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Tool 2: Zoeken en puzzelen
  2B DE PUZZEL LEGGEN: PRIKKEL

Hoe kan je ondersteuningsvormen combineren 
om tegemoet te komen aan de noden en wensen 
van de persoon met een beperking?
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Met de noden, wensen en mogelijkheden op tafel kan er een heuse puzzel gelegd worden. 

 

Hoe ziet de puzzel er vandaag uit? Maar misschien nog belangrijker: hoe zien jullie de 
ideale invulling van zorg en ondersteuning?

We bieden je hieronder alvast twee ideeën om aan de slag te gaan.

Optie 1: Bloem

Je kan zorg en ondersteuning organiseren vanuit een helikopterzicht. Je doet dit volgens 
de verschillende belangrijke domeinen (bijvoorbeeld sociaal netwerk, persoonlijke 
hygiëne, verplaatsingen, …) en je hangt aan elk domein één of meerdere mogelijke 
mensen/diensten die zorg of ondersteuning bieden (bijvoorbeeld externe assistenten, 
thuisverpleging, voorzieningen, jijzelf,...).

Je kan dit zelf tekenen of gebruik maken van de sjablonen die je vindt op de website (zie 
Tool 2B). Je kan pionnen, paperclips of ander materiaal gebruiken om de verschillende 
mensen en diensten voor te stellen.

Misschien leuk om dit samen te doen met iedereen van het gezin of met andere mensen 
die nauw betrokken zijn? 
Of het elk apart te doen en daarna pas samen te leggen? 
Denk eraan om foto’s te nemen!

Optie 2: Ideale week

Je kan zorg en ondersteuning organiseren vanuit het idee van één week.   
Hoe zou de ideale week er uit zien en wie biedt de nodige ondersteuning?

TIP: Hou de agenda van de persoon met een beperking bij op je computer. Hierbij kan je:

  vaste regelingen inschrijven als terugkerende afspraak; 
  verschillende kleuren gebruiken voor de ondersteunende mensen en diensten; 
  gebruik maken van de mogelijkheid om afspraken te boeken waardoor de afspraak ook  

     ineens in de agenda van de ingeschakelde persoon wordt opgenomen.

Maakten jullie eerder een ondersteuningsplan? Dan kan je dat plan als vertrekpunt nemen. 
Wil je (opnieuw) stilstaan bij de noden en wensen van de persoon met een beperking en bij wat hij/
zij door familieleden wel of niet wil laten opnemen? Ga naar Tool 5.
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