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Teamontwikkeling en training  
verschillende variaties van teamontwikkeling en inhoudelijke training 
 
Teambuilding & Training, 2 dagen 
De inhoud van de training bevat de volgende elementen: 

- Bepalen van een gemeenschappelijke richting en eenduidig doel 
- De kanteling en generalistisch werken met specialistische kennis 
- Elkaars kwaliteiten kennen en durven inzetten 
- Teambuilding 
- Theorie en praktijk van een constructief (keukentafel)gesprek 
- Aanspreken van eigen kracht en netwerken van inwoners 
- Actieplan voor de praktijk en verdere ontwikkeling) van het team 

Trainers: Movisie, Maryse den Hollander, Annelies Kooiman en trainer Scio Consult.   
Wijkteams STIB Buren Oost en West  
 
Teamtour, 3 dagdelen, verspreid over 24 uur, met overnachting of ééndaagse met maaltijd 

- Versterken van vitaliteit en persoonlijk leiderschap voor eigen leerproces en eigen 
werk. 

- Het gezamenlijke doel en de bedoeling van het wijkteam (de “purpose”) aanscher-
pen.  

- Reflecteren op het ontwikkelingsproces, sterke punten en aandachtspunten voor het 
team. 

- Focus en acties bepalen voor het wijkteam bepalen voor de komende periode. 
Dit stelt het team als geheel in staat om: 

- Hun ervaringen met het in praktijk brengen van het gekanteld werken tegen het licht 
te houden en te expliciteren waar zij in de praktijk tegen aan lopen.  

- Het gezamenlijke doel nader te verkennen, in te vullen en prioriteiten te bepalen.  
- Hun eigen houding en kwaliteiten ten aanzien van de ontwikkelingen in het sociale 

domein, in het bijzonder het sociale wijkteam, te onderzoeken en te bepalen waar zij 
zich verder in willen ontwikkelen. 

- Onderlinge communicatie over werkvragen te versterken. 
- Elkaar doelgericht feedback te geven en te vragen. 

Trainers: Movisie, Maryse den Hollander en Annelies Kooiman 
Sociaal wijkteams Culemborg Oost en West, team Maasdriel 
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Begeleide intervisie en casusbespreking, 4 bijeenkomsten van 3 uur 
Het geleerde wordt in de praktijk gebracht en hier kan in intervisie en casusbespreking op 
worden gereflecteerd en vooruitgekeken. Hierdoor werken de medewerkers verder aan 
gezamenlijke opvattingen over het werk, leren zij belangrijke afwegingen bij dilemma’s te 
maken en ontstaat een gedeelde werkwijze. De trainer stemt met de deelnemers af welke 
intervisiemethoden en vormen van casuïstiekbespreking zich het beste lenen voor de vragen 
die leven.  
Trainer: Hanneke Laarakker, www.hlaarakker.nl, freelance trainer van Movisie  
Sociaal team Geldermalsen  
 
Trainings/coachingsbijeenkomsten Gekanteld Werken (5 bijeenkomsten van 3,5 uur) 
In vijf bijeenkomsten van drie en een half uur wordt met het team ingezoomd en getraind 
op: 

- Leren kennen van elkaars achtergrond, kwaliteiten en opvattingen met het oog op de 
gemeenschappelijke opgave; 

- Het bepalen van een eenduidige visie en handelswijze; 
- Generalistisch werken en interdisciplinair samenwerken met respect voor ieders spe-

ciale inbreng; 
- Omdenken en van gebaande paden leren afwijken met aandacht voor De Kanteling; 
- Het voeren van een effectief casusoverleg, bijvoorbeeld volgens de PSPT- methode of 

actieleren; 
- Het actief en effectief participeren in intervisie.  

Trainer: Hanneke Laarakker, www.hlaarakker.nl, freelance trainer van Movisie  
West Maas en Waal, team Vraagwijzer 
 
 
Trainingen op thema  
 
Eéndaagse 
Aanspreken kracht en netwerk van burgers 
Hoe kunt u als ervaren professional mensen helpen om hun eigen oplossingen te vinden? In 
deze training kijken we naar uw invloed op de kracht van burgers en hun netwerk. We focus-
sen op vaardigheden van mensen en hun verbindingen met de omgeving. We gaan aan de 
slag met een coachende houding en motiverende gespreksvaardigheden. Vervolgens bren-
gen we dat direct in praktijk met een trainingsacteur . 
kernpunten team en sociaal team Nederbetuwe 
 
Zichtbaar zijn en outreachend werken   
Hoe bent u goed zichtbaar en bereikbaar? Wat doet u met signalen terwijl er geen vraag is? 
Hoe zorgt u voor ontmoetingen? In deze training gaat u als ervaren professional op zoek 
naar onverwachte manieren om zichtbaar te zijn in de wijk en outreachend te werken. U 
leert nieuwe wegen in te slaan om burgers in kwetsbare situaties te bereiken en daarbij de 
mogelijkheden van de buurt te benutten. kernpunten team en sociaal team Nederbetuwe 
 
