
 

Variant 1  

Consultatie bij aanpak ingewikkelde casuistiek  

op basis van het Waaiermodel®. 

 

Je hebt op mijn website de achtergrondinformatie gelezen over het Waaiermodel. Misschien inmiddels 

ook het Handboek of Werkboek aangeschaft of een training of webinar gevolgd. Nu zou je graag met mij 

willen kijken of het waaiermodel je ondersteuning biedt bij ingewikkelde casuïstiek. 

Dan kan je een on-line afspraak maken en jouw ingebrachte casuïstiek staat centraal.  

Ik zal je vragen om me van te voren wat aan te leveren: 

Een vignet van 1/2 a 1 A4 waarin je een korte samenvatting geeft van de cliënt die we gaan bespreken. 

Alles gaat anoniem, dus geen enkele informatie over namen, leeftijd, woonplaats etc. 

Wel is het nodig om te weten in wat voor setting jouw handelen plaatsvindt:  

Gaat het om Ambulante hulp, op school, dagbehandeling, pleeggezin, residentieel etc. Ongeacht de setting 

waarin jij werkzaam bent strekt het Handboek of Werkboek Residentieel vakmanschap tot aanbeveling.  

Resultaat van je consult:  

Antwoord op de volgende vragen:  

- Wanneer en met welk doel? 
 

Je weet in welke volgorde je iets gaat aanpakken en je kunt 
formuleren hoe je kunt zien dat je bereikt hebt wat je beoogt? 

- Wat ga je doen en waarom? 
 

Je hebt inzicht in de juiste kennisbron en  weet watje aan gaat 
bieden. 

- Hoe en met welke middelen?  Jebeschikt over concrete handelingsaanbevelingen en kunt een 
juiste keuze maken uit het materiaal voor de hulpverlener en client. 
Je weet hoe je daadwerkelijk kunt handelen bij deze casus? 

 

Het resultaat van het consult is dus altijd een aanzet om te handelen in de praktijk waarbij concrete 

handvatten krijgt aangeboden. 

Voor de consultatie kan je een afzonderlijke afspraak maken, die ½ uur of van een heel uur.. 

In het overzicht geef ik ook mogelijkheden aan van ‘strippenkaarten’ met de tarieven die daarbij horen. 

Je mag me alleen consulteren, maar er kunnen zeker ook andere collega’s aanschuiven vij de sessie.  
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