
Onze trainingen worden op maat en behoeftegestuurd 

ontwikkeld.  De basis ligt bij de lokale kracht en talenten 

en is positief waarderend. De inhoud helpt je impact te 

creëren in zowel individuele coaching als uitdagende 

organisatievraagstukken. Want we verbinden het kleine 

perspectief van de inwoner altijd met het grote perspectief van 

de organisatie. 

Ons aanbod varieert van vaardigheidstrainingen tot 

procesbegeleiding. Wij vinden het belangrijk een duurzaam 

effect te creeëren met onze trainingen. Dit betekent dat we 

lokale professionals in staat stellen de beweging op eigen 

kracht vast te houden. 

Ons trainingsaanbod is een toevoeging aan de gereedschapskist 

van professionals, beleidsmakers en managers.

• We werken met thema’s als outreachend werken, signaleren,

integraal samenwerken en gespreksvaardigheden. En we

raken dieperliggende thema's zoals persoonlijk leiderschap,

communiceren met impact en eigenaarschap (doen waar je hart

sneller van gaat kloppen)

• Onze trainingen zijn interactief

• De duur varieert van een dagdeel tot een half jaar durend

ontwikkelprogramma

• Wij zijn 'nabij' in de dagelijkse praktijk, we verbinden onze

kennis actief aan praktijksituaties tussen de trainingsdagen door

('coaching on the job')

• Wij maken gebruik van praktijkvraagstukken van deelnemers

Training
Praktijkgestuurd ontwikkelen voor professional & organisatie

Hoe doen we dat?

Bijschrift

Wij geloven dat groei van bewoner, professional en organisatie met elkaar verbonden zijn. 
In onze programma's werken we vanuit deze samenhang. Praktijkgestuurd en toepassingsgericht. 
Wij vinden het belangrijk dat de inhoud direct verbonden is met de dagelijkse realiteit én dat je er 
dezelfde dag nog mee aan de slag kunt. 

Onze tools (zoals Growpad en Growplay) ondersteunen je 

om integraal te werken, groei in coachingstrajecten op een 

verfrissende manier te begeleiden en bewoners duurzaam uit 

achterstand te laten groeien. We zetten deze tools in bij onze 

trainingen en bieden ook aparte trainingen aan om professionals 

met deze tools te leren werken.

Onze ervaringscoaches zijn onderdeel van ons trainingsteam en 

zetten tools en werkvormen in die zij zelf hebben ontwikkeld. 

Academy – deelnemers krijgen onbeperkt toegang tot ons online 

trainingsplatform met e-learning.

Coaching on the job – bij trainingen die uit meerdere dagdelen 

bestaan bieden we tussen de trainingen coaching op de 

praktijkvraagstukken. 

Gouden randje

Uitvoeringsbrigade.nl

http://Growpad.nl
http://uitvoeringsbrigade.nl/growplay
https://www.growpad.nl/intensieve-coaching-multiproblematiek-met-growpad-methode/
http://Uitvoeringsbrigade.nl


Growcare Practitioner – dit basisprogramma is ons 

meest uitgebreide individuele ontwikkeltraject voor de 

professional in het sociaal domein. Na deelname ben je in 

staat onze methode en aanpak in jouw eigen praktijk toe 

te passen ('practitioner'). Met GrowCare als basis leer je 

over effectieve interventies voor gedragsverandering, de 

rol van de professional in samenwerking en het inzetten 

van casuïstiek om te leren en ontwikkelen binnen de 

organisatie. 

Praktijkgestuurd Ontwikkelen - in deze training leren 

deelnemers op een constructieve manier de praktijk 

en het systeem met elkaar te verbinden. Vernieuwing 

en ‘doen wat nodig is’ vraagt om een voortdurende 

feedbackloop tussen de praktijk en de organisatiewereld. 

Je leert hoe je successen en knelpunten in casuïstiek 

kunt inzetten voor leren en ontwikkelen binnen je 

organisatie en samenwerking. Beleid en praktijk komen 

zo dichter bij elkaar. De training is geschikt voor zowel 

uitvoeringsprofessionals, beleidsmedewerkers als 

managers.

Brede blik & vraagverheldering - Deelnemers leren 

met een brede, integrale blik problematiek te signaleren 

en een integrale analyse van de situatie te maken. Ze 

krijgen tips en tricks om hierover in gesprek te gaan. We 

analyseren je persoonlijke cirkel van invloed en welke 

interventies hierbij passen of hoe je succesvol kunt 

doorverwijzen naar en samenwerken met 

netwerkpartners.

Leiderschap & Netwerken – deelnemers leren hoe hun 

invloed te vergroten op casusniveau en/of  

organisatieniveau vanuit de (theoretische) principes rondom 

leiderschap en netwerksamenwerking. Geschikt voor 

professionals die binnen de organisatie een rol hebben als 

het gaat om procesregie of casusregie. 

Maatwerk  – deelnemers leren hun professionele ruimte te 

benutten om maatwerk mogelijk te maken bij uitdagende 

casuïstiek. Voor toepassing in eigen praktijk worden de tools 

'groeicalculator en afwegingskader maatwerk' gebruikt. De 

training is gericht op vergroten van kennis over maatwerk, 

vaardigheden & persoonlijke competenties. 

GrowPad – in de basistraining over GrowPad leren 

deelnemers GrowPad  kennen en zijn daarna direct in staat  

om met GrowPad te werken in de eigen praktijk. 

Deelnemers krijgen hiervoor een eigen account voor 

GrowPad en toegang tot diverse online tutorials en 

hulpmiddelen.

Wij bieden ook trainingen op maat. Leg ons uw lokale 

vraagstukken en uitdagingen voor en we kijken er naar uit 

wat we kunnen betekenen. 




