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Flink is gemaakt in opdracht van Ons Tweede Thuis.
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen én voor hun familie. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, 
advies en hulp thuis. 24 uur per dag of een paar uurtjes in de week. Deskundig en betrokken. JIJ & IK is onze slogan. 
Samen werken we aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. onstweedethuis.nl



Voor wie is Flink! geschikt 
Flink! is een training voor jongeren 
en volwassenen met een matige tot 
lichte verstandelijke beperking die 
graag steviger in hun schoenen willen 
staan en sociaal meer weerbaar willen 
worden. Deelnemers moeten enig 
besef hebben van een eigen identiteit 
en/of de mogelijkheid hebben om dit 
besef te ontwikkelen. 

Op welke vragen kan Flink! 
een antwoord zijn 
Voorbeelden van hulpvragen: 
•    Sarah heeft weinig besef 
      van haar eigen ik, daardoor is  
      ze erg beïnvloedbaar door andere  
      mensen en laat ze telkens over  
      zich heenlopen.
•    Nick is zich niet voldoende  
      bewust van zijn emoties,  
      waardoor de emoties hem telkens  
      overvallen en hij er geen woorden  
      aan kan koppelen. 
•    Jesper 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. 
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Wat is Flink! 
Ik ben, ik voel en ik wil: 
pas als je weet wie je 
bent en wat je wensen 
en behoeften zijn, kun 
je zeggen ‘ik wil’. Flink! 

is een training voor het ontwikkelen 
van zelfbewustzijn, ego-sterkte en 
sociale weerbaarheid bij mensen met 
een matige tot lichte verstandelijke 
beperking. Flink! begint bij de basis 
van voelen en bewust worden. 
Daarna gaan we pas over naar het op 
de juiste manier uiten van je wensen 
en behoeften. Flink! laat deelnemers 
ervaren dat ze zich prettiger kunnen 
voelen, zelfverzekerder kunnen zijn 
en sociale contacten kunnen leggen 
en onderhouden. 

Verloop van Flink!-training 
Flink! is een ervaringsgerichte 
training en bevat doe-, spel- en 
drama oefeningen. Alle middelen 
en oefeningen sluiten zo veel als 
mogelijk aan bij de beleving en de 
ervaringen van de deelnemer. De 
trainer heeft een belangrijke rol: 
hij zorgt ervoor dat de individuele 
leerdoelen aan bod komen. Herhaling 
is essentieel om het geleerde in 
de praktijk te kunnen brengen. 
Daarnaast is er een belangrijke rol 
voor begeleiders en/ of verwanten 
die deelnemers tijdens de training in 
de praktijk ondersteunen. De training 
bestaat uit achttien bijeenkomsten 
(en een terugkombijeenkomst) 
verdeeld over drie modules en kan 
individueel geboden worden maar 
ook in groepsverband. Gemiddeld 
duurt een trainingsbijeenkomst een 
uur. 

Werken met Flink! 
Flink! is ontwikkeld en wordt 
aangeboden vanuit het Adviespunt 
van Ons Tweede Thuis. Een team 
van vaste Flink!-trainers verzorgt 
trainingen op aanvraag. Werk je  
buiten Ons Tweede Thuis, dan kun 
je het trainingspakket zelf aan- 
schaffen. Bij het pakket hoort een 
workshop waarin de Flink!-trainer 
handvatten krijgt om met Flink! aan 
de slag te gaan. Het pakket kost 
€ 295,- (per 2018) en is te bestellen via  
flink@onstweedethuis.nl 
Ook voor vragen kun je dit 
e-mailadres gebruiken. 

Voor meer informatie: 
www.trainingflink.nl


