Verkorte training Eye-opener
Eerstelijns hulpverleners aangesloten bij MENT in de regio Midden Brabant hebben regelmatig
intervisie met elkaar. Aan de hand van een casus bespreken ze wat ze moeilijk hebben gevonden in
deze situatie. En wat ze anders zouden kunnen doen. Doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg voor
mensen met NAH verder te verbeteren.
Bij deze intervisiebijeenkomsten is het streven dat er ook twee ervaringsdeskundigen aanwezig zijn.
Zij leveren vanuit hun ervaring met NAH en met de zorgverlening een bijdrage aan de bijeenkomsten.
Dit intervisieprogramma heeft de naam Eye-opener.
In deze verkorte training Eye-opener leren deelnemers wat intervisie is en hoe je hierbij een inbreng
hebt. Andere vaardigheden zijn het geven van feedback en basis communicatieve vaardigheden. Door
samen met andere mensen met NAH bij deze training aanwezig te zijn en hierover te praten, ontstaat
een breder beeld van de gevolgen van NAH op ieders leven. Hierdoor wordt de rol van
ervaringsdeskundigen versterkt. In deze training gaan we veel oefenen. De theorie bestudeer je thuis,
daarvoor krijg je een reader.
De training die we dit voorjaar aanbieden is bedoeld voor mensen die eerder de training NAH
Ervaringskracht hebben gevolgd. Of op een andere manier bekend zijn met communicatieve
vaardigheden. Het is belangrijk dat je met afstand naar je eigen herstelproces kunt kijken.
Inhoud van de training
De verkorte training Eye-opener gaat over 3 dagdelen van 2,5 uur. In deze training staan de volgende
onderdelen centraal:

Dag 1:
-

Kennismaken
Wat is intervisie
Vragen stellen
Uitleg over de incident methode

Dag 2:
-

Vragenrondje
Uitleg werkwijze intervisieprogramma Eye-opener in Tilburg
Wat is reflecteren en hoe doe je dat?

Dag 3:
-

Vragenrondje
Oefenen met intervisie
Hoe verder?
Afsluiting
Bij dag 3 sluiten de ervaringsdeskundigen aan die deze training eerder gevolgd hebben.

Praktische informatie
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: mensen met een Niet-aangeboren Hersenletsel
Start: voorjaar 2022
Locatie: Dr. Deelenlaan 9 (Hasseltveste)
Duur: 3 bijeenkomsten op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 8
Trainer Renske Mol

De cursusdata zijn
-

Dag 1: 13 mei (2.09, scholingsruimte)
Dag 2: 10 juni (2.09, scholingsruimte)
Dag 3: 24 juni (2.09, scholingsruimte)

Criteria
Niet iedereen kan deelnemen aan de training. De volgende criteria gelden:
-

-

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn om zich na deze training in te zetten
voor het intervisieproject Eye-opener van MENT. Dat betekent dat je 3 à 4 keer per jaar aansluit
bij een intervisiebijeenkomst en vanuit cliëntenperspectief een inbreng hebt in de groep. Deze
intervisiebijeenkomsten zijn in de avonduren en vinden plaats in Tilburg en omgeving.
Je bent alle 3 keren bij de training aanwezig.
2 ½ uur (met tussendoor een pauze) in een training kunnen zitten.
Feedback kunnen ontvangen en geven.
Bereid en gemotiveerd zijn om thuis opdrachten voor te bereiden.
Met afstand kunnen kijken naar jouw eigen herstelproces.
Aantekeningen kunnen maken en minimaal 1 A4-tje aan tekst kunnen lezen.

Procedure van aanmelding:
Wanneer je gemotiveerd bent voor deze training stuur dan voor 5 mei een mail naar:
Ivon Groot (programmamanager Hersenletselnetwerk Midden-Brabant)
i.groot@zmbr.nl
Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
-

Riny Pepels: 06 29023944; riny.pepels@ziggo.nl
Renske Mol: 06 40942136; info@moltraining.nl