Integraal samenwerken 
Het is belangrijk dat u integrale hulp kunt bieden aan uw cliënten. Dus als meerdere partijen 
betrokken zijn – het sociale netwerk van de cliënt of andere professionals – werkt u aan sa-

http://www.hlaarakker.nl/
http://www.hlaarakker.nl/
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menhang en continuïteit. In deze training leert u hoe u de samenwerking met verschillende 
partijen slim inricht en overleg constructief aanpakt. U ontdekt uw kwaliteiten om regie te 
voeren en andere wegen te vinden dan de gebruikelijke. 
kernpunten team en sociaal team Nederbetuwe 
 
 
Driedaagse training en terugkombijeenkomst 
Signs of safety aanpak 
De nieuwe aanpak van Signs of Safety en daarbij aansluiten op de eerder gegeven training 
Sociale Netwerk Strategieën. Daarnaast is door de medewerkers aangegeven dat er vragen 
zijn over het integreren van de LIRIK in de Signs of Safety aanpak. 
Oefenen met casuïstiek en interactief met de teams aan de slag gaan. 
Tiel Noord en Oost 
 
Dagdeel Training Wet Meldcode  
Verzorgd door Robert Huberts  
Lokaal Portaal West Maas en Waal 
 
Workshops 
 

 Omgaan met onveilige situaties 
Workshop/training verzorgd door Wendela Wentzel trainer en adviseur van Movisie. 
In deze workshop gaat het om het omgaan met verbaal geweld en hoe jezelf beschermen. 
Aan bod komen: 

- Wat is er voor nodig om je veilig te voelen? 
- Hoe reageer je op agressie: exploreren van coping stijlen. 
- Exploratie van de verschillende soorten agressie; met name frustratie en instru-

mentele agressie a.d.h.v. eigen casuïstiek 
Doel: zicht op eigen veiligheid vergroten en bezinning op de verschillende soorten van verba-
le agressie en de reactiemogelijkheden. 
Werkwijze: interactief a.d.h.v. eigen casuïstiek.  
Buurtzorg Jong Tiel Passewaaij 
 

 Financiële hulpverlening 
Workshop/training verzorgd door Gerrit Fikkert sociaal raadslid werkzaam bij het stadsteam 
van U Centraal te Utrecht. Zijn specialisme is schulddienstverlening aan ‘’jongeren” (voor-
namelijk jongeren boven de 18 jaar). Daarnaast veel kennis en ervaring met het leggen van 
contacten en samenwerken met scholen.  
Buurtzorg Jong Tiel Passewaaij  
 

 Mediation, ouderschapsbemiddeling  
Workshop verzorgd door Erik de Graaf trainer en Coordinator afdeling Hulp bij scheiding 
Doel: de deelnemers praktische handvatten te bieden in het omgaan met scheidingsproble-
matiek, hun communicatieve vaardigheden te vergroten en reeds aanwezige persoonlijke 
kwaliteiten te versterken. De deelnemer wordt zich bewust van zijn eigen houding, visie en 
waarden ten opzichte van scheidingsproblematiek. Hij/zij  leert de juiste vragen te stellen en 
weet ruziegedrag en weerstand om te buigen naar constructief overleg. Het belang van dis-
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creet en meerzijdig partijdig werken komt daarbij uitgebreid aan bod. Ter ondersteuning van 
het leerproces bevat de workshop tal van voorbeelden uit de praktijk waar Erik de Graaf da-
gelijks zelf mee te maken heeft. 
Buurtzorg Jong Tiel Passewaaij 
 

 Laagdrempelige opvoedondersteuning voor allochtone gezinnen 
Workshop/training door Jamal Chrifi  
Jamal Chrifi is een van de auteurs van de publicatie “Brug Over, Opvoeden in een multicultu-
rele samenleving,’’ De methodiek ‘’Brug Over’’ wil de kloof tussen ouder en kind overbrug-
gen door gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Jamal Chrifi is advi-
seur/projectleider bij Movisie en heeft trainerservaring. 

Team Tiel Buurtzorg Jong 1 
 

 Zorgvuldig beslissen: Signs of safety: 
Workshop door Els Mourits (Nederlands Jeugd Instituut) 
In de workshop leert u de basisprincipes van zorgvuldig beslissen en het gebruik van de 
LIRIK. De trainer besteedt aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kun-
nen beïnvloeden.  
Lokaal Portaal West Maas en Waal 
 

 Brainblocks 
Workshop door: Suzanne Buijs-Oerlemans - In Beweging/Brain Blocks 
Buurtzorg Jong Zaltbommel 
 
Regionaal aanbod 
 
Kenniskring coördinatoren  
Rivierenland heeft inmiddels 19 teams met vrijwel allemaal een coördinator of voortrekker. 
In deze rol is het de kunst om adequaat om te gaan met alle vraagstukken die uw team of 
netwerk op het bordje krijgt. Waar stuurt u op en wat laat u los? In drie sessies zijn 
ervaringen gedeeld, oplossingen bepaald en is gereflecteerd op eigen rol en vraagstukken. 
De deelnemers hebben dit contact voortgezet. 
coördinatoren: Sociaal Wijkteam Culemborg West, Oost, Buren (Oost en West), Geldermalsen 
en Lingewaal 
 


