel kan de
speler de volgende stappen doorlopen:
1. mijn uiterlijk
2. favoriete activiteiten
3. persoonlijke eigenschappen
Aan het einde van deze activiteit heeft de cliënt een collage gemaakt van zichzelf.
In de collage worden alle gemaakte keuzes als geheel in een fotolijst weergegeven.

TIP!

Dit persoonlijke profiel kan gedeeld worden met vrienden en bekenden via e-mail,
	
Facebook, Twitter of kan als screensaver geplaatst worden op de eigen computer.
De speler kan ook een print maken.

Mijn uiterlijk
Doel
• cliënten worden zich meer bewust van hun uiterlijk
Inhoud
Het profiel helpt de cliënt te kijken naar het eigen uiterlijk. Kenmerkende details van het eigen gezicht,
haar, postuur en de eigen sekse worden getoond. Door te spelen leert de speler deze kenmerken
(beter) kennen en herkennen.

TIP!

 ip voor gesprek
T
• p raat door over uiterlijk

• p raat over de keuzes die de speler maakt
	
• s tel de ervaringsvraag: is dit prettig, niet prettig of weet je het niet?
• s tel de gevoelsvraag: hoe is dit voor jou?
	
• p raat door over: welke lengte, en welke breedte
	
• k ijk ook eens samen in de spiegel
	
•o
 f maak een selfie met je mobiele telefoon
	
• k ijk naar elkaar: wat vind je van je eigen gezicht?
	
•w
 at vind je mooi, minder mooi aan je uiterlijk?
	
Favoriete activiteiten
Doel
• bewustzijn van wat vind je prettig en niet prettig
Wat iemand graag doet, zegt iets over de eigenheid van die persoon.
Daarom wordt in dit onderdeel gevraagd naar favoriete bezigheden.

TIP!

 ip voor gesprek
T
	Bij elk onderdeel worden drie antwoordmogelijkheden getoond: prettig, niet prettig en ík
weet het niet/twijfel. Ga met de speler in gesprek. Vraag niet alleen naar: is het prettig of
niet. Geef altijd minimaal drie antwoordmogelijkheden.
Vraag door: wat vind je er prettig, wat niet?
Je weet het niet, waar denk je aan? Et cetera.
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Persoonlijke eigenschappen
Doel
• leren verwoorden waar je goed in bent
• basis leggen voor het praten over persoonlijke eigenschappen
• oefenen trots zijn op jezelf
Inhoud
In dit onderdeel komt de speler een stap verder in het zichzelf leren kennen.
Waarin onderscheidt iemand zich van de ander, wat maakt iemand bijzonder?
Het praten over eigenschappen kan lastig zijn. Het woord ’eigenschappen’ is een abstract begrip.
Dat geldt ook voor de begrippen die daaronder vallen.
Daarom is een mix gemaakt van: eigenschapswoorden en (meer) concrete werkwoorden.
Vaak wordt in begeleidings- en leersituaties onbewust de nadruk gelegd op wat iemand niet goed doet.
Voor een positief zelfbeeld heeft iemand positieve leerervaringen nodig. Een positieve benadering door
de omgeving helpt iemand zichzelf positief te beleven.

TIP!

•H
 et kan een heel mooi gesprek opleveren: doorpraten over dit onderdeel

•H
 elp de speler positief na te denken over zichzelf: wat zijn jouw sterke kanten?

Waar ben jij goed in?
•P
 robeer ook de volgende stap: leren praten over (positieve) persoonlijke eigenschappen.

Bijvoorbeeld: ben je geduldig, of vriendelijk, of creatief? Kijk welke van deze begrippen
bekend zijn bij je cliënt, en of deze zichzelf erin kan herkennen.

Voorbeeld
Een woord als ‘geduldig’ is een abstract woord. Het wordt concreet door de vragen
die je erover stelt. Zoals: Wat vind je van wachten? Wanneer is het moeilijk om te
wachten, voor wie is dit prettig?

