
 

Workshop Hoe het kan 

 

 

 

 

 

 

 

Een actueel overzicht van geldende wet- en regelgeving is één. Een 

goede vertaling van deze wettelijke kaders naar uw dagelijkse praktijk 

van toegang is twee. Immers, juist die weerbarstige praktijk kan - en 

zal - uitwijzen dat er situaties voorkomen waarbij geen eenduidig 

antwoord te vinden is in wet- en regelgeving. Hoe te handelen in deze 

situaties? En vooral: hoe het cliëntbelang hierbij voorop te stellen? 

Wij zoeken met u naar oplossingen in deze verfrissende workshop. 

Na deze workshop kunt u: 

 Wet- en regelgeving vertalen naar uw dagelijkse praktijk van toegang.  

 Cliëntgerichte oplossingsrichtingen bedenken voor ‘grijze gebieden’. 

 Denken vanuit de bedoeling en leefwereld in plaats van de systeemwereld. 

 

Deze workshop duurt één dagdeel (4 uur). Het eerste uur besteden we aandacht aan Verdraaid 

organiseren: de meerwaarde van het denken vanuit de bedoeling voor cliënten en uzelf. 

 

De overige tijd behandelen we uw casuïstiek. We nodigen deelnemers voorafgaand aan de workshop uit 

om (online) eigen casuïstiek in te brengen. De ingebrachte casussen behandelen we in groepjes en 

plenair met verschillende creatieve werkvormen vanuit het denkkader ‘de bedoeling’. Leren van elkaar 

speelt hierin ook een belangrijke rol. En: waar een wil is…  

 

U kunt deze workshop goed combineren met bijvoorbeeld Bouwsteen 1 Wat het is, Bouwsteen 3 Zo doen 

wij dat (beter), Bouwsteen 4 Wie zijn onze cliënten en Bouwsteen 7 Wij ontwikkelen (ons). 

Deze workshop is van meerwaarde voor: 

 Leden van sociale wijkteams (of vergelijkbaar) en hun leidinggevenden 

 Professionals en leidinggevenden van aanbieders in de langdurige zorg 

 Wmo consulenten van gemeenten 

 Duur workshop: 1 dagdeel 

 Totale studieomvang: 5 uur 

 Naslagwerk: Nee 

 Groepsgrootte: 10 tot 15 personen 

 Locatie: In overleg/ op locatie 

 Investering: € 1.750 per workshop/groep 
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Bouwsteen 2 

Wij ontwikkelden acht bouwstenen 
als uitstekend fundament voor 
professionals in de wijk.  
 
U kunt op maat combineren: 
 
1. Wat het is 
2. Hoe het kan 
3. Zo doen wij dat (beter) 
4. Wie zijn onze cliënten 
5. Het gesprek ná de vraag 
6. Eenheid in verscheidenheid 
7. Wij ontwikkelen (ons) 

8. Aderns Dneekn 

Bent u 

geïnteresseerd? 

Neem contact 

met ons op!  
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