
 

Vartiant 4: Voorlichting voor gemeenten en stakeholders met behulp van het 

waaiermodel® 

Coalitievormend 

 

Het Waaiermodel biedt transparantie,  

De aanpakken gebaseerd op de 5 kennisdomeinen zijn in dit model gevisualiseerd. Samen met de 

toelichting daarop spreken de 5 kleuren een heldere taal. Het helpt om op die manier uit te leggen dat 

jullie brede expertise noodzakelijk is. Met dit model kan je beter laten zien dat jullie veelzijdige aanpak 

een voorwaarde is om jullie complexe opdracht te kunnen vervullen. 

Maar ook de gang door de processen en het belang van goed timen is zichtbaar in het model. De termen 

voor de thema-fasen helpen ook weer om uitleg te geven over de middelen die jullie nodig hebben. Het 

overslaan van ‘stations’ of het  ‘te snel overstappen’ kan namelijk een grote verliespost betekenen. 

Zie je het al voor je hoe je dit betoog gaat houden? Wellicht gaat het zonder mijn assistentie. Als je toch 

denkt dat ik een rol kan spelen kan je me inschakelen. Ik kom zelf om in  gesprek te gaan met de 

opdrachtgevers of stakeholders. Of ik coach jullie om deze rol goed te gaan vervullen.  

Hieronder toon ik jullie de mogelijkheden binnen deze vierde variant: 

Wat Vorm Resultaat 

Voorlichting verzorgen voor 
opdrachtgevers en stakeholders 

On-line,  
of op locatie 

Opdrachtgevers en stakeholders hebben een beter  inzicht 
gekregen in de noodzakelijke aanpakken en processen die nodig 
zijn om  de doelen te bereiken die ieder voor ogen heeft.  
 

Samen de voorlichting 
voorbereiden die jij gaat geven 
voor opdrachtgevers en 
stakeholders. 
  

On-line Jullie zijn beter in staat om bij opdrachtgevers en stakeholders 
een beter inzicht te creëren in de noodzakelijke aanpakken en 
processen die nodig zijn om  de doelen te bereiken die jullie allen 
voor ogen hebben.   
 

Voorlichtingsmateriaal 
aanleveren ter ondersteuning 
van de gesprekken met 
opdrachtgevers en 
stakeholders.. 

Digitaal Materiaal zoals een animatie of format voor een factsheet van het 
Waaiermodel dat jullie ter beschikking krijgen om je pleidooi bij 
geldschieters en zorginkopers kracht bij te zetten. 
 

 

Neem contact op om te overleggen over mijn diensten in deze vierde variant in de voorlichting’. 

 

Elly van Laarhoven-Aarts,  
 

Eigenaar ELAconsultancy   
www.waaiermodel.nl 
e-mail: laarhoven@waaiermodel.nl 
06-36562385  
KP, Orthopedagoog BIG, Cognitief Gedragstherapeut VGCT 
supervisor 

http://www.waaiermodel.nl/


 


