
René Niks, Regionaal Werkbedrijf Senzer
Edda Heijting, opleider Heijting Weerts Groep

Werken aan integraal vakmanschap



• Senzer, Gemeenschappelijke Regeling (fusie 
W&I, Atlant Groep en Werkgeversplein)

• Op zoek naar de “professional” (iedereen 
heeft er verstand van)

Kennismaken en doel bijeenkomst 



• Heijting Weerts Groep: bewezen effectieve 
interventies op het snijvlak van mens, 
maatschappij en financiën  

• De 2 pilotgemeenten en de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen

• Doel: integraal werken en vakmanschap 
combineren en actief verkennen  

Kennismaken en doel bijeenkomst



Wat is integraal werken: de uitvraag

- Jullie mening: kruis 8 uitspraken aan 

- De mening van 67 van 100 post-bachelor studenten 
‘De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein’ voor 
bachelors en mbo 4 met werkervaring 

 

Meenemen in …..integraal vakmanschap



1. Met elkaar samenwerken

2. Complexe problematieken aanpakken met collega’s

3. Samen doelen stellen/zelfredzaamheid klant

4. Afstemming verkrijgen

5. Elkaars deskundigheid respecteren

6. Gemeenschappelijkheid zoeken en krijgen

7. Informatieoverdracht regelen

8. Van en met elkaar leren

De mening van de studenten  



Integraal werken:

a. Samenwerken

b. Samenhang

c. Afstemming

d. Gemeenschappelijkheid 

De deskundige Tops



• De vaardigheid om een hoog kwalitatief werk 
af te leveren

• Beheersing van een beroep

• Kennis, kunde/bekwaamheid en 
vaardigheden: hoe kom je eraan? 

Vakmanschap



• Kernexpertise hebben en up to date houden

• Kernexpertise delen

• Methodisch werken

• Kennis van doelgroepen, context en werken in 
netwerken

• Ontwikkelen en leren

• Gerespecteerde professionals/beroepsgroep door 
klanten, bestuurders en Nederlandse samenleving 

Verbindende schakel: met en voor de klant 



• Combi: integraal vakmanschap, meer 
inzicht?

• Verkenning geslaagd?

• Beroep meer op de kaart? Dus registreren-
ontwikkelen-leren  

Jullie mening



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart 
op www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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