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We zien dat mensen met een psychische kwetsbaarheid 

die bij MindUp ondersteuning vragen in hun herstelproces 

steeds vaker zwaardere problematiek hebben. Dat betekent 

wat voor ons als organisatie, als team en als begeleiders.   

Naast het trainingsprogramma, hebben we ook een nieuw 

begeleidingsmodel ontwikkeld. Daarbij hebben we een 

toolbook geschreven, vol handvaten die je als begeleider 

kunt gebruiken om het herstelproces van een cliënt te 

kunnen ondersteunen.   

Zie het als een wegwijzer, een landkaart door de wereld 

van MindUp. Het geeft de reis aan van het begin van 

binnenkomst van een cliënt, tot het eventueel weer 

doorreizen naar een plek buiten MindUp. Jij bepaalt 

samen met de cliënt deze reis. Als je even niet meer weet 

hoe je dit het beste aan kunt pakken, geeft het toolbook 

je een schat aan instrumenten. Daarin kijk je wat het 

beste aansluit bij de situatie en bij de cliënt. Het blijft een 

richtlijn, maar je mag zelf creatief en ondernemend zijn. 

Het model bestaat uit 3 fases en 8 stappen en geeft 

richting aan de begeleiding die passend is bij iedere 

ondersteuningswens. De IRB-methodiek is een belangrijk 

uitgangspunt hierbij, omdat deze methode mensen met 

langdurige beperkingen in hun herstel ondersteunt.  De 

training methodisch werken van MindUp is gebaseerd op 

de uitgangspunten van de IRB-methodiek en helpt bij het 

leren werken met het model en het toolbook.

De basis blijft de herstelvisie: MindUp blijft dus 

herstelondersteunende zorg bieden. Daar staan we voor 

vanuit onze missie en visie. We geloven in de kansen 

en mogelijkheden van iedereen en ondersteunen 

iedereen’s proces van persoonlijke groei. Hierbij 

bieden we specialistische ondersteuning, vraag- en 

ontwikkelingsgericht en stimuleren we cliënten in het (her)

pakken van eigen kracht en regie.  

Bij vragen over de inhoud, kun je mailen naar 

rehabilitatieexpertisecentrum@mind-up.nl. Bij vragen over 

het systeem, kun je mailen naar pr@ggzfriesland.nl. 

TIP: Interactief document 

Inhoudsopgave

Klik op de knop         rechtsboven in het document 

om terug te keren naar de inhoudsopgave.

TIP: Zoekfunctie

Zoektermen

Wil je zoeken naar bijvoorbeeld een specifiek 

woord of thema? Klik dan op CTRL + F op je 

toetsenbord of klik op het vergrootglas om de 

zoekfunctie te openen.

WERKEN AAN 
HERSTEL

?

?

https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b81FD79C3-77D9-40A1-BFBA-296E6B1F9B61%7d
mailto:rehabilitatieexpertisecentrum%40mind-up.nl?subject=MindUp%20Begeleidingsmodel
mailto:pr%40ggzfriesland.nl?subject=MindUp%20Begeleidingsmodel
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8 STAPPEN
3 FASES

Fase 1

Ontmoeten Op eigen krachtOntwikkelen

Fase 2 Fase 3

De 3 fases:  
Ontmoeten 

Staat in het teken van elkaar leren kennen en 

een passende plek vinden binnen MindUp.  

Ontwikkelen 

Staat in het teken van werken aan 

hersteldoelen van de cliënt.  

Op eigen kracht  

Staat in het teken van het vasthouden van 

ontwikkelde vaardigheden en eventueel 

doorstromen naar een plek buiten MindUp. 

Binnen deze 3 fases zijn er 8 stappen. In het toolbook wordt elke 

stap uitgebreid beschreven. Hierbij wordt aangegeven wat voor 

MindUp belangrijke afspraken zijn, maar worden ook tips en 

eventuele links gegeven waar je op kunt klikken voor inspiratie en 

verdiepende informatie.  

