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‘Transformeren hangt samen met het durven problematiseren – open 
met elkaar het gesprek aangaan over wat er wel en niet goed gaat en 
vervolgens ook agenderen, lef hebben en doorpakken.’

24 uurssessie Zorglandschap september 2017



Casus NRC artikel ‘Probeert u het eerst nog even zelf’ (26 september 2015)

• Gezin: moeder, stiefvader, vijf kinderen 

• Moeder ligt maanden op bed met rugklachten

• Leven ver onder bestaansminimum (€611 per maand). Beslag gelegd op inkomen

• Moeder runt een knaagdierenopvangcentrum: tientallen konijnen en cavia’s lopen door de kamer

• Huis stinkt naar urine. In voorraadkast liggen in ontbinding verkerende konijnen 

• Kinderen slapen op betonnen vloer op onopgemaakte matrassen

• Geen wasmachine

• Grofvuil ligt in de achtertuin

• Inzet twee maanden schoonmaakhulp. Daarna zou het gezin zelf weten hoe het moet schoonmaken

• Na advies WSG: toekenning vier maanden (beperkte) hulpverlening. Daarna moet gezin de draad zelf weer oppakken.

• Moeder vindt dat ze het allemaal prima redt

• Wethouder:

• Overlijden van volwassen, inwonende zoon door verwaarlozing van infectie

‘Ik ben zelf moeder, dan denk ik van ja: ouders weten vaak wel waar ze het over hebben’ 
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Casus Daniëlla

• Daniëlla overlijdt aan haar verwondingen na ernstige mishandeling door haar stiefvader

• Stiefvader heeft in gevangenis gezeten vanwege seksueel misbruik van kinderen in vorige relatie

• Er zijn problemen op alle leefgebieden waaronder wonen, werk, inkomen, veiligheid en onderwijs

• 23 jaar lang zijn in totaal 27 professionele organisaties betrokken, vaak tegelijkertijd actief op verschillende leefgebieden

• Samenwerkend Toezicht Jeugd concludeert (2015):

• Zorg en ondersteuning was onvoldoende passend bij complexe situatie

• Onvoldoende oog voor chroniciteit

• Onvoldoende oog voor zorgmijdendheid

• Bij geen van de betrokken organisaties was er een totaalplaatje

• Er was geen gezamenlijk plan

• Niemand nam de regie

• Er was geen specifieke aandacht voor de licht verstandelijke beperking van alle leden van het gezin 

• Er is geen professional geweest met de opdracht zich te focussen op het belang en de veiligheid van de kinderen
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‘Professionele schaamte over hoe het gaat is 
vaak een krachtige bron voor verandering’

Jaap Boonstra



Samen één plan

integraal

• Aansluiting op eigen kracht en mogelijkheden

• Eenheid in taal en probleem(h)erkenning
(in niet stigmatiserende termen)

• Domeinoverstijgend en ketenbreed samenwerken

Met de actielijn 
‘Samen één plan’ willen 
we de (onvermijdelijke) 
verschillen in de keten, 

overbruggen

Werken vanuit een 
gezamenlijke focus 

op de basisbehoeften 
van cliënt als de kern 

van hulpverlening 



‘Als je bij problemen alleen uitgaat van eigen 
kracht, is dat vragen om nog meer problemen’

• Tijdelijk of structureel (chroniciteit)?

• (H)erkenning bij persoon zelf? 

• In- en/of externe belemmeringen?

Iedere zorg(keten) begint bij een 
hulpvraag. Een (dreigende) 
belemmering in de zelf- en 
samenredzaamheid in het 

dagelijks leven. 
De zwaarte, ernst en duur 
verschillen per persoon, 
levensdomein, context/

situatie en moment

Focus op belemmeringen



Wat voor de één een grote last of 
beperking is, hoeft voor de ander 
geen belemmering te zijn. 

