
 

                             
 
TRAINING  “ Ha len  én  Bre ngen”  

voor werkers in zorg, werk en welzijn. 
 
 
 
Korte omschrijving methode “Halen én Brengen”: 
‘Halen en brengen’ is de methode die uitgaat van de visie op zelfregie en (maatschappelijk) 
herstel. Uitgangspunt is dat ieder mens een totaal is van kwaliteiten en kwetsbaarheden. 
Binnen de visie op zelfregie en herstel is er de overtuiging dat het mensen in contact 
brengen met wat ze wél kunnen (kwaliteiten) meer leidt tot persoonlijk welzijn en 
participatie dan het mensen in contact houden met wat ze niet kunnen (kwetsbaarheden en 
beperkingen.)  
Zolang professionals zichzelf primair zien als degene die iets te brengen hebben, wordt de 
cliënt ‘veroordeeld’ tot de rol van ‘haler’. Om de cliënt bij zijn eigen kracht, oplossingen en 
kwaliteiten te brengen is het nodig dat professionals leren hun ‘brenger-kwaliteiten’ te 
doseren zodat er ruimte ontstaat voor datgene dat cliënten te bieden hebben. 
Andere kenmerken van de methode ‘Halen én brengen’ zijn: 
- Er wordt niet gewerkt vanuit een aanbod: de vraag van de ander is het uitgangspunt. 
- De ander wordt uitgenodigd cq verleid om iets te willen i.p.v. te moeten. 
 
 
Omchrijving cursus: 
- Cursisten krijgen achtergrondmateriaal rondom actuele ontwikkelingen op 

maatschappelijk gebied en over het veranderende overheidsbeleid m.b.t. zorg, welzijn 
en werk. Dit om te kunnen vertrekken vanuit het grotere geheel: ‘waarom is het nodig 
om als werker mee te bewegen met mijn cliënt?’ 

- Thema’s in de cursus zijn: waarnemen, kwaliteiten herkennen, willen i.p.v. moeten en 
samenwerken rondom de participatieladder vanuit cliëntenperspectief. 

- Cursisten krijgen een logboek mee waarin ze –terug op hun eigen werkplek- kunnen 
noteren wat het moeilijk maakt om vanuit deze methode te werken en wat ze nodig 
hebben óm vanuit deze methode te kunnen werken. Het logboek kan dienen als middel 
om op de eigen werkplek het gesprek aan te gaan met collega’s en leidinggevenden. 

- In de cursus zitten deelnemers van verschillende instellingen. Dit om de ontmoeting 
rondom de participatieladder van individuele cliënten mogelijk te maken. 

- In de cursus zullen ervaringsdeskundigen een bijdrage leveren. 
 
 
Duur: 3 dagdelen. 
Prijs: € 250,- per deelnemer (inclusief materiaal en lunch, excl. btw). 
 