Het model is voor iedere situatie te gebruiken en je kunt door 

middel van een handige inhoudsopgave klikken op de stap waar 

jij nu met de cliënt bent. In het document vind je overal tips en 

trics die je kunt toepassen om zo makkelijk mogelijk met het 

toolbook te werken. Je kunt er doorheen scrollen, maar het is veel 

handiger als je altijd de inhoudsopgave gebruikt. De titels zijn 

klikbaar en zo kom je dus snel bij de juiste pagina. 

Binnenkomst en 
eerste contact1

Doel bepalen en 
afspraken maken5 Afronden en 

vasthouden8

ToolkitAan de slag en 
ontwikkelen6

Terugblik en 
vooruitkijken7

Wensen onderzoeken 
en richting kiezen4

2 Intake en 
kennismaken

3 Plaatsing en 
opstart
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Inhoudsopgave
TIP: Klikbare inhoudsopgave 

Klik op de knoppen hieronder om de stappen uit te vouwen.

?

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Ontmoeten Op eigen krachtOntwikkelen



FASE 1
‘ONTMOETEN’

Deze fase staat in het teken van elkaar 

leren kennen en een passende plek 

vinden binnen MindUp. Het ontmoeten 

van elkaar is een belangrijke eerste stap 

in het proces van werken aan herstel, 

waar tijd en aandacht voor nodig is. 

Elkaar kennen en de relatie die je met 

elkaar hebt, als begeleider en cliënt, is een 

belangrijke basis die in deze fase wordt 

gelegd. In stap 1, 2 en 3 wordt uitleg 

gegeven hoe je daar mee aan de slag kunt 

gaan als begeleider. Van het moment van 

de aanmelding in stap 1, naar de intake in 

stap 2 en uiteindelijk het starten op een 

reactivering of woonvorm in stap 3. 
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Binnenkomst en 
eerste contact1

FASE 1
‘ONTMOETEN’

Fase 1

Ontmoeten Op eigen krachtOntwikkelen

Fase 2 Fase 3
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Binnenkomst en 
eerste contact1

Wat kan MindUp bieden?
Binnen MindUp worden verschillende vormen van ondersteuning geboden: 

• Intramuraal Beschermd Wonen (24-uurs begeleiding in een woonvorm); 

• Ambulant Beschermd Wonen (24-uurs begeleiding thuis); 

• Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW en MPT); 

• Activerende dagbesteding; 

• Trajectbegeleiding.  

Wat is de kracht van het proces?
Een nieuwe cliënt kan zichzelf aanmelden of wordt 

aangemeld via de website van MindUp. Ook kan 

een cliënt zichzelf telefonisch aanmelden; het team 

Aanmelding helpt dan met het invullen van het 

aanmeldformulier.  

 

Wat is de aanmelding?
De aanmelding is de eerste stap die een cliënt moet nemen wanneer hij of zij begeleiding wil ontvangen van 

MindUp. Diegene kan bellen voor meer informatie, hoe een aanmelding gedaan kan worden of wat voor soort 

indicatie er nodig is om begeleiding te kunnen ontvangen. 

TIP: Interactief document 

Inhoudsopgave

Klik op de knop         rechtsboven in het document om terug te keren naar de inhoudsopgave.

Lees verder op volgende bladzijde

?

1. Aanmelding bij MindUp

Contactgegevens 
‘Aanmelding MindUp’: 

Tel:  088-33 65 666 

Mail:  aanmelden@mindUp.nl 

FASE 1
‘ONTMOETEN’

https://mindup.nl/aanmelden/
mailto:aanmelden%40mindUp.nl%20?subject=
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Als een aanmelding binnenkomt, streeft het team van Aanmelding ernaar om binnen vier werkdagen contact op 

te nemen met de aanmelder. Ze gaan bij de aanmelder na of er een beschikkingsaanvraag (WMO) loopt. Indien 

dit niet zo is, wordt de aanmelder gevraagd dit alsnog op te starten via de gemeente waar de cliënt woont, tenzij 

er een andere financiering geregeld is (Wlz, pgb of anderzijds). Bij een aanmelding voor beschermd wonen wordt 

gevraagd of er een voorkeur is naar specifieke locaties. Een cliënt kan bij maximaal twee locaties op de wachtlijst.  

Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt afstemming gezocht met betrokken teams en diens teammanager. 

Als het gaat om beschermd wonen, is team Aanmelding verantwoordelijk voor het aanmeldproces en de 

woonzorgmakelaar voor intake en plaatsing. Bij de dagbesteding wordt de aanmelding uitgezet bij de 

trajectbegeleider en bij BZW wordt het door Aanmelding uitgezet bij geselecteerde pb’ers en/of teammanager. 

Financiering:  

• Wonen: kan vanuit de WMO en de Wlz. 

• Thuisplus/Thuisbasis of Jongthuis: kan alleen vanuit de WMO door middel van een beschikking vanuit de 

gemeente.  

• Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de WMO-beschikking of Wet langdurige Zorg (Wlz) indicatie.  

• Trajectbegeleiding/BZW wordt vanuit het Zorgprestatiemodel, WMO en de Wlz gefinancierd. 

• IPS wordt bekostigd vanuit het Zorgprestatiemodel.

Binnenkomst en 
eerste contact1

FASE 1
‘ONTMOETEN’

Bronnen voor meer informatie: 

• Langdurige zorg 

• Vergoeding van ggz-behandeling en/of verblijf 

https://mindup.nl/begeleid-wonen/hoe-kan-ik-wonen-bij-mindup/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/wlz-indicatie-aanvragen
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/zorgprestatiemodel
https://zorgkantoor.nl/
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/wetgeving
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Intake en kennismaken2

FASE 1
‘ONTMOETEN’

Fase 1

Ontmoeten Op eigen krachtOntwikkelen

Fase 2 Fase 3
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Waarvoor kan het ingezet worden? 
Tijdens het intakeproces zijn er gesprekken met de cliënt, familie en belangrijke naasten. Dit doen we om een 

beeld te krijgen van wie de persoon is, wat de herstelvraag is, wie er al bij betrokken zijn en welke ondersteuning 

vanuit MindUp passend kan zijn.  

Bekende herstelgerichte intakevragen zijn:  

• Wat is er met je gebeurd?  

• Wat is je kwetsbaarheid (wat zijn je klachten?) en weerbaarheid (wat zijn je krachten?)?  

• Waar wil je naartoe?  

• Wat heb je nodig?  

Wat is de kracht van het proces?
Tijdens het intakeproces krijgt een cliënt een eerste indruk van de organisatie. Het is een kennismaking, maar 

ook een onderzoek of de cliënt voelt of wij wat voor hem of haar kunnen betekenen. Een goed eerste contact 

is van grote invloed op het verloop van de samenwerkingsrelatie en het herstelproces van de cliënt. Een eerste 

oogcontact, een eerste handdruk, een eerste begroeting: het is de eerste indruk die bepaalt of iemand zich op 

zijn gemak voelt of niet. Wees open en nieuwsgierig naar de ander, ook in je houding. Doe dit door iemand aan te 

kijken, iemand welkom te heten en iemand vriendelijk te woord te staan.  

Wat is het intakeproces?
Het intakeproces is het proces van het eerste verkennende gesprek met een nieuwe cliënt (en diens familie of 

naasten) tot en met de start van het wonen, de begeleiding aan huis of de reactivering. 

Lees verder op volgende bladzijde

Intake en kennismaken2
FASE 1
‘ONTMOETEN’

1. Intakeproces



Werken aan herstel           MindUp          11

Hoe in te zetten?
• Als iemand ondersteuning van Mindup wil, wordt telefonisch of via de website een aanmelding gedaan.

• Als de Thuisplus- of de BZW-aanmelding bij een persoonlijk begeleider is terechtgekomen, neemt de 

persoonlijk begeleider contact op voor een eerste kennismaking.

