Aan iedereen die cliënten helpt bij het invullen van de inschrijfformulieren
voor de studiedag 2019 ‘Dichter bij je droom!’

Gouda, 4 maart 2019

Hallo allemaal ,
Deze brief is bedoeld voor de personen die de cliënten helpen om het inschrijfformulier in te vullen
voor de studiedag cliënten 2019 ‘Dichter bij je droom’.
De uiterste inleverdatum is 3 april 2019.
Voorgaande jaren
Voorgaande jaren hebben we regelmatig gemerkt dat cliënten voor doegroepen waren ingeschreven
waarvan uiteindelijk bleek dat deze doegroep niet aansloot bij de interesse of mogelijkheden van de
client. Dit zorgde voor teleurstellingen en dat willen we graag voorkomen.
Dat was voor ons, de werkgroep studiedag cliënten, een reden om deze brief mee te sturen.
We willen een aantal zaken helder maken en toelichten zodat het makkelijker wordt om het inschrijf
formulier met een cliënt in te vullen en zij op de juiste doegroep terecht komen.

Wat is belangrijk om te weten:
Doel studiedag
We willen proberen cliënten wat te leren waar ze thuis of in werk/dagbesteding mee verder kunnen.
Passend bij ieders mogelijkheden en interesses. Het is dus belangrijk om te kijken of dit doel past bij
de cliënt. En vooral ook welke doegroep dan past bij je cliënt.
De studiedag is niet een onderdeel of gerelateerd aan de dagbesteding, die staat los van de
studiedag.
De inschrijfformulieren worden zo veel mogelijk in de woonsituatie ingevuld. Woont een cliënt niet
binnen de Gemiva-SVG Groep, dan kan het inschrijfformulier op de dagbesteding ingevuld worden,
waar de cliënt overdag naar toe gaat.
Stem dat met elkaar af.
Doegroepen
Bij het inschrijfformulier zit altijd een formulier met omschrijving van de doegroepen.
Lees deze samen met je cliënt zorgvuldig en kijk wat past bij de belevingswereld van je cliënt. Als het
nodig is, leg dan uit wat het thema is van een doegroep. Kijk ook wat je cliënt wil en interesse in
heeft. Is er behoefte aan meer informatie? Schroom niet om dat te vragen!
studiedagclientenmidden@gemiva-svg.nl

Begeleiding aspecten
Heeft je cliënt specifieke hulp ergens bij nodig bijv. bij toiletgang of medicijngebruik? Laat dit dan
weten. Er lopen op de dag veel mensen rond en soms is het voor cliënten moeilijk om aan een
onbekend gezicht hulp te vragen. Op deze manier kunnen wij iemand aanwijzen die klaar staat voor
je cliënt.
Ga er dus niet van uit dat alle hulp zomaar aanwezig is. Geef het duidelijk aan of laat iemand van de
begeleiding van de cliënt naar de studiedag komen om een bepaalde handeling te verrichten.
Heeft je client een speciaal dieet? Dan is het belangrijk dat je daar zelf samen met de cliënt een
passende oplossing voor zoekt voor deze dag.
Wanneer je met het helpen met invullen van het inschrijfformulier uitgaat van bovenstaande punten
zullen teleurstellingen worden voorkomen. Het gaat er vooral om dat je cliënt een leuke leerzame
dag heeft!
Namens de stuurgroep alvast bedankt!
Vriendelijke groet,

Stuurgroep Studiedag Cliënten

PS
Heb je niet voldoende inschrijfformulieren, kopieer ze dan zelf eventjes.
Je kunt ook extra formulieren aanvragen bij het Servicecentrum Gouda, administratiegroep 0182
575901.
De doegroepen heten dit jaar leergroepen.

