Sociaal-emotioneel werkboek
voor mensen met een LVB
De wereld staat op zijn kop! Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking is dit niet altijd
makkelijk. Misschien is hij/ zij meer verdrietig, bang of boos? Maakt hij/ zij zich vaker zorgen of heeft
het last van stress?
Met dit doe-boekje help jij je cliënt in deze moeilijke periode om zich een beetje beter te voelen.

Voor wie:

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Wat:

info op maat en allerlei opdrachten en oefeningen

Doel:

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking kunnen samen met
cliënten in gesprek gaan over gevoelens van de cliënten. Het werkboek kan daarbij
ondersteunen. De gedachten en gevoelens kunnen zo bespreekbaar gemaakt
worden.

TIP! Hoewel cliënten zelfstandig met het boekje aan de slag kunnen, is het aan te raden
om samen het boekje te lezen en de opdrachten te doen.

Hoi Allemaal,
Wat is er toch allemaal aan de hand? Je mag niet naar je werk, je mag niet naar je vrienden of
familie. Wat gek, he?
Misschien voel je je wel bang, boos of verdrietig. Ben je bezorgd?
Dat is heel normaal!
Veel dokters zijn bezig om alles weer te maken zoals het was. Maar je kunt zelf ook iets doen!
In dit boekje vind je wat je kunt doen om te zorgen dat niet meer mensen ziek worden.
In dit boekje vindt je ook wat jou kan helpen om minder bang, boos, verdrietig of bezorgd te
zijn.
Je mag het boekje lezen samen met een begeleider. Je mag de opdrachten maken. Kijk maar
wat jou helpt.
Succes in deze gekke tijd!

Wat is het Coronavirus?

Je hebt er vast al wel iets over gehoord: Het Coronavirus.
Maar wat is het?

Het coronavirus is een nieuw
virus.

Corona betekent kroon in het
latijn.

Onder een microscoop heeft het
virus kleine uitsteeksels met
bobbeltjes erop, soort kroontjes

Wil je meer weten of het Coronavirus? Kijk eens op deze link:
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen
Link naar uitleg van Freek Vonk:
https://www.youtube.com/watch?v=-_LEu-S8xU8

Als je het coronavirus hebt dan:

hoest je

heb je koorts

Voel jij je niet lekker?
Praat hierover met je begeleider!

voel je je niet fit

heb je het benauwd

Wat kan jij doen om te zorgen dat jij en
andere niet ziek worden?

Wat als je je zorgen maakt?
Dan willen we dingen onder controle houden. Wij willen bepalen hoe iets gaat gebeuren.
Dat kan helaas niet altijd. Wat kun je wel zelf bepalen en wat niet?

Dit kan ik niet zelf bepalen.
Kan ik los laten.

Wanneer je
weer mag
gaan werken?

Wie er ziek
gaat worden
en wie niet

Dit kan ik wel zelf bepalen
Hierdoor kan ik me beter voelen

Waar ik aan
denk

Of ik andere
ga helpen

Wanneer ik
naar huis bel
of beeldbel

Hoe lang het
gaat duren

Of ik leuke dingen
in het woonhuis ga
doen

Of ik mijn
handen
goed was
en afstand
hou

Wanneer ik weer
naar huis mag

En nu jij!
Waar kan je de volgende dingen plakken? Kun jij dit zelf bepalen of niet?

1. Hoeveel wc-papier er in de winkel ligt
2. Of ik mijn familie en vrienden bel
3. Of de zon schijnt
4. Of ik lief ben voor mijn medebewoners en begeleiders
5. Of anderen hun handen wassen
6. Of ik mijn handen was en hoe
7. Of ik iets liefs maak of doe voor een ander
8. Weet jezelf nog andere dingen die je zelf kunt bepalen?
9. Weet jezelf nog dingen die je niet zelf kunt bepalen?

Dit kan ik niet zelf bepalen.
Kan ik los laten.

Dit kan ik wel zelf bepalen
Hierdoor kan ik me beter voelen

Hoe voelt dat voor jou?
Heel wat dingen gaan anders dan normaal. Hoe is dat voor jou? Kleur de smiley die het beste
bij je gevoel past.

