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NMW MASTERCLASSES
1. Masterclass Oplossingsgerichte werken
Algemene basis KOT opfrisdag
2. Masterclass Oplossingsgericht werken met door u aangegeven thema(‘s)
Thema(’s) aan te leveren door cursisten.
3. Masterclass Positioneren en samenwerken; de zelfzorg van de werker
Positioneren en samenwerken vragen een zelfbewuste en proactieve houding. Dat
betekent onder andere dat de werker zich bewust moet zijn wat zijn taak is, wat hij goed
kan en waar zijn grenzen liggen. Maar datzelfde geldt voor het bewust zijn van de
kwaliteiten, opdrachten en beperkingen van de werksoort. In deze nascholing zullen we
hieraan aandacht besteden.
In alle samenwerkcontacten met formele en informele partners is het van belang te
leren jezelf te durven positioneren; laten zien en horen waar je staat en wisselend de
regie nemen als dat nodig maar die ook los weten te laten. Vertrouwen op je eigen
kracht en het stellen van grenzen, zowel voor jezelf maar ook het bewaken van de
grenzen van het cliëntsysteem daar waar bijvoorbeeld andere partners regie laten liggen.
Elementen die in deze verdiepingsdag naar voren zullen komen zijn:
• Hoe neem ik positie in m.b.t. dilemma’s in de werkrelatie door deze niet alleen op te
lossen, maar ze als dilemma voor te leggen aan de samenwerkingspartners.
• Proactief zijn bij het signaleren en aankaarten van impasses en weerstanden in de
relatie (persoonlijk leiding nemen).
• Ook proactief zijn in het openlijk monitoren van de sfeer en effectiviteit van de
samenwerking in relatie tot het doel ervan.
• Hoe zorg ik goed voor mezelf door o.a. het stellen van persoonlijke grenzen en ook
ervoor te zorgen serieus genomen te worden in professionele relaties.
4. Masterclass intervisie specifiek op voorzitterschap
Voor teamcoaches, teamontwikkelaars en hulpverleners die het voorzitterschap tijdens
de intervisiebijeenkomsten op zich nemen.
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