IN ZICHT
InZicht is een programma
waarmee je zelf aan de
slag kan met verschillen
de thema’s. De modules
van InZicht zijn onderdeel
van jouw hulpverlenings
traject. Je bepaalt zelf
waar en wanneer je aan
de slag gaat.

Voor een veilige toekomst

Welkom bij InZicht!
Fijn dat je gaat werken met InZicht. Dit programma is ontwikkeld door Blijf Groep en Moviera als onderdeel van de
hulpverlening. InZicht geeft je de mogelijkheid om te werken
aan jouw doelen op een moment dat jou het beste uitkomt.
Om te werken met InZicht heb je een inlogcode nodig. Met
deze inlogcode kan je anderhalf jaar gebruik maken van het
programma, ook na afronding van je hulptraject.
Hoe werkt inzicht?
InZicht bestaat uit 10 modules, oftewel 10 thema’s. Elke
module bestaat uit vier verschillende onderdelen.
In de film wordt uitgelegd waar de module over gaat. Je
leert een van de personen kennen die allerlei wensen,
krachten en hulpbronnen heeft. Daarna kan je kiezen welke
onderdelen je wil doen.
De oefeningen geven informatie over het onderwerp en de
taal oefeningen helpen om de woorden te begrijpen.
De portfolio opdrachten gaan over jouw persoonlijk situatie.
Er is ook een woordenboek voor uitleg over de woorden.

Veelgestelde
vragen over
InZicht

Wat heb ik aan werken met InZicht?
Met het programma InZicht kan je zelf aan de slag met je
hulpvragen, op een moment dat jou het beste uitkomt. Je
kan met de hulpverlener bespreken wat je hebt gedaan of
waar je tegenaan loopt. Inzicht is een onderdeel van de
hulpverlening die we bieden.
Wat heb ik nodig om met InZicht te kunnen werken?
Je hebt een computer of tablet nodig om te kunnen werken
met InZicht. In de opvang kan je gebruik maken van cliëntcomputers.

IN ZICHT

Hoe kan ik een account en inlogcode krijgen?
Je hulpverlener kan ervoor zorgen dat je een account krijgt
voor InZicht. Je account blijft anderhalf jaar geldig, ook na
afronding van je hulptraject.
Kijkt mijn hulpverlener mee in InZicht?
Nee. Je bent de enige die in InZicht kijkt en werkt.
Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat moet ik nu doen?
Neem contact op met je hulpverlener. Hij/zij zorgt ervoor
dat je je login gegevens opnieuw krijgt.
Moet ik alle modules helemaal doen?
Nee. Je kan zelf (of in overleg met je hulpverlener) kiezen
welke modules en thema’s je doorloopt.

Ik heb moeite met werken op een computer. Kan ik dan ook
met InZicht werken?
Ja dat kan, Misschien ken je iemand die jou kan helpen
achter de computer. Je kunt ook met je hulpverlener
bespreken of er ondersteuning mogelijk is.
Waar kan ik de modules van InZicht vinden?
Cliënten Moviera: https://inzichtmoviera.247leren.nl
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