
Leren & Ontwikkelen Cliënten
Wil je iets leren of jezelf ontwikkelen?  Vraag het ons!

We hebben een bibliotheek vol leesplezier

Je kan boeken over allerlei verschillende 
onderwerpen lenen. 

We hebben ook individuele 
cursusboeken waar je mee 
aan de slag kan.

We bieden cursussen: 

Je kan bij ons meerdere 
cursussen volgen.

We hebben spelmateriaal: 

Je kan allerlei spellen lenen 
over dingen die je wilt leren.

We kunnen je les geven: 

We kunnen een thema-
bijeenkomst houden over 
verschillende onderwerpen.

We hebben digitaal 
materiaal: 

Je kan online leren op je 
tablet of computer.

We kunnen met elkaar in 
gesprek of meedenken: 

We kunnen jou en je 
begeleider helpen je 
leervraag te verduidelijken.

We kunnen even bellen? 
Mariska van Klink   06 - 29 02 41 27    
Patricia van Velzen  06 - 21 24 11 63 

Ook kunnen we mailen: 
Heb je een vraag, stuur dan een e-mail naar: 
lerenvoorclienten@gemiva-svg.nl

Benieuwd wat we voor 
jou kunnen doen? 

Heb jij nog een idee?
Deel het met ons.



Vraag van cliënt: 
Ik vind het lastig om nee te zeggen. 
Kunnen jullie mij helpen?

Je kunt leren om nee te zeggen als je iets 
niet wilt. We hebben met jou gebeld over 
wat je precies wil leren. Je kunt een cursus 
volgen of met een werkboek aan de slag. Het 
werkboek hebben we digitaal en in papieren 
versie. 
Je kunt ook een spel spelen waarbij je leert 
om beter nee te zeggen. Je hebt er samen 
met jouw begeleider voor gekozen om het 
papieren werkboek te gaan gebruiken.

Vraag van gedragskundige:
Ik heb overleg gehad met een team van een 
locatie. Het team heeft vragen over social 
media en cliënten. Hoe kunnen zij hen onder-
steunen in het gebruik van social media?
 
We hebben veel materiaal over dit onder-
werp. In overleg met het team is een the-
mabijeenkomst gegeven over social media. 
We hebben hierna materiaal achtergelaten 
op de locatie. Daar kunnen cliënten en het 
team verder mee aan de slag. Ook lijkt het de 
cliënten leuk om nog een spel te spelen over 
social media.

Vraag van begeleider: 
Ik heb informatie gevonden over gezonde 
voeding en lessen over de smaak van 
verschil lende soorten eten. Ik vroeg me 
af of jullie daar ook iets over hebben?   

Nee, maar we hebben via de site waar jij de 
informatie gevonden hebt een account aan-
gemaakt. Nu kan jij en ook anderen gebruik 
maken van de lespakketten. 

Vraag van leerlingbegeleider:
Ik heb een cliënt die wil leren om zelfstandig 
zijn was te doen, nu hij in zijn nieuwe appar-
tement woont. Zijn hierover boeken beschik-
baar?

We hebben verschillende werkboeken over 
huishoudelijke taken. Het digitale boek 
over ‘wassen’ hebben we naar je gemaild. 
Hier kunnen jullie zelf mee aan de slag. 

Vragen en de aangeboden oplossingen

Gemiva
Bleulandweg 1A
2803 HG Gouda
lerenvoorclienten@gemiva-svg.nl

Vraag van ouder:
Mijn kind heeft moeite met het herkennen 
van gevoelens en wordt snel boos. Hij heeft 
dagbesteding bij Gemiva. Hoe kan ik mijn 
kind helpen hier beter mee om te gaan?  
De gedragskundige heeft mij naar jullie 
doorverwezen.

Wij hebben je verteld welke materialen wij 
hierover hebben. In overleg is besloten dat je 
twee werkboeken en een aantal spellen gaat 
gebruiken.