• Als het tijd is voor een kennismakingsgesprek op een beschermde woonvorm, zal de woonzorgmakelaar 

een afspraak inplannen. Als dit voor de cliënt wenselijk is, kan dit op de toekomstige locatie. In een 

kennismakingsgesprek wordt nog meer informatie uitgewisseld.  

• Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat beide partijen een samenwerking met elkaar aan willen gaan, 

wordt een datum gepland voor de plaatsing.

Bronnen voor meer informatie: 

• Aanmelden MindUp

• Tijd voor een Nieuw Systeem van Vragende Diagnostiek voor Psychotische Stoornissen

• Intake, maar dan herstelondersteunend

• De eerste 5 minuten cruciaal bij terugbrengen separaties

Intake en kennismaken2
FASE 1
‘ONTMOETEN’

https://mindup.nl/aanmelden/
https://poh-ggz.nl/wp-content/uploads/2018/02/Artikel-Jim-van-O-Tijd-voor-een-Nieuw-Systeem-van-Vragende-Diagnostiek-voor-Psychotische-Stoornissen.pdf
https://www.psychosenet.nl/hoi-intake-herstelondersteunend/
https://www.verpleegkundepsychiatrie.nl/2009/12/eerste-5-minuten-cruciaal-bij.html
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Wat is het kennismakingsgesprek?
Het kennismakingsgesprek is onderdeel van de intakeprocedure. 

Waarvoor kan het ingezet worden?
Een goede kennismaking is belangrijk in het herstelproces van de cliënt. Door een goede kennismaking ervaart de 

cliënt een rustige start van het behandeltraject en voelt hij of zij zich gezien en gehoord. 

Wat is de kracht van dit kennismakingsgesprek? 
Het doel van een kennismakingsgesprek is het samen in beeld brengen van de situatie. Tevens krijg je door middel 

van dit gesprek een globaal idee van het begeleidingstraject. Let op dat de cliënt jou ook moet leren kennen, 

dus vertel ook wat over jezelf en de dingen die belangrijk zijn in het contact. Dit sluit ook aan bij de herstelvisie, 

waarin een gelijkwaardige houding en persoonlijk contact van belang zijn.

Hoe in te zetten?  
Verzamel voorafgaand aan het gesprek de informatie die al bekend is. Let op: wees ervan bewust dat informatie 

verouderd kan zijn of een interpretatie is van een vorige hulpverlener. Houd een open houding en gebruik familie 

of naasten als bron van informatie.  

In het kennismakingsgesprek komen veel onderwerpen aan bod. De checklist is een hulpmiddel om niets te 

vergeten. Het is belangrijk dat het een echt gesprek is, en geen afvinklijst.  

Daarnaast is het van belang dat de cliënt een naaste meeneemt naar het kennismakingsgesprek. Door te 

onderzoeken welke sociale en professionele relaties betrokken zijn bij de cliënt leer je ook het netwerk van de 

cliënt kennen. Wees er bewust van dat naasten vaak ook een eigen herstelproces doormaken. Deze hoeft niet 

gelijk te lopen met het herstelproces van de cliënt.  

Laat de cliënt ook kennismaken met de ervaringsdeskundige. Dit geeft vaak herkenning van eigen situaties 

en de hoop of motivatie om deze te kunnen verbeteren. Een ervaringsdeskundige kan ook aansluiten bij een 

kennismakingsgesprek.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Intake, maar dan herstelondersteunend

Intake en kennismaken2

2. Kennismakingsgesprek Begeleid Zelfstandig Wonen

FASE 1
‘ONTMOETEN’

https://www.psychosenet.nl/hoi-intake-herstelondersteunend/
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1. Voorbereiding kennismaking
1. Bereid jezelf voor op de kennismaking met de nieuwe cliënt. Lees het EPD en de overige gegevens die al 

bekend zijn.   

2. Bekijk of de financiering op orde is per startdatum.  

3. Geef de datum door waarop je voor de eerste keer langskomt en vertel dat de cliënt iemand uitnodigt die bij 

het gesprek aanwezig is.  

