Werkvorm: Opiniespel ouderenmishandeling

Doelen:
• Deelnemers worden zich bewust van hun eigen normen en waarden die een rol kunnen spelen in
hun kijk op en waardering van relaties
• Deelnemer wordt zich bewust van de handelingsbereidheid en de beslisdrempel inzake
ouderenmishandeling
Tijd:

30 min.

Materiaal:

Opiniebladen, dropjes en pepermuntjes

Uitvoering:
Maak een speelveld op een grote flap met 4 vlakken voorzien van de nummers 1 t/m 4. Geef de
deelnemers de volgende instructie:
Je krijgt een blad met daarop 4 situaties. De vraag is: ‘over welke situatie maak jij je het meest
zorgen?’ Ga niet met elkaar in discussie. Verdeel de 3 dropjes over de situaties die je zorgelijk vindt.
Het pepermuntje zet je in op de situatie die je niet zorgelijk vindt. De 3 dropjes moet je verdelen, het
pepermuntje hoef je niet in te zetten.
Nabespreking:
Vraag aan de deelnemers naar hun motivatie van de verdeling van de dropjes en pepermuntjes.
Aan de hand van de verdeling op het vel is het mogelijk te zien hoe de meningen liggen binnen de
groep. Hierover kan een discussie ontstaan. Het zal duidelijk worden dat het waarderen van de
situaties veelal beïnvloed wordt door individuele normen en waarden van de deelnemers.
Waarschijnlijk zal dat in hun werksituatie ook het geval zijn.
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Een bewoner klampt je aan en zegt:
“Mijn zoon komt weer langs, ik ben bang
voor hem, hij slaat me steeds en ik kan geen
kant op”

Als de kleinzoon van mevrouw Mulder is
geweest is ze erg van slag.
Je ziet dat de antieke klok is verdwenen

De heer de Boer tref je aan in zijn rolstoel op
het balkon. Zijn dochter is hem vergeten en
weggegaan, 3 uur geleden.
Het vriest.

De medicijnen van meneer Harderen
verdwijnen de laatste tijd.
De zoon zegt dat de slaappillen vader lekker
rustig maken
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De heer Bakker is door zijn kinderen de
afgelopen 3 jaar niet bezocht.

De dochter van een demente bewoner
bindt haar moeder vast aan haar stoel
tijdens de afwas.
“Ze loopt anders voortdurend weg”
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De zoon van mevrouw de Vries beheert de
rekening van haar moeder.
Hij maakt wekelijks 1000 euro over naar zijn
eigen rekening.

De heer Jansen vraagt
waarom hij nooit post krijgt.
Het blijkt dat zijn gescheiden zoon deze altijd
onderschept en meeneemt.
Hier zitten ook brieven en tekeningen van
zijn kleinkinderen bij.
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