Het kan zijn dat je cliënt het gesprek te abstract blijft vinden. Je merkt dit aan de
reacties. Laat het onderwerp dan rusten en praat dan door over wat iemand goed kan.
Dit is concreter dan het praten over eigenschappen.
•D
 e cliënt groeit van een compliment. Echter een te positieve benadering helpt iemand

niet sterker te worden. Teveel complimenten werken averechts.
Help iemand gewoon te kijken naar de situatie ’zoals het is’. Soms doe je dingen goed,
sommig gedrag is handig, ander gedrag niet. Sommige wensen kun je overdrijven,
anderen zijn het waard om gekoesterd te worden. Dat doet niets af aan wie je bent.
Je bent goed zoals je bent!

9

Het Plein
Doel
• overzicht van situaties
• gebruikmaken van hulpbron (kantoor)
Inhoud
Na het maken van zijn persoonlijke profiel komt de speler op het zogeheten plein. Hier kan de speler
een keuze maken uit verschillende mogelijkheden.
De speler kiest zelf in welke situaties deze zich wil verdiepen.
Door te spelen, komt de speler in aanraking met de thema’s:
• wat vind je prettig en niet prettig?
• wat vind je lekker, niet lekker?
• lichaamsherkenning
• uiterlijk
• grensoverschrijdend gedrag: pesten
• aanraken
• nee of ho zeggen
• hulp vragen

Zwembad
Doel
• pesten bespreekbaar maken
• weten wat je kunt doen (assertief en weerbaar gedrag)
• herkennen welke houding helpend is, welke niet (je groot maken)
Inhoud
De speler reist mee met Tom. Tom gaat met de bus naar het zwembad. In de bus wordt hij gepest.
Twee jongens spreken en raken hem aan. Ze zeggen dat hij eruitziet als een ’mongool met
mongolenschoenen’. Daarna volgt een ’Wat zou je doen-quiz’. De speler kiest welk gedrag het beste is
in zo’n geval.
Ook Anne gaat naar het zwembad. Zij wordt lastig gevallen in het zwemhokje.
Een paar jongens gluren onder de deur terwijl ze zich uitkleedt. De badmeester vertelt wat je in zo’n
geval het beste kan doen.
Pesten
Bij pesten is sprake van machtsverschil en het misbruik maken daarvan. De gepeste persoon voelt zich
vaak letterlijk klein gemaakt (gevoel van vernedering, angst en onmacht).
De situatie is complex, omdat de pester meestal niet alleen opereert. Vaak zijn er meerderen
betrokken en is een groep meelopers mede verantwoordelijk voor het pesten. Ook is de pester vaak
zelf slachtoffer geweest van pesten in het verleden.
Wil iemand op pesten een adequate reactie geven, dan is ’het hoe’ van essentieel belang. Hoe je kunt
zorgen dat je respect afdwingt bij de pester. En dat je met rust gelaten wordt. Dit heeft alles te maken
met je houding en uitstraling.
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Helaas hebben veel cliënten ervaringen met gepest worden in het verleden. Dit kan hebben geleid tot
een laag zelfbeeld en weinig vertrouwen in de wereld. Gevoelens van onmacht werken verlammend.
Het kan erg moeilijk zijn om jezelf een nieuwe houding aan te leren. Voor het verwerken van
pestervaringen maakt het verschil hoe vaak iemand in zijn jeugd is gepest, op wat voor manier en hoe
erop gereageerd is door de omgeving. In het ernstigste geval is sprake van een blijvend trauma.

TIP!

•D
 e app helpt signaleren. Heeft je cliënt recente of ervaringen in het verleden met

pesten: vraag of je cliënt er meer over wil/kan vertellen. Geef iemand de tijd om zijn
verhaal te doen. Biedt een luisterend oor en stel open vragen
•O
 efen de gedragstips uit de ’Wat zou je doen-Quiz’ in een rollenspel (bijvoorbeeld: je

groot maken)
•B
 edenk dat iemand met een laag zelfbeeld meestal meer nodig heeft dan een

oefenmoment
•V
 raag de gedragsdeskundige hoe iemand de pestervaring het beste kan verwerken.

