
 
 

 

Training voor management en beleidsmedewerkers over impact participatiesamenleving 
 

Krachtig sociaal netwerk met optimale mantelzorg  
 
De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en financiering vanuit de overheid vragen om 
maximale zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving.  
Dit beleid geldt ook voor de langdurige zorg en heeft gevolgen voor uw cliënt, zijn of haar sociale 
netwerk, mantelzorgers en de medewerkers van uw zorgorganisatie. Samen op weg naar de 
participatiesamenleving op basis van co-productie en afstemming tussen alle betrokken partijen. 

 
Verborgen zorgkracht 
Het benutten van de zorgkracht van het sociale netwerk vraagt een 
nieuwe kijk op samenwerken en communiceren tussen cliënt, de 
zorgprofessional en het sociale netwerk van de cliënt. Maar wat 
betekent dit nu concreet voor alle partijen? Welke ervaringen zijn er 
al in de markt en welke hulpmiddelen zijn daarbij ontwikkeld?  
 

Eigen regie 
Het behoud van de eigen regie door de cliënt past in de huidige visie en stimuleert de 
zelfredzaamheid. Het houdt mensen langer zelfstandig en actief en de kwaliteit van leven is 
uiteindelijk hoger. Deze verandering gaat niet vanzelf, maar levert de cliënt, het cliëntsysteem en 
de zorgorganisatie uiteindelijk veel op.  
Doel van de training “Krachtig sociaal netwerk met optimale mantelzorg” is om het cliëntsysteem 
in zijn kracht te zetten, waarbij de eigen regie van de cliënt en de impact op de zorgorganisatie 
centraal staan.  
 

Kansen voor uw cliënt 

Het inzetten van het bestaande netwerk is vertrouwd voor uw cliënt en de overheid gaat steeds 
meer uit van een goed werkend cliëntsysteem. Publieke middelen voor professionele zorg worden 
steeds beperkter en uw cliënt heeft er baat bij dat er een goede co-productie ontstaat tussen alle 
betrokkenen in het netwerk rondom de cliënt. Dit geldt zowel voor extramurale als intramurale 
cliënten. Transparantie en verantwoording naar elkaar in de keten rond uw cliënt, worden steeds 
belangrijkere waarden in het gehele zorgproces. 
 

Kansen voor uw zorgorganisatie 

U vergroot de kring rond de cliënt. Door het faciliteren van een cliëntsysteem maakt u gebruik van 
de kracht en dynamiek van de informele zorg en u kunt hiermee de onvermijdelijke krimp aan 
professionele hulp beter opvangen.  
Afgestemde informele inzet leidt tot verlichting van de formele werkdruk. Het leidt tot een betere 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De snelheid van signalering, de kwaliteit van 
besluitvorming en gezamenlijkheid daarin nemen hierbij ook toe. Met deze vernieuwde werkwijze 
ontstaat er meer onderling vertrouwen en begrip voor elkaars inzet.  
  



 
 

 

Voorbereiding via E-learning 
Dosaris heeft een E-learning module samengesteld met als 
onderwerp ‘Optimaliseren sociaal netwerk’. Deze wordt u 
ter voorbereiding op de training aangeboden. Op deze wijze 
komen alle deelnemers al voorbereid aan de start van de 
training en kan direct op de thema’s verder worden 
ingegaan. 

 
Opzet training 
U maakt als deelnemer van de training “Krachtig sociaal netwerk met optimale mantelzorg” kennis 
met de mogelijkheden en ervaringen om de kracht van het sociale netwerk en de eigen regie van 
de cliënt te versterken. Na afloop heeft u duidelijk wat dit betekent voor de cultuur, de werkwijze 
en het gebruik van hulpmiddelen binnen de eigen zorgorganisatie en het cliëntsysteem.  
De training wordt afgesloten met een individueel stappenplan om zo een succesvolle route naar 
de participatiesamenleving binnen uw eigen zorgorganisatie bespreekbaar te maken.  
 

In de kracht! 
Doel van de training “Krachtig sociaal netwerk met optimale 
mantelzorg” is om het cliëntsysteem in zijn kracht te zetten, waarbij de 
eigen regie van de cliënt en de impact op uw zorg-organisatie centraal 
staan. De volgende thema’s komen aan bod:  
✓ Actuele maatschappelijke ontwikkelingen  
✓ Een effectief cliëntsysteem  
✓ Formele zorg versus informele zorg 
✓ Eigen regie en zelfredzaamheid 
✓ Zorg- en ondersteuningsplan, arrangement en cliëntagenda 
✓ Cultuur, gedrag en omgaan met weerstanden  
✓ Succesvolle praktijkvoorbeelden 
✓ Top 3 prioriteiten met eigen stappenplan 

 

Uw interactieve training 
Dosaris heeft een brede ervaring in het trainen bij veranderingen en innovaties in de langdurige 
zorg. In turbulente tijden is het juist cruciaal om te komen tot strategische keuzes en praktische 
organisatorische oplossingen. 
Wij bieden een interactieve training van één dag, gebaseerd op bovenstaande thema’s, waarbij u 
ook de ervaringen van andere collega’s uit de sector deelt. Hiermee creëert u een gedragen 
startpunt en draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen in uw zorgorganisatie.  
 
Deze training is ook mogelijk bij u op locatie. Neem contact op met Charles van Kampen via 030-
6661706 of mail naar info@dosaris.nl voor de mogelijkheden van uw zorgorganisatie.  
 
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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