Niet naar je werk gaan

Niet naar het huis van je ouders mogen

Thuis blijven

Leuke dingen thuis doen

Wandelen met begeleiding

Je vrienden niet zien

Videobellen met familie

Videobellen met vrienden

Hoe voel je je?
Natuurlijk voel je je niet de hele tijd hetzelfde.

Maar het is wel belangrijk dat je tegen begeleiders vertelt hoe je je voelt.

Hieronder zie je verschillende emoji`s die kunnen je helpen om tegen begeleiders te
vertellen hoe je voelt op dit moment.

Bang

Blij

Boos

Heel vrolijk

Bezorgd

gekkig

gefrustreerd

verbaasd

Verdrietig

Oefening:
Vertel tegen begeleiders hoe je je voelt. Gebruik daarbij de emojikaart.
Vertel het tegen begeleiders bijvoorbeeld:
*na het ontbijt

*na het avondeten

*na het drinken in de middag

*voor het slapen

Als je het moeilijk vind om te vertellen kun je het ook opschrijven.
Bijvoorbeeld:
Ik voel me verdrietig, omdat ik niet naar mijn ouders kan.
Of
Ik voel me heel erg vrolijk, omdat ik net een koekjes heb gebakken.
Of
Ik voel me blij, omdat Piet net tegen me zei dat ik lief was.

Wanneer je het moeilijk vind om te schrijven of vertellen,
Kun je natuurlijk ook tekenen.

Piekerwolk

Wanneer je niet vrolijk bent, kan het zijn dat je over dingen na aan het denken bent die niet
fijn zijn. Je denkt dan aan je zorgen.
Als je er steeds aan moet denken en je niet aan andere dingen kunt denken, dan ben je aan
het piekeren.
Het kan helpen om zelf of samen met iemand de dingen waar je aan denkt op te schrijven of
te tekenen.
Wanneer je ze in de wolk zet, hoef je er zelf even niet meer aan te denken.
Probeer het maar eens.

Hier kun je je eigen wolk maken

Welke gedachte kunnen je wel helpen?
Aan welke dingen kun je denken, zodat je weer blij wordt?

Sommige gedachte helpen je. Wanneer je blij bent, kun je
deze wel bedenken, maar wanneer je je niet fijn voelt, is
dit moeilijker.

Schrijf als je blij bent dingen in de denkwolk die je kunnen
helpen, wanneer je je minder fijn voelt.

Alles komt
goed
Ik kan op het
woonhuis leuke
dingen doen

Ik kan bellen met
vrienden en
familie

Ik kan iets liefs doen
voor iemand

Iedereen zorgt
voor me

Hier kun je je eigen wolk maken

Tien minuten praten of piekeren over je
zorgen

Als iemand tegen je zegt, dat je niet aan een roze olifant mag denken dan is het heel erg
moeilijk om daar niet aan te denken.
Zo werkt het vaak ook met dingen waar je je zorgen overmaakt.
Als iemand zegt dat je daar niet aan mag denken, doe je het juist toch.
Het kan helpen om tien minuten per dag juist wel aan de dingen te denken waar je je zorgen
overmaakt. Je kan er dan tien minuten over praten of juist tien minuten zelf over nadenken.
Als je gedurende de dag toch weer nadenkt over je zorgen, kun je tegen jezelf zeggen.
Nee, pas weer aandenken als ik tien minuten mag piekeren over mijn zorgen.

Zorgen weggooien

Het kan ook helpen om je zorgen UIT je hoofd te halen. Schrijf ze op een papiertje en daarna
FROMMELEN maar! Maak er maar een zo klein mogelijk propje van.
Je kan je zorgen ook in kleine reepjes scheuren, verstoppen of aan een zorgenpoppetje
voeren.
Zolang ze maar echt WEG zijn. Hé, dat lucht op!

Schrijf of teken wat er leuk was vandaag

Wat was er vandaag leuk of fijn?
Kun je het opschrijven of tekenen of misschien wel vertellen aan iemand?
Dat helpt vaak om je vrolijk te gaan slapen.
En slapen is veel fijner als je vrolijk bent.