2. Dag van het eerste contact 
1. Begroet iedereen en stel jezelf voor.  

2. Benoem het doel van de bijeenkomst.  

3. Vraag de cliënt hoe hij of zij naar deze dag heeft toegeleefd en hoe deze dag wordt ervaren. 

4. Vraag of er iets is wat direct de aandacht nodig heeft. Stem gezamenlijk af wie wat gaat doen. Los op wat 

direct opgelost kan worden.  

5. Onderteken samen de begeleidingsovereenkomst als dit nog niet is gedaan.  

6. Leer elkaar kennen, heb een open houding, stel nieuwsgierige vragen en vertel wat over jezelf. Wees een 

‘OEN’: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. 

7. Noteer belangrijke gegevens die nog niet in het dossier staan. Denk aan medicatie, telefoonnummer van de 

cliënt, belangrijke naasten, huisarts en/of behandelaar.  

8. Check of er mensen afhankelijk zijn van de cliënt. Vertel dat wij werken met de meldcode en wees transparant 

over hoe jij je verantwoordelijkheid neemt op het gebied van veiligheid van de cliënt en het cliëntsysteem. 

Benadruk dat je, zo nodig, de samenwerking zult zoeken met Veilig Thuis. 

9. Vraag of de cliënt medicatie gebruikt of doet aan ‘zelfmedicatie’, zoals wiet, alcohol, koffie, energiedrank, etc.  

10. Vraag of de cliënt wel eens last heeft van suïcidale gedachten.

3. Wat moet er administratief geregeld worden?  
1. Scan de begeleidingsovereenkomst in en plaats deze in het EPD.  

2. Breng de Zorgadministratie op de hoogte.  

Lees verder op volgende bladzijde

Intake en kennismaken2

2.1 Checklist Start Begeleid Zelfstandig Wonen

FASE 1
‘ONTMOETEN’
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4. Punten van aandacht voor de langere termijn 
1. Maak of vul het rehabilitatieplan (opnieuw) aan. Let op: maak gebruik van de wensen die de cliënt heeft 

aangegeven, bijvoorbeeld in het kennismakingsgesprek. Werk deze samen met de cliënt en volgens de 

principes van IRB verder uit. 

2. Het signaleringsplan. Wellicht is dit al aanwezig of moet het nog gemaakt worden. Loop het samen met de 

cliënt door op actualiteit.  

3. Laat de cliënt samen met jou kennismaken op een activeringslocatie als hij of zij daar nog geen contact mee 

heeft. Betrek eventueel een trajectbegeleider hierbij.  

4. Stem eventueel af met het wijkteam. 

5. Maak kennis met familie en andere belangrijke naasten. Vraag wat zij kunnen en willen betekenen in de 

ondersteuning van de cliënt en leg dit vast in het rehabilitatieplan, eventueel met inzet van de FED.

6. Stem eventueel af met behandelaar middels een ZAG.

7. Evalueer na twee maanden met de cliënt en diens naaste hoe de eerst periode is verlopen en hoe hij/zij de 

eerste tijd bij MindUp heeft ervaren.  

FASE 1
‘ONTMOETEN’ Intake en kennismaken2
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3. Kennismakingsgesprek Beschermd Wonen

Wat is het kennismakingsgesprek?
Het kennismakingsgesprek is onderdeel van de intakeprocedure. 

Waarvoor kan het ingezet worden?
Een goede kennismaking is belangrijk in het herstelproces van de cliënt. Een nieuwe woonlocatie, in misschien 

wel een nieuwe woonplaats, is spannend. Door een goede kennismaking ervaart de cliënt een rustige start van 

het hersteltraject en voelt hij of zij zich gezien en gehoord. 

