
Klein Geluk

Want klein geluk is groot geluk!

Nu we meer afstand van elkaar moeten houden kunnen we 
misschien wel wat meer klein geluk gebruiken. Voor zorginstelling 
ZoZijn hebben we afgelopen jaar met een subsidie van FNO een 
gesprekstechniek ontwikkeld om te gebruiken in woongroepen. 
Hiermee gaan woongroepbewoners, hun familie en de begeleiders 
op een gelijkwaardige manier het gesprek aan over dagelijks geluk in 
ieders leven. 

Het ging niet over de loterij winnen of een week naar Disneyland. Nee, 
het ging over in het weekend lekker een uurtje langer uitslapen en 
zelf een verse appeltaart bakken. Het ging over leven dichtbij huis. 
Goed om aandachtig bij stil te staan nu we onze actieradius 
verkleinen. 

Daarom stellen we graag deze materialen aan jullie beschikbaar voor 
een goed gesprek met:
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Een 

gesprek over 

klein gel-k; 

begeleider, 

naaste en 

bewoner!
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Opwarmertje
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in?
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Onderwerp
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Vrije tijd
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Anders namelijk:
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Vertel aan 

el$aar wat 

je vindt 
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Hulpkaartjes
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geven?

14
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Hulpkaartjes

16

Wie he� 

je nodig?



17

Hulpkaartjes

Hoe kan 

je het 

vergroten?

Hulpkaartjes

19

Wat heb je  

nodig?

Hulpkaartjes

18

Welke 

ke zes 

maak je 

hierin?

2020

Pak de 

mindamp erbij

Pak de Pak de 

mindamp erbijmindamp erbij

Klein geluk voor ons

2020

Pak de 

mindamp erbij

Pak de Pak de 

mindamp erbijmindamp erbij

Klein geluk voor ons

2020

Pak de 

mindamp erbij

Pak de Pak de 

mindamp erbijmindamp erbij

Klein geluk voor ons



21

Maak samen 

een )lan 

over wat je 

hier nu mee 

gaat doen.
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Mooi hoor 

even 

aandacht 

voor klein 

gel-k. Pak me 

er vaker 

bij! 
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Pak het 

plannetje 

erbij

Pak het Pak het 

plannetje plannetje 

erbijerbij

Klein Geluk voor ons

Een 

gesprek over 

klein gel-k; 

begeleider, 

naaste en 

bewoner!


