
Actiekaart: PERSOONLIJK TOEKOMST GESPREK
Je gaat een persoonlijk gesprek aan met een bewoner om te achterhalen wat iemand

leuk vindt om te doen én goed kan. Daarna ga je samen met de andere vrijwilligers en

participatiecoaches bedenken waar iemand goed tot zijn recht komt, bijvoorbeeld als

vrijwilliger. Je kunt het beste 1 op 1 met iemand af te spreken.
 

 

Stap 1   Ga in gesprek met de deelnemer tijdens een gezamenlijke activiteit.
 

Stap 2   Vertel dat je graag meer te weten wilt komen over wat hij/zij leuk vindt om 
 

        te doen, wat iemand goed kan en zou willen in de toekomst.
 

Stap 3   Vraag of diegene het leuk vindt om een keer samen af te spreken om 
 

        daarover te praten. 
 

Stap 4   Maak een afspraak (kies een plek uit waar diegene zich op zijn gemak voelt).

Interesses achterhalen
Wat vind je leuk? Waar word je blij van? Wat doe je het liefste? Waar kijk je

graag naar? Wat heeft je voorkeur? Waarin heb je belangstelling?

Wat kan iemand goed?
Wat voor vaardigheden heeft iemand? Is iemands netjes en opgeruimd? Vrolijk

of een goede verteller? Kan iemand goed naaien of koken? Stel vragen, maar

help mensen ook met het bedenken van vaardigheden: benoem wat je ziet!

Ondersteuning & hulp
Wat vind je moeilijk? Waar heb je hulp bij nodig? Durf je alleen op mensen af

te stappen? Kun je zelfstandig reizen? Ben je vaak somber?

Waar wordt iemand ongelukkig van?
Wat vind je verschrikkelijk? Waar word je chagerijnig van? Stel vragen, maar

help mensen ook met het bedenken: zou je op een kantoor kunnen werken?

Benoem wat je ziet!

Wat past daarbij?
Neem je uitgewerkte gesprek mee naar

de intervisie. Bedenk samen met de

participatiecoaches en andere

vrijwilligers wat bij diegene past. Denk

in mogelijkheden. Alles kan!

Vragen staat vrij! Bedenk mogelijke

plekken wat diegene zijn plekje kan

zijn. Ga langs om te vragen of ze wat

hulp kunnen gebruiken. Je kunt ook

samen met de deelnemer door de wijk

lopen om een leuke plek te zoeken.

Waar kun je dat zoeken?

IN GESPREK MET BUURTBEWONER BRAINSTORMEN MET ANDEREN