Wat is de kracht van dit kennismakingsgesprek? 
Het doel van een kennismakingsgesprek is het samen in beeld brengen van de situatie. Tevens krijg je door middel 

van dit gesprek een globaal idee van het begeleidingstraject. Let op dat de cliënt jou ook moet leren kennen, 

dus vertel ook wat over jezelf en de dingen die belangrijk zijn in het contact. Dit sluit ook aan bij de herstelvisie, 

waarin een gelijkwaardige houding en persoonlijk contact van belang zijn.

Hoe in te zetten?  
In het kennismakingsgesprek komen veel onderwerpen aan bod. De checklist is een hulpmiddel hierbij om niets 

te vergeten. Het is belangrijk dat het een echt gesprek is, en geen afvinklijst.  

Daarnaast is het van belang dat de cliënt een naaste meeneemt naar het kennismakingsgesprek. Door te 

onderzoeken welke sociale en professionele relaties betrokken zijn bij de cliënt, leer je ook het netwerk van de 

cliënt kennen. Wees er bewust van dat naasten vaak ook een eigen herstelproces doormaken. Deze hoeft niet 

gelijk te lopen met het herstelproces van de cliënt.    

Laat de cliënt ook kennismaken met de ervaringsdeskundige. Dit geeft vaak herkenning van eigen situaties 

en de hoop of motivatie om deze te kunnen verbeteren. Een ervaringsdeskundige kan ook aansluiten bij een 

kennismakingsgesprek.   

FASE 1
‘ONTMOETEN’ Intake en kennismaken2
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3.1 Checklist kennismakingsgesprek Beschermd Wonen

1. Persoonlijk
1. Wie ben je? 

2. Wat is er met je gebeurd? 

3. Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid?  

Extra vragen
• Hoe zijn je financiën op dit moment geregeld? Bijvoorbeeld: uitkering, zelfstandig onderhouden of met hulp/

bewind. 

• Gebruik je (zelf)medicatie? Hoe is dat geregeld? Is het in eigen beheer? Waarom wel/niet? Welke wensen zijn 

er? Wat zijn de wensen vanuit de locatie? 

• Zijn er somatische klachten waar we rekening mee moeten houden? Denk aan epilepsie, diabetes, etc.

• Ben je op dit moment onder behandeling? Welke afspraken zijn belangrijk voor ons om te weten? Is er een 

RM? Is Justitie of reclassering in beeld? Is er een ZAG nodig? 

• Wie is voor MindUp de vaste contactpersoon? Noteer de naam, soort relatie, telefoonnummer en e-mailadres.  

• Hoe kunnen we als begeleiding merken dat het minder of niet goed gaat? Wat verwacht je dan van ons? Is er 

een signaleringsplan of crisisprotocol? 

• Heb je wel eens suïcidale gedachten (gehad)? 

• Zijn er op dit moment mensen of kinderen die van jou zorgafhankelijk zijn? Kind- en Familiecheck.

LET OP: Gegevens noteren 

Noteer gegevens van de cliënt en van de belangrijke contacten. Denk aan een vast contactpersoon van 

de familie of omgeving, degene die je moet inlichten bij bijzonderheden, de curator of huisarts.

!

Lees verder op volgende bladzijde

FASE 1
‘ONTMOETEN’ Intake en kennismaken2
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2. Werken en leren
1. Waar wil je naartoe? 

2. Wat heb je nodig en van wie?  

Extra vragen
• Hoe ziet jouw week eruit? Wat doe je zoal? Waar houd je je mee bezig? Maak een weekschema hierbij. 

• Welke opleiding heb je gedaan of doe je nu? Wat voor werkervaring heb je? Wat staat je het meest bij als een 

goede ervaring? En wat wil je daarvan meenemen naar de toekomst? 

• Heb je een vaste daginvulling? Wat heb je nodig om daarin een eerste stap te zetten? Het is belangrijk dat 

iemand minimaal 4 dagdelen per week een daginvulling heeft. Laat de cliënt weten dat het niet nodig is om 

dit morgen al te regelen, maar leg vooral uit wat we bedoelen met een daginvulling. 

• Zijn er al andere instanties betrokken en zijn daar ook afspraken mee gemaakt? 

