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Over deze training
Inleiding
Samen werken en samenwerken zijn dingen die je dagelijks doet. Het doel van die
samenwerking is in alle situaties bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Dit lukt binnen
de hulpverlening alleen als je de samenwerking opzoekt. Hierbij zoek je naar afstemming
met elkaar over die samenwerking. Afstemming gaat over de wijze waarop je het gezamenlijke
resultaat wilt bereiken.
Het toepassen van deze vaardigheden doe je als hulpverlener met de juiste professionele
beroepshouding. Dit vergt oefening, kennis en ervaring. Tijdens deze training ga je leren
om dit toe te passen in oefensituaties. Dit doe je zo veel mogelijk met anderen samen. Tijdens
deze gezamenlijke opdrachten leer je elkaar aan te vullen in het hulpverleningsproces met
de cliënt als middelpunt.

Leerdoelen
• De student kan het doel en de voorwaarden voor een optimale samenwerking benoemen

en weet wat nodig is om een goede samenwerking te onderhouden.
• De student kan kennis van de sociale kaart en maatschappelijke steunsystemen

toepassen. De student kan werkvelden en doelgroepen in relatie tot de
beroepsuitoefening aangeven.

• De student kan kennis van taken en rollen van andere disciplines in de branche (ook
ketenzorg) benoemen en aangeven op wie wanneer een beroep gedaan kan worden.

• De student kan verkregen informatie verwerken, afstemmen en uitvoeren.
• De student kan een teamoverleg voorbereiden, tijdens een teamoverleg werk afstemmen

en notulen maken. De student kan verschillende vergader- en besluitvormingstechnieken
benoemen en toepassen. De student kan deelnemen aan een multidisciplinair overleg.

• De student kan interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken, sociale vaardigheden
binnen samenwerkingsrelaties toepassen. De student is in staat gemaakte afspraken
na te komen.

• De student kan reflecteren en de invloed van het eigen professionele handelen op een
samenwerkingsrelatie aangeven.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je voldoet aan de voorwaarden bij de oefeningen en bij de demonstratie: correcte kleding,

goede persoonlijke verzorging, geen sieraden.
• Je voert de presentatie en demonstratie uit volgens de afspraken uit de werkmodellen.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training geef je een presentatie en speel je een rollenspel. Plan dit
beroepsproduct tijdig in. Lees eerst het beroepsproduct goed door en vul daarna het
planningsformulier in. Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale
planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood komt.
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Demonstratie: presentatie en rollenspel

Werkmodel
Presenteren
<

Werkmodel
Rollenspel
<

Werkmodel
BOB-methode
<

Werkmodel
Reflectiecirkel
<

Maak een presentatie met drie personen.
Demonstreer de uitvoering van een overleg door middel van een rollenspel.
Kies samen uit een van de drie casussen:

Casus

Werk / stage
Ellen is twintig jaar en heeft autisme. Ze woont zelfstandig via een project voor begeleid
wonen. Ellen heeft een baan, maar dit gaat niet altijd goed. Haar autisme beperkt haar
in haar prestaties. Ellen heeft begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen wonen. Jij bent
haar begeleider. Je bent bezig om begeleiding voor haar aan te vragen in een
zorgboerderij. De ouders van Ellen spelen een belangrijke rol in haar leven en ondersteunen
haar daar waar nodig. De broer van Ellen zoekt contact met jou en spreekt zijn
ongerustheid uit over de belasting van zijn ouders, vooral nu de vader ernstig ziek is. Je
schrikt van dit bericht en vraagt aan de broer of er op korte termijn een overleg mogelijk
is.

School
Er is een nieuw meisje in de klas gekomen. Ze heet Sumana, komt uit een Afrikaans land
en spreekt de taal nog niet goed. De docent vertelt in het kort over haar situatie en zegt
ook dat haar verblijfsstatus nog niet helemaal zeker is. Sumana komt naast jou zitten. Je
voelt direct een klik met haar. Na schooltijd spreek je met haar af. Zo kom je te weten
hoe haar situatie in werkelijkheid is. Sumana heeft vier broertjes en zusjes en een moeder,
die ziek is. Haar vader is vermist. Je wilt haar graag helpen deze moeilijke periode door
te komen. Ook wil je haar de taal beter leren en haar ondersteunen in de lessen.
De docent moedigt je aan, zegt toe je te steunen en vraagt jou om een plan van aanpak
te maken.

