
Centraal
Perspectief huishouden 

voorop, Maatwerk, netwerk

Modules
1.   Grondhouding 

(huishouden, partners 

en eigen afdeling)
2.  Maatwerk

3.  Regievoeren
4.   Serious Game, 

Casussimulatie

Werkwĳ ze
Theorie en praktĳ k

MASTERCLASS 
MODULE

Centraal
Vaardigheden en kennis van 

de domeinen en methodieken

Modules
vb: Omgaan met privacy, 
kosten baten analyse, inkĳ kje 

in de wereld van domein x 
partners, gespreks- en onder-

handelingsvaardigheden

Werkwĳ ze

Theorie en praktĳ k

VERDIEPENDE 
MODULES

Centraal
Professional

Modules
Inzicht in eigen handelen 

en kracht

Werkwĳ ze
Begeleiden nieuwe door 

ervaren regisseur, coaching, 
Intervisie, mentor, sparren

INDIVIDUELE 
MODULES

HUIDIGE SITUATIE IDEALE SITUATIE

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P P P P P

Huishouden

Professionals, 
regisseur op hun 
vakgebied

Casus regisseur, 

één van de 
betrokken 
professionals 
(rouleert)
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Leeratelier Maatwerk & Regie
Vaak gaat het goed, soms is er meer nodig

MAATWERK    SAMENWERKING    AFSTEMMING    REGIE

Leeratelier
Praktĳ kkennis en theorie met elkaar verweven

AMBITIE
Alle professionals hebben hetzelfde beeld over wat ‘regie’ inhoudt en handelen vanuit eenzelfde gedachtekader, 

met respect voor de diversiteit in methodieken en aanpakken. Het leeratelier is domein-overstĳ gend en gericht op 
samenwerking.

Basis deel (vast)
Creëren zelfde 

mindset/denkwĳ ze

Facultatief deel (zelf samenstellen)
Wat heeft de professional nodig om domein overstĳ gend 

samen te werken en doorbraken te creëren met het huishouden?

Een huishouden met 
meervoudige en complexe 
problemen heeft te maken 
met professionals uit 
meerdere disciplines. 
Kundige en betrokken 
professionals, regisseur op 
hun vakgebied. Maar 
interventies op één 
probleemgebied, hebben 
invloed op de andere 
probleemgebieden. 

Het huishouden centraal, 
maatwerk
Met meer afstemming en samen-
werking tussen deze professionals, 
kan (nog) beter maatwerk geleverd 
worden. En hierdoor wordt het 
huishouden beter geholpen, 

vaak zelfs in minder tĳ d en tegen 
lagere kosten. 

Regisseren is een vak
Een goede regisseur creëert vooruit-
gang door een brug te slaan tussen 

de verschillende disciplines en het 
ontwikkelen van een gezamenlĳ k 
doel en aanpak.

Hĳ  of zĳ  
•  kan ‘het goede gesprek’ met 

het huishouden voeren 
•  kent het perspectief van het 

huishouden en zet dat centraal
•  creëert doorbraken zonder macht
• is persoonlĳ k eff ectief

• is kostenbewust
•  kent noodzakelĳ ke wet- en 

regelgeving
•  bouwt en onderhoudt een netwerk 

van (betrokken) professionals

• levert maatwerk
•  neemt verantwoordelĳ kheid 

voor het geheel

OPBRENGST LEERATELIER
Deelnemers aan het leeratelier vergroten hun kennis en persoonlĳ ke vaardigheden waardoor ze hun 
werk beter kunnen uitvoeren (maatwerk leveren). Er ontstaat een teamgevoel en samen bouwen zĳ  aan 
een netwerk van professionals waarbinnen zĳ  elkaar kunnen versterken en van elkaar leren.

CREËREN NETWERK Gezamenlĳ ke netwerkbĳ eenkomsten, actualiteit en inspirerende sprekers

Langdurig programma, onderwĳ saanbod van één, 
enkele of meerdere dagen


