
Ben jij een 
Samana-oor?

Wij willen als Samana een verschil maken in het leven van mensen met een 
 chronische ziekte, mantelzorgers of vrijwilligers. Dat willen we graag … maar is  
dat ook zo? Om te zien of we kwaliteitsvol bezig zijn, hebben we evaluaties en 
 metingen nodig. Daarom willen we dit bevragen. Daar hebben we jou voor nodig.

het verschil maken

 .000 verhalen

praktisch

In de periode mei, juni, juli 2019 willen we 1.000 verhalen verzamelen bij  mensen 
met een chronische ziekte, mantelzorgers of vrijwilligers binnen activiteiten van 
de plaatselijke werking, tijdens Samana vakanties, op het einde van een cursus 
of op een mantelzorgactiviteit.

Opleiding
Om hiermee aan de slag te kunnen gaan 
voorzien we een opleiding:

Woensdag 24 april van 10 tot 16 uur  
in Elewijt Center,  
Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Vrijdag 26 april van 10 tot 16 uur  
in CM Gent,  
Martelaarslaan 17, 9000 Gent
 
Inschrijven
Dit kan via deze link. 
Maximum aantal inschrijvingen:  
30 personen per opleidingsdag.

Vergoedingen: We vergoeden met veel plezier de ver
plaatsingsonkosten. Alle info en voorwaarden hierover 
via info@samana.be

Goesting hebben

we hebben jou nodig

Wij zoeken vrijwilligers die mee 
deze verhalen willen verzamelen. 

Concreet betekent dit dat je als ‘oor’, 
gewapend met een vragenlijst op papier 

of met een aantal laptops, een activiteit of 
vakantie bezoekt. 

Je zet mensen aan de slag, helpt waar nodig 
en verzamelt verhalen. De papieren versies 

breng je achteraf in in het SenseMaker® 
programma. Een interview duurt 15 à 30 

minuten. Je kan meerdere mensen 
tegelijk aan het werk zetten.

Goed kunnen luisteren

Mensen aan het vertellen 
zetten en ondersteunen 
indien nodig

Kunnen werken met  
laptop en tablet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmDJzxWjujGG-kjjesuI_jju6V3xBTjnHpvdr8yvFCFkYAg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Samana heeft ervoor gekozen om impact te 
meten met de methode van SenseMaker®. 

SenseMaker® verzamelt verhalen van een 
grote groep mensen en laat mensen hun 
eigen verhaal interpreteren. 

Het verhaal vertrekt van een triggervraag in 
de zin van ‘Vertel een ervaring die al of niet 
heeft bijgedragen aan ….’ Via bijkomende 
vragen kunnen mensen aangeven over wat 
hun verhaal gaat, welke emoties ermee 
gepaard gaan, wat het met hen doet, …

De verhalen en de antwoorden op vragen 
kunnen op papier gebeuren, of op smart
phone, laptop of computer. Papieren versies 
brengen we achteraf in in de software van 
SenseMaker®.
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