• I ndien nodig: activeer het protocol misbruik (kindermishandeling)

•G
 a na of er binnen jouw organsiatie trainingen te volgen zijn rondom weerbaarheid.


Thuis
Doel
• bewust worden van lekker en niet lekker eten
• alertheid en keuze: voor wie je je deur opendoet, en wie niet
• kennis opdoen over social media
• herkennen van lichaamsbeeld
Inhoud
Situatie 1: De speler komt eerst in de keuken met Jessica en Tom.
En kan kiezen tussen allerlei etenswaren om de eigen trek te stillen. Het betreft zowel afbeeldingen van
maaltijden, als van tussendoortjes.
Situatie 2: Daarna wordt een filmpje getoond (bron: Deurtje Open Deurtje Dicht).
Frans woont alleen, Er komt een vertegenwoordiger langs van tijdschriften.
Frans laat hem binnen. De man probeert hem een abonnement op een tijdschrift aan te smeren. In de
’Wat zou je doen-Quiz’ worden de keuzes van: wel/niet binnenlaten verder uitgewerkt. En in de tip: hoe
dan het beste te reageren op zo’n situatie.
Situatie 3: Social media. Over het ontvangen van mails. Het gaat om drie soorten berichtjes en
gedragskeuzes.
a. tante Sara (bekende)
b. SPAM 1, een uitnodiging van iemand die je niet kent
c. SPAM 2, nep bankbericht
Situatie 4: Jessica en Tom gaan naar bed. De speler kan hen helpen met hun kleren uitdoen. De speler
kan op deze manier kennismaken met het lichaamsbeeld van een vrouw en man.
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Gebruik van social media
Social media bieden veel kansen en mogelijkheden aan onze cliënten. Het geeft hen regie over hun
leven en vergroot hun zelfstandigheid. Lang is sprake van eenzijdige nadruk op de gevaren van internet
en social media. Het gevolg was dat cliënten geen gebruik konden maken van dit medium. Of dat hen
en hun begeleiders vooral gewezen werd op de risico’s (ontmoedigingsbeleid). Gelukkig denken we
daar tegenwoordig anders over.

Do’s
• ga uit van de kansen en mogelijkheden van social media (visie)
• zorg dat je zelf op de hoogte bent van de mogelijkheden en hoe dit veilig te gebruiken
• als je cliënt met social media bezig is: vraag of je erbij mag komen zitten
•	kijk met welk medium je cliënt bezig is en stel open vraag: wat heb je vandaag beleefd op
Facebook? (of: mail, internet, twitter, msm, etc. Hangt af van wat de cliënt op dat moment doet)
•	laat de cliënt jou vertellen wat internet en social media voor hem/haar betekent. Wat biedt het
aan hem/haar persoonlijk?
• bespreek de mogelijkheden op een open manier, en geef (zo nodig) informatie
• vraag of de cliënt jou kan vertellen wat de risico’s zijn
• bespreek de gevaren op een open manier, en geef informatie
(geen naakt-selfies, et cetera)
• geef alle informatie op een concrete en visuele manier
•	volg zo nodig zelf een cursus om bij te blijven. Stel je belangstellend op, vraag je cliënt om een
korte cursus social media om zo meer te leren en inzicht te krijgen in wat de cliënt al weet.
Don’ts
• let op: social media verbieden is een vrijheidsbeperking
• voeg de cliënten en belangenbehartigers niet toe aan je sociale privé netwerk

