
Zorg verlenen met meer aandacht, 
dialoog en verbinding?
Volg de POD-basistraining!  

In de ggz wordt veel gewerkt met vaste structuren, behandelplannen en diagnoses. 
Soms gaat deze manier van werken voorbij aan wat er allemaal achter de hulpvraag 
en in het netwerk speelt.  Met als gevolg dat de behandeling onvoldoende aansluit 
en er ongemak ontstaat bij de cliënt, diens naasten en bij betrokken hulpverleners. 

Peer-supported Open Dialogue, ofwel POD, is een innovatieve werkwijze om ruimte 
te maken voor alle perspectieven van cliënt, naasten en hulpverleners en samen te 
zoeken naar welke zorg of ondersteuning kan helpen. De eigen regie van de cliënt 
vormt het uitgangspunt. Niets wordt besproken over de cliënt zonder de cliënt. 

Wil jij ook met meer aandacht, dialoog en verbinding zorg verlenen? Dan is de POD-
basistraining wat voor jou. 

Wat leer je in de POD-basistraining?
In de POD-training leer je de principes van de POD-werkwijze. Verder staan self 
work, het verdragen van onzekerheid, systemisch werken en de kernwaarden van 
openheid, authenticiteit en onvoorwaardelijke warmte centraal.

Je ontwikkelt vaardigheden om, ook als het ingewikkeld wordt, in gesprek te blijven, 
inclusief alle onzekerheid, niet-weten en meerstemmigheid. Je leert ruimte maken 
voor wat er is (presentie) en voor de gelijkwaardige inbreng van ervaringskennis, 
professionele en wetenschappelijke kennis van alle betrokkenen (netwerkzorg). 

Kortom, het is niet alleen zakelijk maar ook persoonlijk een zeer verrijkende training.
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Peer-supported Open Dialogue (POD)
Bij POD ligt de nadruk niet meteen op een diagnose of behandeling. Er is veel ruimte voor het 
stimuleren van een dialoog tussen cliënt, naasten en behandelaars. Iedereen krijgt de kans zijn 
verhaal te vertellen en er wordt niets besproken of besloten zonder de cliënt. Het uitgangspunt 
nothing about me without me draagt bij aan vertrouwen, eigen regie en aan het (gaandeweg) 
verbinden van alle betrokkenen in het netwerk.

In deze gesprekken zeggen mensen vaak dingen tegen elkaar die ze eerder niet durfden te delen. 
Dat lucht op en brengt mensen dichter bij elkaar. Een behandelteam dat meer in gesprek gaat, komt 
samen met cliënten en naasten tot betere behandelkeuzes. 

De werkwijze rust op zeven principes van dialogisch werken en de sleutelelementen van 
netwerkgesprekken.

Praktische info
• De basistraining wordt gegeven in Utrecht en bestaat uit een reeks van 

2 keer 4 aaneengesloten dagen: 14 t/m 17 juni en 13 t/m 16 september 
2022. 

• De kosten bedragen € 2.335 per persoon. Medewerkers van bij 
Kenniscentrum Phrenos aangesloten ggz-organisaties betalen een 
gereduceerd tarief van € 1.945. 

• Accreditatie aangevraagd bij NVvP, VS, V&V, NVRG en FGzTp. 
• Na afloop van de training kun je verder met de Verdiepingstraining POD.

Meer informatie
• Kijk voor meer  

informatie op de  
website van Phrenos

• Of neem contact op  
met Dienke Boertien,  
POD-coördinator: 
dboertien@kcphrenos.nl
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