• Is kennismaking met een trajectbegeleider nodig of wenselijk? Welke wensen zijn er op dit vlak? Wat voor 

ondersteuning is daarbij nodig? Wat verwacht je hierin van de begeleiding?  

• Hoe reis je? Met fiets, auto, OV? De cliënt kan waar nodig gebruik maken van het vervoer van MindUp.  

3. Sociale contacten
1. Waar wil je naartoe? 

2. Wat heb je nodig en van wie? 

Extra vragen
• Welke mensen zijn voor jou belangrijk? Waar ken je deze mensen van? Let ook op wie er niet wordt genoemd. 

Vraag ernaar als je bijvoorbeeld een ouder mist.

• Voor wie ben jij belangrijk?  

• Welke wensen zijn er op het vlak van sociale contacten? Wat voor ondersteuning is daarbij nodig? Wat 

verwacht je hierin van de begeleiding? 

Lees verder op volgende bladzijde

FASE 1
‘ONTMOETEN’ Intake en kennismaken2
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4. Vrije tijd  
1. Waar wil je naartoe? 

2. Wat heb je nodig en van wie? 

Extra vragen
• Welke hobby’s heb je nu? 

• Doe je aan sport of beweging? 

• Wat is jouw verdere vrijetijdsinvulling? Bijvoorbeeld: familie, vrienden, zorg voor familielid, etc. 

• Welke wensen zijn er op het vlak van vrije tijd? Wat voor ondersteuning is daarbij nodig? Wat verwacht je 

hierin van de begeleiding? 

5. Wonen
1. Waar wil je naartoe? 

2. Wat heb je nodig en van wie? 

Extra vragen
• Waar woon je nu? Wat maakt verandering wenselijk? Wat gaat hierin goed? Wat kan beter? 

• Wat wil je leren bij MindUp?  

• Waar heb je hulp bij nodig ten opzichte van de huishouding?  

• Welke wensen zijn er op het vlak van wonen? Wat voor ondersteuning is daarbij nodig? Wat verwacht je 

hierin van de begeleiding? 

• Ben je al ingeschreven bij de woningbouwvereniging? Doe dit gelijk indien dit niet zo is.  

Afstemming verantwoordelijkheden
• Welke organisaties of belangrijke mensen zijn erbij betrokken? Wat zijn de verantwoordelijkheden? Wie 

wordt bij welke situatie ingeschakeld?  

• Wat zijn jouw verwachtingen van MindUp? Wat zijn de verwachtingen van belangrijke anderen/naasten? 

• Welke verwachtingen hebben wij van jou? Denk aan: huisregels, bejegening, etc. Geef extra uitleg over onze 

herstelvisie.

FASE 1
‘ONTMOETEN’ Intake en kennismaken2
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Wat is de Meldcode: kind- en familiecheck?
Een belangrijk onderdeel van het intakeproces is de kind- en familiecheck. Bij een familiecheck ga je na of de cliënt 

binnen het gezin (of de directe omgeving) veilig kan leven, bij een kindcheck ga je na of de cliënt (samen met 

partner) een kind veilig kan laten opgroeien.  

De check is een onderdeel van de Meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Deze code is de 

professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele 

onveiligheid.  

Waarvoor kan het ingezet worden?
We kunnen sneller en adequater ingrijpen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld. Het biedt onze 

professionals een concreet stappenplan wat ze moeten doen in dergelijke situaties. 

Wat is de kracht van de Meldcode? 
Als je de Meldcode zorgvuldig afweegt, kun je een besluit nemen dat breed gedragen wordt en dat in het belang 

is van de cliënt en/of het kind.  

Hoe in te zetten?  
Je kunt te allen tijde (anoniem) overleggen met of informatie opvragen bij Veilig Thuis. 

Je kunt ook gebruikmaken van ons eigen stappenplan en afwegingskader. Zorg dat er een samenwerking is 

tussen begeleiding en behandeling en stel de cliënt op de hoogte door middel van een gesprek. Doe dit niet als 

het de situatie verslechtert en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan voor kind of cliënt.  

