
“Pak jij het stokje aan?”
Uitnodiging en programma “Simulatie MDO” 2 & 3 december 2015

Wat leuk dat je meedoet!

Waarom deze simulatie? 
Het Multi Disciplinair Overleg is het kloppende hart van het Veiligheidshuis. 
Hier geven we uitvoering aan het waarom van het Veiligheidshuis:
“Samen, met een combinatie van straf en zorg, cliënten het “beste” perspectief bieden”

Logisch dat we de manier van werken binnen zo’n MDO continue willen aanscherpen om nog beter met 
elkaar samen te werken. Omdat het MDO staat met de professionals die daar aan tafel zitten, ligt leren met
dezelfde personen in een praktijksetting voor de hand. 

Het beoogde resultaat van deze tweedaagse simulatie is dat het MDO als een team functioneert ten 
behoeve van de cliënt, dat besluitvorming geschiedt op basis van beeldvorming en oordeelsvorming, dat 
jullie weten van elkaars (organisaties) mogelijkheden en onmogelijkheden, leren omgaan met het delen van
informatie en niet in het minst: jullie vertrouwen krijgen als deelnemer van het MDO. 
Ook is er ruimte ter verduidelijking van het bereik van het MDO in wisselwerking met de lokale teams en de
bijbehorende functionaliteiten en verantwoordelijkheden.

Wat gaan we doen?
Om echt aandacht te geven aan het MDO werken we twee dagen als professional in Overalstad. Ook in 
Overalstad vindt een MDO plaats, een MDO waar alle tijd is om te reflecteren en te leren. 
Jullie zijn de deelnemers aan dat MDO. In twee groepen van negen personen gaan jullie samen aan de slag 
met twee casussen, die ontleent zijn aan de praktijk. De casuïstiek is flexibel en past zich aan aan jullie 
handelen!

Het MDO in Overalstad bestaat, net als in de praktijk, uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties
die ieder met hun eigen achtergrond, kennis en ervaring casussen benaderen.
Om zowel het vakinhoudelijk aspect als het keten overstijgende element (straf-zorg-bestuurlijk) goed te 
ervaren, wisselen jullie van rol. Door als het ware in de huid van de ander te kruipen, bevordert deze 
wisseling de samenwerking en het delen van overwegingen. 

Hoe zien de twee dagen eruit? 
Beide dagen kennen een gelijke opzet te beginnen met het maken van een Plan van Aanpak voor de 
aangereikte casus. Ook vindt een bespreking van de doelstellingen voor de korte, middellange en eind- 
termijn en bijbehorende acties plaats. Vervolgens worden via het Plan van Aanpak de eerste actiestappen 
uitgevoerd door jullie team. De uitkomsten hiervan worden binnen het team besproken en waar nodig 
wordt het Plan van Aanpak aangepast.
Primaire doelstelling van dag één is het inzicht krijgen in de processen en optimaal gebruik maken van de 
ondersteunende hulpmiddelen. 
Op dag twee wordt het accent meer gelegd op het scenario denken, het op- en afschalen en daarbij telkens
vanuit het einddoel naar het nu te werken.
Na dag één wordt er geëvalueerd en zal onder andere bekeken worden of op de tweede dag eveneens van 
rollen wordt gewisseld. 
 
Het evenement is op beide dagen (woensdag 2 december en donderdag 3 december) van 9.00 uur (inloop 
vanaf 8.30 uur) tot 17.00 uur. Op donderdag wordt het evenement vanaf 16.00 uur afgesloten met een 
grotere najaarsbijeenkomst inclusief terugblik. Hiervoor worden jullie eveneens van harte uitgenodigd. 

Waar? 
Locatie: In de Weerd, Weerdjesstraat 168 in Arnhem. 
(Op loopafstand van Station Arnhem, (betaald) parkeren in parkeergarage Langstraat).