Fijne plek die jezelf bedenkt

We mogen nu even niet op vakantie gaan. Maar wist je dat je ook in je eigen hoofd op reis kan
gaan? Zitten er veel zorgen in je hoofd? Reis dan naar jouw favoriete plek. Hoe ziet die van jou
er uit?
Waar voel jij je echt veilig en blij?
Wie is er dan bij jou?
Wat doen jullie daar?
Wat zie je allemaal, wat hoor je en wat ruik je?
Probeer je die plek echt heel goed in te beelden, alsof je naar een film kijkt. Om hem extra
goed te kunnen onthouden, kan je je plek ook tekenen!

Wat kan helpen als je iemand mist?

Je kunt nu niet naar huis, naar je familie wanneer je wil.
Ook kunnen je familieleden en vrienden niet veel of niet op bezoek komen.
Je zult ze daarom wel missen.
Wat kan dan helpen?


Je kunt bellen of videobellen



Je kunt een tekening of kaart sturen.



Je kunt foto`s bekijken van mensen die je mist of van leuke momenten.



Je kunt iets leuks gaan doen met iemand die op het woonhuis is. Afleiding helpt!



Een serie kijken of een spelletje doen.



Of kijk dit boekje nog eens door, misschien helpt een tip of activiteit je.

Verveel je je?
Wat ziet je dag er anders uit!
Dat kan leuk zijn, maar soms verveel je je waarschijnlijk ook.
Wat dan?
Het kan helpen om een leuke dingen pot te maken.
Je maakt een pot met briefjes waarop je leuke dingen tekent of schrijft die je kunt doen als
je je verveeld.
Je pakt een kaartje uit de pot, wanneer je je
verveeld.
En je hebt een verrassing om te doen.
Je kunt de pot ook door huisgenoten of
begeleiders mee laten vullen.

Teken je eigen Coronamonster
Kun je jij een eigen Coronamonster tekenen?
Probeer het maar eens.
Hieronder zie je wat voorbeelden.
Vind je het leuk om te tekenen? Op you tube staan links, waarmee je kan leren nog beter te
tekenen.
Deze link kan helpen bij het tekenen van een monster:

Kleuren van virussen
Vind je het leuker om een virus te kleuren? Hieronder vind je een kleurplaat. Op internet kun
je nog veel meer kleurplaten vinden.

Begeleiders laten weten dat je ze lief vindt
Wil je laten weten aan de begeleiding dat je het fijn vind dat ze er zijn en dat je blij bent
dat ze je helpen?
Misschien heb je het al ergens op het raam gezien.
Witte shirts of vellen papier waarop hartjes staan getekend. Dit hoort bij :
#mijnhartvoordezorg
om alle mensen die in de zorg werken te laten weten dat ze heel erg goed hun best doen en
dat we daar blij mee zijn.
Kijk hieronder voor voorbeelden.
Kun jij ook zo iets moois maken voor de begeleiders die
je zo goed helpen of voor de mensen in het ziekenhuis die andere mensen goed helpen?

Zorgenvriendje maken



Verschillende lapjes stof. Ik gebruikte vooral joggingstof en tricot omdat dat lekker zacht is voor
een knuffel



Een rits, ik gebruikte er eentje van 15 cm.



Vulmiddel



Een naaimachine. Met de hand kan ook als je veel geduld hebt natuurlijk



Voor de ogen gebruikte ik vilt

1. Ze de rits tussen de twee delen van het voorpand.
2. Naai het voorpand in helemaal rondom vast aan het midden pand en naai aan de bovenkant van
de rits langs (op mijn plaatjes op het blauwe stuk stof) waardoor alleen naar beneden een zakje
ontstaat.
3. Naai met een zigzagsteek de ogen en pupillen op.

4. Leg de goede kanten van de oren op elkaar en naai ze vast maar laat de onderkant open zodat je
ze kunt omkeren (en doe dit
). Heb je beide oren gedaan leg ze dan op je lap zoals op
plaatje. Leg daarboven op de achterkant (in mijn geval de donker blauwe stof) met de kant naar
boven die uiteindelijk binnen in de knuffel moet komen te zitten. Speld rondom en vooral de oren
goed vast.
5. Naai rondom maar laat de onderkant van de knuffel open en keer daarna je werk om (let op dat je
alle spelden goed hebt verwijdert.
6. Vul met vulmiddel voor knuffels, vouw de onderkant naar binnen en naai deze dicht.

