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Missie maatwerk!

• Niemand is hetzelfde
• Met z’n allen maatwerk maken zonder 

willekeur te produceren
• Beter kan het door dezelfde regels om te 

regelen
• Betaalbare verzorgingsstaat = behoud 

solidariteit
• Maatwerk moet makkelijk zijn (en niet zo 

moeilijk)

Regel 1: regel om! 



Legitiem maatwerk ≠ willekeur



Rendement: maatwerk = goedkoper

€ 22.414€ 3.707
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Definitie van casusregie

verantwoordelijkheid 
nemen voor effectieve 
samenwerking in het 
hulpverleningsnetwerk en 
de cliënt/het 
klantsysteem, gericht op 
een door de cliënt en 
betrokkenen gedragen 
doel of oplossing.



Er zijn in de hulpverlening aan cliënten 5 
niveaus van regie te onderscheiden:

• Niveau 1: Cliënt heeft zelf regie.

• Niveau 2: Een casusregisseur voert namens of 
samen met de cliënt de regie.

• Niveau 3: Meerdere casusbehandelaren
stemmen af, maken afspraken en formuleren een 
sluitend plan van aanpak. Eén van de 
professionals is “in the lead” bij dit proces, de 
casusregisseur

• Niveau 4: Escalatie is nodig omdat de regie 
vastloopt of komt niet van de grond komt

• Niveau 5: Beleidsvoorbereiding en –beïnvloeding.



Wat voor leiderschap nodig bij regievoeren

• Sturing is nodig om 
vooruitgang te 
bereiken.

• Dienend leiderschap vs
transactioneel
leiderschap

• Verantwoordelijkheid 
voor de opgave als 
geheel.



Creatiemacht

• Het vermogen om de 
ander mee te krijgen 
in een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
over de opgave.

• Positiemacht versus 
creatiemacht.

• Vrijwillig en vanuit 
eigen motivatie.

• Geloof in het eigen 
vermogen.

• Zicht op het eigen 
vermogen. 



Grondhouding; 

• Meer invloed nog dan kennis en positiemacht heeft de 
grondhouding; ofwel combinatie van overtuigingen, 
waarden en vaardigheden van de professional

• Het is heel helpend als een casusregisseur het volgende 
in kan zetten:
– Grote sensitiviteit
– Maar ook soms juist begrenzen daarvan
– Motiveren, enthousiasmeren
– Doorzettingsvermogen
– Meervoudige partijdigheid
– Moed, betrokkenen aanspreken op verantwoordelijkheid
– Zichzelf als instrument zien
– ‘Deemoed’ 
– ……
Oftewel: creatiemacht. 



Meervoudige partijdigheid

• Een meervoudige partijdige grondhouding 
betekent dat de regisseur beurtelings 
partijdig is met alle betrokkenen maar ook 
partners uit de context van zijn cliënt. Hij is 
voor de één zonder tegen de ander te zijn. 
Dat vraagt inlevingsvermogen en 
zorgvuldige woordkeuze. 

• Draagt bij aan onderling begrip en 
(beginnend) herstel van vertrouwen. 

• Daarmee is de cliënt meer geholpen dan 
wanneer de regisseur zich eenzijdig aan 
diens kant stelt en daarmee positie kiest 
tegen degenen met wie de cliënt altijd met 
talloze zichtbare en onzichtbare draden 
verbonden is.

• Ieperen-Schelhaas K. van . Meerzijdig gerichte partijdigheid In: Karlan van 
Ieperen-Schelhaas (2016) Contextuele hulpverleningBohn Stafleu van 
Loghum ISBN: 978-90-368-1048-7



4 niveaus van communicatie IPIE

Inhoud

Procedure

Interactie

Emotie
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Opdracht: Anderen motiveren/ een 
verzoek doen

1. Denk aan een situatie waarin een andere professional jou benaderde 
om iets voor elkaar te krijgen in een casus. Schrijf op: 

a. Wat het verzoek aan jou was 

b. Wat de overkoepelende opgave was

2. In 3- tallen uiteen. Een persoon, A, licht kort toe welk verzoek hij 
eens heeft gehad en gaat dit vervolgens ZELF oefenen door op een 
(wel) zo motiverend mogelijke manier samenwerking aan een ander 
te vragen, persoon B. 

3. B: verplaatst zich in de positie van A toendertijd en zegt alleen 
wanneer je je gemotiveerd en gehoord voelt  medewerking toe. Of uit 
zijn bezwaar, twijfel, duikt weg etc.

4. Bespreek na. Persoon C observeert en geeft terug; wat gebeurde er in 
het gesprek waardoor de ander gecommiteerd/ enthousiast werd? Of 
wat hielp juist niet? 



Favoriete ‘Ja-maar’s

1. Precedentwerking, 

2. Meer informatie vragen, 

3. Gebrek aan capaciteit, 

4. Blame the rules, 

5. Blame the other, 

6. Blame them/ the system, 

7. Probleem ontkennen/ vermijden, 

8. 100% succes eisen, 

9. ‘het gaat nu eenmaal zo’, 

10.We doen het al goed (genoeg)

Welke herken je bij jezelf en welke loop je in werk bij 

anderen tegen aan?



Dienend Leiderschap; wat doe je dan?

• Geeft duiding over de 
overkoepelende opgave.

• Neemt 
verantwoordelijkheid voor 
de gezamenlijke opgave. 
Let op: dat gaat verder 
dan een bijdrage leveren.

• Indirect werken aan 
verbeteren van prestaties, 
door juiste 
omstandigheden te 
creëren. 

• Algemeen belang voor 
individueel belang stellen

• Verantwoordelijkheid 
terugleggen waar het 
thuishoort; delegeren