Samen 
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‘Als je bij problemen alleen uitgaat van beperkingen, 
creëer je afhankelijkheid en onbetaalbare zorg’

Uitgaan van basisbehoefte*: 

Competentie
(ik kan het)

*ZelfdeterminatietheorieFocus op competenties en mogelijkheden



‘Als je bij problemen alleen uitgaat van de context, 
ga je voorbij aan de autonomie van het individu’

Uitgaan van basisbehoefte*: 

Autonomie
(zelfbepaling)

*ZelfdeterminatietheorieFocus op het individu en autonomie



‘Als je bij problemen alleen uitgaat van het individu, ga je
voorbij aan oorzaken en oplossingen in de context’ 

Uitgaan van basisbehoefte*: 

Relatie
(ik hoor erbij, hechting, 
sociale verbondenheid)

*Zelfdeterminatietheorie

Focus op context en verbondenheid

‘Als je niet bij de ouders begint, hoef je eigenlijk 

niet eens te proberen het kind te helpen’

Hans du Prie

‘It takes a village to raise a child’

Afrikaans gezegde

‘Mama ik word lastig van jouw gedrag’

Uitspraak driejarige  

‘Zelfredzaamheid is te belangrijk om er 

alleen voor te staan’



(tekort aan)Focus op context en verbondenheid

‘Als je bij problemen alleen uitgaat van het individu, ga je
voorbij aan oorzaken en oplossingen in de context’ 

Uitgaan van basisbehoefte*: 

Relatie
(ik hoor erbij, hechting, 
sociale verbondenheid)

*Zelfdeterminatietheorie



Focus op het individu en autonomie

‘Als je bij problemen alleen uitgaat van de context, 
ga je voorbij aan de autonomie van het individu’

Focus op de context en verbondenheid

‘Als je bij problemen alleen uitgaat van het individu, ga je
voorbij aan oorzaken en oplossingen in de context’ 

Focus op belemmeringen

‘Als je bij problemen alleen uitgaat van eigen kracht, 
is dat vragen om nog meer problemen’

Focus op competenties en mogelijkheden

‘Als je bij problemen alleen uitgaat van beperkingen, 
creëer je afhankelijkheid en onbetaalbare zorg’



Doel Samen één plan: 

Aansluiting op eigen kracht 
en mogelijkheden

Zelf- en samen-
redzaamheid

Multifocus

Werken vanuit een gezamenlijke 
focus op basisbehoeften 



Bevorderende en 
beschermende factoren

Normen, verwachtingen,
belemmerende factoren 

en stressoren
Kinderopvang, 
school, werk

Gezin, familie, 
sociaal netwerk

Zorg- en 
dienstverlening

Draaglast

Draagkracht

Zelf- en samen-
redzaamheid

Brada & Drost 2018

Financiën

Werk & Opleiding

Tijdsbesteding

Huisvesting

Huiselijke relaties

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Middelengebruik & verslaving

Activiteiten Dagelijks Leven

Sociaal netwerk

Maatschappelijke participatie

Justitie

Ouderschap

levensdomeinen uit ZRM en ZRJ

Samenleving

Domeinen van het dagelijks leven



Brada & Drost 2018

Bevorderende en 
beschermende factoren

Normen, verwachtingen,
belemmerende factoren 

en stressoren

Draaglast

Draagkracht

Zelf- en samen-
redzaamheid

Samenleving Kinderopvang, 
school, werk

Gezin, familie, 
sociaal netwerk

Zorg- en 
dienstverlening

Brada & Drost 2018

De metafoor van 
de speler en zijn team. 
Draaglast: geduchte 

tegenstander, 0-1 achter, 
blessure, kampioensverwachting 

bij supporters. 
Draagkracht: team, trouwe 
supporters, trainer, verzorger, 
opstelling o.b.v. kwaliteiten 



Krachtenwijzer

Inzicht in zelf- en samenredzaamheid 
op basis van vijfpuntsschaal in 
Krachtenwijzer

Bevorderende en 
beschermende factoren

Normen, verwachtingen,
belemmerende factoren 

en stressoren
Samenleving Kinderopvang, 

school, werk

Gezin, familie, 
sociaal netwerk

Zorg- en 
dienstverlening

Draaglast

Draagkracht

Zelf- en samen-
redzaamheid

5. Erg goed

4. Goed

3. Vraagt aandacht

2. Niet goed

1. Direct hulp nodig

Brada & Drost 2018

Niveaubepaling geeft concreet 
inzicht in de persoonlijke en/of 
maatschappelijke zorgbehoefte 
van het cliëntsysteem

