
 

Variant 3: Voorlichting over het Waaiermodel® 

voor cliënten en professionals in de samenwerking 

Informerend 

 

Natuurlijk is het belangrijk dat je cliënten, de jongeren en de ouders goede informatie krijgen over jullie 

nieuwe werkwijze. Het Waaiermodel moet ook bij hen gaan leven.  

Maar ook de professionals met wie je werkt zullen geïnteresseerd zijn in jullie methodische aanpak 

volgens het Waaiermodel. 

Ik kan daarbij op een aantal manieren van dienst zijn: 

- Uiteraard kan je me vragen om de voorlichting te komen geven. Praat me goed bij over jullie 

werkwijze en ik kan voor de cliënten en professionals een voorlichting verzorgen.  

- Ik kan jullie ook tips en materialen aanleveren waardoor die voorlichting door jullie kan worden 

gegeven. 

Hieronder zie je mijn voorstel van de uitwerking van een voorlichtingsvraag van deze derde variant: 

Wat Vorm Resultaat 

Voorlichting verzorgen voor 
cliënten (jongeren-ouders) en 
professionals 

On-line,  
of op locatie 

Iedereen heeft kennis gemaakt met het Waaiermodel en weet op 
welke manier jullie ermee aan de slag zullen gaan.  
 

Ondersteuning bieden bij het 
opzetten van een 
voorlichtingsbijeenkomst. 

On-line Jullie beschikken over een voorlichtingspresentatie die je zelf op 
elk moment weer kan geven.  
 

Voorlichtingsmateriaal 
aanleveren ter verspreiding. 

Digitaal Materiaal zoals een format voor een brochure of 
voorlichtingsboekje dat kan worden vermenigvuldigd en verspreid. 

 

De voorlichting zal ik altijd afstemmen op de wijze waarop jullie met het Waaiermodel werken. Daarom 

besteed ik in de voorbereiding van de voorlichtingssessie tijd om de presentatie hierop te baseren. 

De ondersteuning  kan helemaal worden afgestemd op datgene wat jullie al ontwikkeld hebben.  

De formats die jullie wensen sluiten aan bij jullie wensen over de uitgebreidheid waarmee je de 

informatie over het Waaiermodel wil verspreiden. 

Over het kunnen beschikken van de powerpoint worden heldere afspraken gemaakt.  

Er rust Intellectueel Eigendom op het Waaiermodel.  

Op deze pagina van de website, maar ook bij het overzicht van de tarieven, laat ik je zien waar we met 

elkaar afspraken over kunnen maken.  
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