
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw module: 

Om inwoners met vraagstukken op het gebied van gezondheid (in de brede zin 

van het woord) te kunnen ondersteunen kun je gebruik maken van het 

instrument ‘positieve gezondheid’.  Positieve Gezondheid is een bredere kijk op 

gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, namelijk lichaamsfuncties, mentaal 

welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. 

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met 

de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo 

veel mogelijk eigen regie te voeren. Inwoners die de vragenlijst invullen, kunnen 

met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. Op basis 

hiervan kun je met de inwoner een heel ander gesprek voeren. Wat is voor de 

inwoner echt belangrijk? Wat zou hij of zij willen veranderen?  Samen met de 

inwoner kun je vervolgens bedenken wie (of wat) kan helpen om de situatie te 

verbeteren.  

Module Ondersteuningsgericht werken 
Het traject start met het ontdekken van de Hostmanship mindset en het 

verwelkomen van elkaar. In de tweede bijeenkomst gaan we samen aan de 

slag met positieve gezondheid en met de wonder- of droomvraag. Daarna 

ga je onder begeleiding van de trainer aan de slag met een eigen vraagstuk. 

In de derde bijeenkomst reflecteer je op het resultaat, leer je van de 

resultaten van de andere deelnemers en maak je een start met een 

volgende vraagstuk. Het resultaat is dat je blijvend aan het werk kunt zijn 

met het ondersteunen van de inwoner in zijn of haar vraag. 
.  

  

Hostmanship® is de kunst mensen het gevoel te 

geven dat ze welkom zijn. Deze praktische filosofie is 

een krachtig middel om organisaties te transformeren 

tot een plek waar mensen zich welkom en 

gewaardeerd voelen.  

Hostmanship & Sociaal Domein 
Ondersteuningsgericht werken  

5 – 12 

deelnemers 

Mbo/hbo 

niveau 

3 Dagdelen 

en coaching 

Hostmanship geeft: 
• Betrokken medewerkers  

• Loyale gasten  

• Flexibiliteit  

• Innovatief vermogen  

• Herkenbaarheid  

• Echtheid 

 

De Hostmanship 
Mindset

Positieve 
Gezondheid

Aan de slag

Coaching

Reflectie 

www.hostmanship.nl 



 

 

Contact: 
Hostmanship Group BV 

Crailoseweg 22 

1272 EV Huizen 

035 – 5247420 

info@hostmanship.nl 

 

 

Vaardigheden 
• Je bent in staat en bereid om met het 

instrument ‘positieve gezondheid’ te 

werken 

• Je bent in staat en bereid om met 

inwoners het gesprek aan te gaan aan de 

hand van de uitkomsten 

• Je kunt de juiste (positieve) vragen stellen 

• Je kunt werken met de droom- of  

wondervraag 

 Kennis 
• Je kunt omschrijven wat ‘positieve 

gezondheid’ inhoudt 

• Je kunt omschrijven wat de relatie is tussen 

Hostmanship en ‘positieve gezondheid’ 

• Je kunt omschrijven hoe de visie op 

gezondheid zich heeft ontwikkeld 

• Je kunt omschrijven wat de droom- of 

wondervraag inhoudt en welke vragen 

daarbij horen 

 

 

 

  

De doelgroep 
‘Ondersteuningsgericht werken’ is bedoeld 

voor consulenten in het sociaal domein en voor 

medewerkers in de zorg. Van belang is dat de 

deelnemer toestemming heeft van de 

organisatie om de verworven kennis en 

vaardigheden in de praktijk toe te passen en de 

gelegenheid krijgt om hiermee te oefenen. 

 

 De trainer 
De trainer heeft uitgebreide ervaring in 

Hostmanship en spreekt de taal van de 

branche. 

 

 

De investering 
Deze module wordt zowel in-company als bij 

open inschrijving (minimaal 5 deelnemers) 

gegeven.  

Bij open inschrijving (incl. vragenlijst): € 695,- 

Bij in-company: bel of mail ons 

“De inwoners zijn nu veel gemotiveerder 
om aan de slag te gaan” 


