
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

             HET MODEL 

• Het WKS model is in de praktijk ontwikkeld. Het stelt de burger cen-

traal en hanteert consequent het uitgangspunt dat een inwoner of 

groep burgers alleen wordt ondersteund in de onmogelijkheden. Met 

respect voor de mogelijkheden en het eigen vermogen tot zelfbepa-

ling en participatie worden burgers ondersteund!  

• Scheidt tegenstrijdige rollen en deelt deze aan  verschillende perso-

nen toe: de zogenaamde zaakwaarnemer en procesbegeleider. 

             DE TRAINING 

• Maakt de deelnemers vertrouwd met de daaraan grondliggende theo-

rie en is met name op de pratijk gericht 

• Zorgt ervoor dat de cursisten in de eigen gemeente ambtenaren en 

burgers gericht ondersteunen kunnen. 

             Behandeld worden: 

• Begrippenkader WKS model en de toepassing van werkprincipes in 

praktijk en theorie. 

• Vaardigheden op het gebied van ondersteunen van groepsprocessen 

en ambtenaren. Omgaan van dilemma’s en stagnaties in het leerpro-

ces. 

• Omgaan met organisatorische context bij het invoeren van het WKS 

model 
 

In verschillende Europese landen wordt met het WKS Model in vele 

voorzieningen met  grote tevredenheid  gewerkt. 
Het vergroot de kwaliteit van medewerkers en voldoet formeel aan de normen bij 

het verkrijgen van ESF gelden. 
 

 

 

 

 

 

 

„OPLEIDING WKS-COACH BIJ GEMEENTES“ 
 

Elk jaar starten we trainingen voor  mensen  die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de 

implementatie van het WKS model te ondersteunen. De afgelopen jaren is in het binnen en buitenland praktijker-

varing opgedaan bij het gericht ondersteunen van teams in het werken met het model. Deze ervaring en de grote 

vraag naar praktijkondersteuning is reden om de Opleiding WKS-coach aan te bieden. De training is bedoeld voor 

mensen die al in een ondersteunende rol werkzaam zijn of door de organisatie zijn aangewezen om deze taak op 

zich te nemen. De opleiding is praktijkgericht, gericht op persoonlijke ontwikkeling van de trainer  en het leren 

hanteren van uiteenlopende praktijksituaties bij het werken van het WKS model.  

Er zal in kleine groepen van ongeveer 15 deelnemers gewerkt worden. Ervaren trainers zullen de cursus onderste-

unen. 

De training staat onder leiding van Willem Kleine Schaars, Han van Geel en Maria Simons. 

 

 

De training wordt onder leiding van Willem Kleine Schaars gegeven 
 

 

Uitvoerige informatie kunt U onder het volgende adres verkrijgen: 
 

AKS TRAININGEN         
Voorsterallee100          

    NL -7203 DR Zutphen   

   Telefoon 0575542248 
   Mailadres: info@kleineschaars.com 

   Website: www.kleineschaars.com 

AKS trainingen

 

Termijnen:  De training wordt  in twee blokken van telkens twee dagen gegeven.  

                                     

Data:                             Per mail opvraagbaar. 

 

Deelnamekosten: De kosten voor de training bedragen 650 euro  per blok (inkl. trainingsmateriaal, koffie, 

thee frisdrank en  lunch).  

 

Lokatie: Hotel in de buurt van Zutphen. 
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