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Simonskall 28 en 29 januari 2009        
 
Thema 01 en 02 
Grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit en competentieontwikkeling voor 
en door medewerkers 
 
Deelnemers: Christian Bradl, Ingrid van Heumen, Johannes Treeck, Andrien 
Verhagen, Doris Friedrich-Brockhoff, Geert Meijer, Rob Wientjes, Gerd Busse, 
Heinz Tietjen (HiH), Frans Cordeweners (HiH) 
 
Kern punten uit de middagsessie van dag 1: 
 
Over welke competenties moet een medewerker, volgens ons, in ieder geval 
beschikken: 
 

 Professioneel empatisch (Dikke van Dale: het zich inleven in de 
belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens 
of de gedachtegang van een ander) kunnen zijn 

 De cliënt als opdrachtgever kunnen zien 
 De cliënt kunnen lezen 
 Als medemens de cliënt tegemoet treden en niet als hulpverlener. In 

plaats van ongevraagd hulp verlenen, vragen of hulp gewenst is 
 Feedback durven vragen aan de cliënt op het functioneren van de 

medewerker 
 Zelfreflectie 
 Sensibiliteit (Dikke van Dale: grote emotionele gevoeligheid) 
 Sensitiviteit (Dikke van Dale: zintuiglijke fijngevoeligheid). 
 De juiste antenne hebben / Fingerspitzengefühl 

 
Het valt op dat we vooral iemands houding belangrijk vinden, kennis en kunde 
komt op de tweede plaats. 
We constateren dat je van medewerkers tegenstrijdige competenties vraagt. 
Empatisch kunnen zijn maar wel de juiste afstand bewaren. 
 
Hoe komen we aan de informatie welke competenties gewenst zijn: 
 

 Cliënten, ouders, verwanten, medewerkers, werkgevers opleidingen 
competentiedeskundigen bevragen 

 Deskundige medewerkers volgen, wat doet hij/zij en hoe doet hij dat? 
 In de ondersteuningsvraag van de cliënt opnemen welke competenties 

gewenst zijn 
 De cliënt onderdeel laten zijn van de evaluatie methode 360 graden 

feedback 
 
We zijn ons bewust van het bestaan van het (concept) profiel SG(LVG). De 
kenners onder ons geven aan dat dit profiel niet specifiek genoeg is en het 
bediend niet het “ernstig verstandelijk gehandicapte” deel van onze doelgroep. 
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Slotpresentatie dag 2: 
 
Wat stellen we ons ten doel: 
 

 Het beschrijven van succes voorspellende competenties in het omgaan 
met kritische situaties en probleemgedrag 

 Praktische Handreikingen voor het omgaan met de doelgroep 
 Infrastructuur aanpassen, onderhouden en borgen 

 
Wat gaan we hier voor doen: 
 

 11 februari zetten een aantal deelnemers, in overleg met Gerd Busse die 
ons wetenschappelijk ondersteunt, een tijdpad uit 

 In kaart brengen wat er al ontwikkeld is binnen opleidingen (mbo/hbo), 
instellingen en organisaties, Hand in Hand 1 

 Workshops organiseren waar 
Cliënten 

Medewerkers 
Ouders / verwanten 

bevraagt worden naar competenties die voor hun belangrijk zijn 
(vragenlijst door wie? video?) 

 Reflecteren met teams, multidisciplinair (gedragskundige, arts, 
casemanager, manager etc.), die mensen met een verstandelijke 
beperking en ernstig probleemgedrag ondersteunen, analyse good + bad 
practice 

 Ondersteuning vragen aan: 
Linda Gerits 
Petri Embregts  
Hochschulen / Fachhochschulen 
Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Christian Bradl) 
 

 
 
 
Namens ‘Hand in Hand’ 
Frans Cordeweners 