Kyra heeft een eigen Facebookpagina. In de app is een link gemaakt naar deze Facebookpagina.
Via deze pagina krijgen cliënten tips voor veilig internet en gebruik van Facebook. Als je meer
informatie zoekt, en je wilt dit bespreken met je cliënt, kun je ook naar de volgende websites:
www.digibewust.nl
www.mijnkindonline.nl
www.noqxs.nl
www.ookjij.nl (voor matig VB, aangepast internetgebruik)
www.klikentik.nl (voor laagopgeleiden, laag spraak-taalniveau)
Lichaamsbeeld
Het herkennen van het eigen lichaam draagt bij aan het besef van wie je bent.
Je leert het verschil te zien tussen een mannen- en een vrouwenlichaam.
Met kennis van het eigen lichaamsbeeld ontwikkel je je eigen identiteit.
En je legt de basis voor het positief beleven van seksualiteit.
In de app kan de speler Jessica en Tom uitkleden. Het kijken naar een naakt figuurtje kan confronterend
zijn voor cliënten. Daarom is in de app een keuze moment ingebouwd. Kyra stelt de vraag: wil je verder
kijken of niet? Zo niet, ga dan door naar de knop ‘Slapen’. Het onderdeel kan dus naar keuze worden
overgeslagen.
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Tot slot van het onderdeel wordt de norm gesteld: ’uitkleden en bloot is privé, je doet dit met je deur dicht.
De ander uitkleden doe je alleen als je het allebei prettig vindt...’. Normen zijn gedragsregels. Bedoeld om
het samenleven prettiger te maken en iemand te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag (door
of richting anderen).

TIP!

•G
 eef een tip aan je cliënt: bekijk jezelf ook eens in de spiegel. Zie jij eruit zoals Jessica, of

zoals Tom?
• Praat erover door en vraag naar de namen: hoe noem jij alle lichaamsdelen?
• Vraag of de cliënt meer wil weten over het eigen lichaam.
Je kunt verder praten aan de hand van visueel materiaal uit de koffer.
• De norm: bloot is privé. Normen leer je het beste door herhaling. Maak het bewust
binnen de situatie zelf (bij aanleiding in het dagelijks leven). Laat je cliënt zelf vertellen
wat de norm is en wat het nut ervan is. Of oefen in het toepassen naar anderen. Geef
een compliment als dit goed gaat.
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Teksten Rapp
Pesten

Thuis

Niemand begrijpt jou
had je ooit zo een naar gevoel
dat je er alleen voor staat
dat is echt niet cool
je wilt om hulp vragen
maar de angst zit in de weg
je lijkt zo alleen
als je wordt gepest
laat je niet pesten
vraag om hulp
jij bent ook een mens
niemand heeft het recht
dat hij jou zomaar pest
je staat niet alleen
er zijn mensern om mee te praten
die jou begrijpen en steunen
Zodat je verder kan gaan
ga verder met leven
geef de moed niet op
geloof me
alles komt goed
ga verder met leven
bespreek je problemen
je bent niet alleen
nee

Lekker thuis aan het chillen
op de bank met een boek
televisie kijken
internetten
het maakt niet uit wat je doet
doe wat je prettig vindt en niet wat je niet
prettig vindt
ga op zoek naar waar je je goed bij voelt
en wat je prettig vindt
er is genoeg te doen
kijk alleen op het internet
chatten met je familie of iemand die je kent.
Luister naar muziek of schrijf een mooi gedicht.
Alles is mogelijk, als je er maar plezier in vindt.
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Leerbaar en Weerbaar
De methode Leerbaar en Weerbaar helpt cliënten bij het opbouwen van zelfkennis, bewustzijn en het
stellen van grenzen. Zo leren zij betekenisvolle en gezonde relaties aan te gaan. Een belangrijk doel is
het versterken van eigenwaarde (het gevoel van ik mag er zijn), en het besef van zelfvertrouwen
(gevoel: ik kan dit).
De trainingen Leerbaar en Weerbaar worden in samenwerking met de teams op locatie gegeven.
Het zijn geen losse op zichzelf staande cursussen, maar trajecten waarin cliënt en team met elkaar
meegroeien. De cliënt wordt in staat gesteld om meer eigen kracht te ervaren; het team leert dit
leerproces te ondersteunen. De onderwerpen van de training komen daarom niet alleen tijdens de
training aan de orde, maar ook - op een net iets andere manier - tussen de sessies door, en na de
training.
Tekst handleiding:
Werkgroep app Leerbaar en Weerbaar
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