Sport
Jouw volleybaltrainer belt op en vraagt jouw hulp bij het organiseren van een
minivolleybaltoernooi. Dit toernooi is voor de allerkleinste leden van de club. Ze zijn tussen
de acht en elf jaar. Er wordt een bijdrage van de ouders verwacht voor en tijdens het
toernooi. Die bijdrage bestaat uit het meehelpen met de organisatie en het vervoer naar
de locatie. Tijdens het toernooi moet er limonade worden uitgedeeld en moet voor de
lunch worden gezorgd. Twee kinderen die meedoen aan het toernooi hebben medische
begeleiding nodig. Een kind heeft een longziekte en de ander heeft diabetes (suikerziekte).
Je zegt tegen de trainer dat je dit leuk vindt om te doen maar dat je eerst met hem in
overleg wilt om alles door te spreken.

Voorbereiding

Maak een PowerPoint-presentatie over je gekozen casus. Maak hierbij gebruik van Werkmodel
Presenteren.
Demonstreer de uitvoering van een overleg door middel van een rollenspel. Maak hierbij
gebruik van Werkmodel Rollenspel.
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Uitvoering

Omschrijf in je PowerPoint-presentatie minimaal twee problemen over je gekozen casus.
Hierbij geef je aan:
• waarom dit problemen zijn
• welke instelling, vrijwilliger of disciplines je in kunt schakelen voor welk probleem
• hoe je contact met de instelling, vrijwilliger of discipline op kunt nemen en de wijze

waarop je ze wilt inzetten
• wat de gevolgen zijn als je die twee problemen niet aanpakt.

Beschrijf je doelstellingen in je presentatie:
• Wat wil je bereiken?
• Wie gaat wat doen?
• Wat gaat jouw eigen rol worden?
• Hoe ziet de samenwerking en afstemming met anderen eruit?

Je presenteert in je PowerPoint een agenda voor een overleg met verschillende betrokkenen.
Hierin geef je ook aan waarom je de agenda zo hebt samengesteld en waarom je bepaalde
mensen hebt uitgenodigd.

Speel een rollenspel van een overleg waarin je met verschillende betrokkenen tot een
oplossing van de twee problemen komt en het werk afstemt. Dit doe je volgens de agenda
die je hebt gemaakt. Er is minimaal een voorzitter en een deelnemer die ook de notulen
maakt. Maak tijdens het overleg gebruik van de BOB-methode. Zie hiervoor Werkmodel
BOB-methode. De notulen worden ingeleverd bij de docent.

Reflectie

Reflecteer op je presentatie en rollenspel met behulp van Werkmodel Reflectiecirkel.

Hulpvragen bij het maken van je presentatie:
1. Hoe, waarom en wanneer ontstaat of stopt de samenwerking?
2. Zijn de doelstellingen helder en worden zij gezamenlijk gedragen?
3. Waarover, wanneer en met wie worden er afspraken gemaakt?
4. Worden deze afspraken afgestemd en uitgevoerd door iedereen (wie wel/niet)?
5. Is er nog andere hulp of zijn er nog andere hulpverleners betrokken?
6. Wat is jouw rol tijdens die samenwerking?
7. Reflecteer: Hoe kijk je terug op je ervaring? Zul je de volgende keer hetzelfde doen?

Plan voor jezelf een datum waarop je de demonstratie gaat uitvoeren. Vul deze datum in
op je planningsformulier.
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Oriëntatie
Oefening 1 Kennisestafette

• Jullie worden ingedeeld in groepjes.
• Ieder groepje krijgt een vel A4-papier met daarop een woord dat te maken heeft met

het onderwerp van de les. Het onderwerp is: afstemming en samenwerking.
• Je hebt drie minuten de tijd om, om de beurt, een woord/feit over het onderwerp op te

schrijven (scheldwoorden/schuttingtaal mag niet).
• Na de drie minuten worden de resultaten van alle groepen naast elkaar gelegd en

vergeleken.
• Een groepje krijgt een punt als er een onderwerp op hun blaadje staat dat niet voorkomt

bij de andere groepen en dat wel te maken heeft met het onderwerp.
• Het groepje met de meeste punten heeft gewonnen.

a. Wist je al veel van het onderwerp af?

b. Welke nieuwe dingen heb je erbij geleerd?

Oefening 2 Als ik dit onderwerp hoor dan wil ik …

Vul de volgende kolommen in over afstemming en samenwerking.

Afstemming en samenwerking

Dit wil ik leren:Dit weet ik al:

Oefening 3 Ik denk dat ik dit moet leren omdat ...

Vul de volgende zin aan:

Ik denk dat ik moet leren over samenwerking en afstemming, omdat …
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