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Belangrijk om meer onderzoek te doen naar…

 Hoe de zorg voor GMCP nog beter kan aansluiten bij de behoeften
van een gezin

 Welke elementen aan welk type gezinnen worden aangeboden

 (Kosten)effectiviteit van (combinaties van) elementen

 Voor GCMP

 Voor subgroepen binnen GCMP



Als we meer kennis hebben over werkzame elementen..

 Betere inschatten wat werkt voor wie en waarom

 Type problemen  aangeboden zorg  uitkomsten

 Meer flexibel maar toch onderbouwd kunnen werken 

 Belangrijk voor GCMP (Steketee & van den Broucke, 2010)

 Hulpverleners dragen een “tas” met elementen met zich mee



Hoe willen we dat bereiken? (1)
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Hoe willen we dat bereiken? (2)
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De ZOP & MPG taxonomie
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De ZOP & MPG taxonomie

 Specifiek werkzame elementen

 Inhoudelijke elementen 

Contextuele en structuur elementen

Supervisie/intervisie

Duur

Intensiteit 

Setting

Juridisch kader



De ZOP & MPG taxonomie

 ZOP & MPG taxonomie omgezet naar digitale vragenlijst

 Hulpverleners registreren elke vier weken welke elementen zij hebben 
toegepast in een specifiek gezin

 Aanvinken van de elementen

 Aanvinken in hoeveel van de contact momenten element is ingezet

 Op wie het element gericht was

 Middels welke vorm het element is ingezet



Hoe willen we dat bereiken?



Hoe willen we dat bereiken?



Hoe willen we dat bereiken?



Wat kunnen we met deze informatie?

Reflecteren op de inzet van elementen

 Sluiten ingezette elementen aan bij wensen en behoeften het gezin?

Reflectie kan plaatsvinden op verschillende niveaus

Team niveau

Gezinsniveau 



Leren reflecteren met de ZOP & MPG taxonomie



Vragen of meer weten?


