
 

 

 

VERVE: ontwikkeling in de praktijk 
 
In VERVE wordt een visie toepasbaar gemaakt in de praktijk. Een visie, een werkwijze en een 
methode geven richting aan het handelen van de professional. De verbinding tussen deze niveaus is 
niet vanzelfsprekend. In de uitvoering is de professional speler in de interacties met cliënten, 
cliëntsystemen en instanties rond het gezin. Deze interacties en de voortdurende stroom van 
gebeurtenissen beïnvloeden het handelen van de professional. De professional moet daar onderdeel 
van uitmaken, omdat er anders geen verbinding is met de cliënt. Verbinding is nodig om verandering 
te kunnen bewerkstelligen. 
Professionals zullen moeten leren hoe ze in elke situatie kunnen handelen conform de 
uitgangspunten. 
In VERVE hebben we gekozen voor VERVE-leerbijeenkomsten waarin de deelnemers leren aan de 
hand van hun eigen praktijkervaringen met actuele casussen. Tegelijkertijd is er sprake van het 
voortdurend doorontwikkelen van de methode. Uit het handelen in de praktijk en uit de reflectie daarop 
komen inzichten en hulpmiddelen die nog niet in de methode zitten en die wel of niet in de methode 
passen. Anderzijds worden er ervaringen opgedaan met het toepassen van de methode, die de goede 
werking van de methode bevestigen of tegenspreken. In al deze situaties is er aanleiding om na te 
denken over aanvullen, bijstellen of anders toepassen van de methode. 
Een ander aspect is deskundigheidsbevordering van de deelnemers. Het gaat uit van de volgende 
cirkel van leren: korte uitleg van de basis van de methode (korte training of scholing) – toepassen in 
de praktijk – reflecteren op het handelen in de praktijk (casuïstiekbespreking) – nadere verdieping een 
of meer onderdelen van de methode (lezen, uitleg, gesprek) – toepassen in de praktijk – etc. 
 
De VERVE-leerbijeenkomsten geven in hun samenstelling ook uitdrukking aan het gegeven dat het 
proces van de cliënt centraal staat en niet het proces van de organisatie. Bij de besprekingen zijn 
vertegenwoordigers van de ketenpartners aanwezig. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om van elkaar 
te leren maar ook om nieuwe ideeën en inzichten te genereren die over de grenzen van het team, de 
afdeling en de eigen organisatie heen gaan. 
 
De ontwikkeling van VERVE is gestart in 2011. Stapsgewijs wordt VERVE verder ontwikkeld en in de 
praktijk ingevoerd. 
 
Lees meer over VERVE: 

 Wat is VERVE? 

 VERVE: het cliëntproces centraal 

 
 
 
 
 

 

 