Zelfredzaamheid als ijkpunt:

niet de individuele beperking of stoornis 
staat centraal maar wat iemand samen 
met zijn netwerk nodig heeft voor een 
‘acceptabel niveau van functioneren’



Krachtenwijzer

Digitaal hulpmiddel bij het:

• screenen van zelf- en samenredzaamheid op de 
belangrijkste domeinen van het dagelijks leven

• vaststellen van de hulpvraag/zorgbehoefte 
• vaststellen van vorm en inhoud van de (integrale) 

hulpverlening 
• sturen op kwaliteit en resultaten 

De Krachtenwijzer maakt gebruik van de Zelfredzaamheid-
Matrix (ZRM)1 en Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ)2

1GGD Amsterdam, 2Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 



Krachtenwijzer:

meten per domein



Krachtenverdeling in

• Eigen kracht

• Netwerkkracht

• Hulpverlening



• Overzicht van actuele zelf- én 
samenredzaamheid op belangrijkste 
domeinen van het dagelijks leven.

• Niet alleen de problemen en 
risicofactoren in beeld maar ook waar 
het goed gaat, de positieve factoren.

• Meerdere meet- en evaluatiemomenten 
(is er een toename van zelfredzaam-
heid?) voor het tijdig op- en afschalen 
van hulpverlening.

• Inzicht in (ernst van) meervoudige 
problematiek.

Doel Samen één plan:

 Eenheid in taal en 
probleem(h)erkenning



Financiën

Werk & Opleiding

Tijdsbesteding

Huisvesting

Huiselijke relaties

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Middelengebruik & Verslaving

Activiteiten Dagelijks Leven

Sociaal netwerk

Maatschappelijke participatie

Justitie

Ouderschap Prioritering
Tijdige op- en afschalingSamen 

één plan

Prioriteer

Prioritering op basis van bovenliggende en/of acute problematiek 
is het vertrekpunt voor ketenbreed en domeinoverstijgend werken.



Prioriteer

Achter een oorspronkelijk probleem 
kunnen andere problemen liggen als 
oorzaak. 

Focus leggen op onderlinge relaties
en op hiërarchie van problemen



Verbinden en schakelen voor een 
‘acceptabel niveau van zelf- en  samenredzaamheid’

Zelf- en 
samen

redzaamheid

Regiecentrum Bescherming 
en Veiligheid
Cliëntenbelangenorganisaties
Medisch specialist
Wijkverpleging
Huisarts
Politie

Justitie
Re-integratie bedrijven

Financiële dienstverlening 
UWV
Woningbouwvereniging
Zorgverzekeraar
etc.etc.

Sociaal wijkteam
JeugdGezondheidsZorg

Geestelijke Gezondheidszorg
Onderwijs

Welzijn
Jeugdzorg

Verslavingszorg
Gehandicaptenzorg

Maatschappelijk werk
Maatschappelijke opvang

Voogdij
Gezinsvoogdij 

Pleegzorg
Thuiszorg

‘De zorg voor jeugd is altijd in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders’



Samen1Plan

Doel Samen één plan:

Domeinoverstijgend en 
ketenbreed samenwerken

Transparantie

Alle betrokkenen hebben toegang 
tot het actuele online 
hulpverleningsplan voor het delen 
van doelen, acties, voortgang en 
agenda.

De kwaliteit van zorg is lager en 
de kosten hoger bij het niet 
werken aan en met heldere 
doelen van ouders en kinderen



 Eenheid in taal en probleem(h)erkenning

Trap 2: Krachtenwijzer

(criteria ZRM en ZRJ)

Domeinoverstijgend en ketenbreed samenwerken

Trap 3: Samen1Plan

(doelen, acties, voortgang en agenda)

Aansluiting op eigen kracht en mogelijkheden

Trap 1: Zelfredzaamheidsmodel 

(zelf- en samenredzaamheid)

Samen één plan - drietrapsraket

Samen
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