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Aanmelding en financiering
De aanmelding verloopt via het 
Adviespunt via een aanvraag-
formulier. Vervolgens vindt er  
een intake plaats. Er zijn diverse 
manieren waarop therapie 
gefinancierd kan worden, voor 
informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat van het Adviespunt, 
adviespunt@onstweedethuis.nl 
of tel. 020 4061030.
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Wat is Flink!
Flink! is een training voor kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking die graag sociaal meer 
weerbaar willen worden. In een  
Flink!-training komen de thema’s 
lichaamsbesef, lichaamsbeeld, ik-
besef, meningvorming, emoties, 
wat is privé, sociale weerbaarheid 
uitgebreid aan bod. We maken in de 
training gebruik van verschillende 
visuele en expressieve middelen. 
Het doel van de training is de 
cliënten bewuster te maken van 
zichzelf, van hun lichaamsbesef en 
van hun lichaamsbeeld. Het gaat 
om de beleving en de herkenning 
van de emoties, en hoe je daar mee 
om kunt gaan. Hierdoor neemt het 
zelfvertrouwen toe en is iemand 
beter in staat om uit te komen voor 
zijn of haar eigen mening. We hebben 
veel aandacht voor het aangeven van 
grenzen. De cliënt kan oefenen hoe 
je omgaat met  afstand en nabijheid. 
Zo kan hij zich weerbaar opstellen in 
sociale situaties. 

Voor wie is Flink! geschikt
De FlinK!-trainingen zijn bedoeld 
voor kinderen en volwassen met 
een lichte of matige verstandelijke 
beperking die een hulpvraag 
hebben op het gebied van sociale 
weerbaarheid. Zij moeten in staat 
zijn tot het ontwikkelen van enige 
mate van ik-besef. 

Op welke vragen kan Flink! 
een antwoord zijn
Voorbeelden van hulpvragen:

De training kan individueel plaats-
vinden maar ook in groepsverband; 
binnen de woningvoorziening of 
op het dagcentrum. We kunnen de 
training aanpassen aan het niveau 
van de deelnemer en aan zijn of 
haar specifieke hulpvraag. De duur 
van de training is over het algemeen 
genomen een half jaar met uitloop 
naar een jaar. De bijeenkomsten 
duren ongeveer anderhalf uur. 

• Een cliënte heeft weinig besef 
 van haar eigen ik, daardoor is 
 ze erg beïnvloedbaar door andere  
 cliënten en laat ze telkens over 
 zich heenlopen.
• Iemand is zich niet voldoende 
 bewust van zijn emoties, waardoor 
 de emoties hem telkens overvallen 
 en hij er geen woorden aan kan 
 koppelen.
• Iemand lijkt zichzelf niet goed te 
 verzorgen, hij vindt het lastig om 
 over dit onderwerp te praten, want  
 dat is hij niet gewend. Hij kan niet  
 goed in de spiegel kijken want dat  
 maakt hem onzeker.

Hoe verloopt de Flink!-
training
In de training maken we gebruik van 
verschillende visuele en expressieve 
middelen, zoals film, verschillende 
afbeeldingen, opdrachten, spelvorm- 
en, bewegingsoefeningen,  expressie- 
oefeningen, dans, muziek, toneel 
en rollenspelen. Het is belangrijk dat 
de doelen waar de cliënt binnen de 
bijeenkomsten aan werkt, onderdeel 
worden van de dagelijkse praktijk.  
De betrokkenen bij de cliënt maken 
we vooraf bekend met de methodiek. 
We houden hen wekelijks op de 
hoogte van de voortgang van hun 
cliënt. Ook krijgen betrokkenen  
van ons tips en handvatten hoe zij 
aan de slag kunnen met hetgeen 
behandeld is in de training. Zo 
kunnen zij de cliënt ondersteunen bij 
het generaliseren van de trainings-
doelen naar het dagelijks leven. 
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