In elk team is een aandachtsfunctionaris van de Meldcode aanwezig. Hij of zij is op de hoogte van het 

afwegingskader en kan meedenken en adviseren in het nemen van passende stappen. De teammanager en 

rehabilitatiecoach zijn in te zetten om inhoudelijk mee te denken.

Bronnen voor meer informatie: 

• App Meldcode Applestore 

• App Meldcode Google Play

• De Signalenkaart

• Algemene info 

 

• Hoe wordt de meldcode ingezet binnen GGZ 

Friesland en MindUp?

• Training: huiselijk geweld en 

kindermishandeling

Intake en kennismaken2
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https://kindcheck-ggz.nl/guest
https://veiligthuis.nl/
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Projecten3/Downloads/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProjecten3%2FDownloads%2FMeldcode%2FMeldcode%2FSchema%20afwegingskader%C2%A0%28661KB%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProjecten3%2FDownloads%2FMeldcode%2FMeldcode
https://apps.apple.com/nl/app/meldcode/id431602913
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guppiesinthedark.apps.vws
https://signalenkaart.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F03%2E%20Wgbo%2C%20Wvggz%2C%20Wfz%2FBeroepsgeheim%2F3%2E4%20Meldcodes%2FHandreiking%20Meldcodes%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F03%2E%20Wgbo%2C%20Wvggz%2C%20Wfz%2FBeroepsgeheim%2F3%2E4%20Meldcodes
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F03%2E%20Wgbo%2C%20Wvggz%2C%20Wfz%2FBeroepsgeheim%2F3%2E4%20Meldcodes%2FHandreiking%20Meldcodes%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F03%2E%20Wgbo%2C%20Wvggz%2C%20Wfz%2FBeroepsgeheim%2F3%2E4%20Meldcodes
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/default.aspx
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/default.aspx
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Wat is het signaleringsplan?
Het signaleringsplan is een hulpmiddel om dreigende terugval of een crisissituatie te herkennen en te voorkomen. 

Het bevat een beschrijving van vroege voortekenen, die als waarschuwingssignaal opgevat kunnen worden. Per 

fase staat beschreven wat gerichte acties zijn die de cliënt, familie, naasten of begeleiders kunnen ondernemen 

om het evenwicht zo snel mogelijk te herstellen en een crisis te voorkomen.     

Waarvoor kan het ingezet worden?
Het signaleringsplan, zoals hieronder afgebeeld, kent 4 fases. Per fase omschrijf je, in samenwerking met 

de cliënt en naasten, wat de signalen of kenmerken zijn, wat de inzet van naasten en betrokken hulpverleners is 

en wat de cliënt kan inzetten om weer in de stabiele fase te komen. 

Je gaat tijdens het maken van het signaleringsplan uit van de beleving van de cliënt. Samen omschrijf je haalbare 

acties, waarbij je altijd vanuit de cliënt en in de ik-vorm schrijft.

Wat is de kracht van het signaleringsplan? 
Een duidelijk signaleringsplan zorgt voor houvast, regie en bewustwording bij de cliënt en zijn omgeving. Het 

biedt de cliënt de mogelijkheid om zelfstandiger te functioneren en zijn of haar vaardigheden optimaal te 

benutten. Dit is bevorderend voor het herstelproces. 

Lees verder op volgende bladzijde

Fase Kenmerken Actie

G
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en
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nj
e

Ro
od

Stabiel

Ontspannen

Gespannen

Gespannen

Ontregeld

Heel erg gespannen

Crisis

Ik ben in nood

Wat merk ik zelf:

Wat ziet en hoort de ander:

Wat merk ik zelf:

Wat ziet en hoort de ander:

Wat merk ik zelf:

Wat ziet en hoort de ander:

Wat merk ik zelf:

Wat ziet en hoort de ander:

Wat doe ik zelf:

Wat doen anderen:

Wat doe ik zelf:

Wat doen anderen:

Wat doe ik zelf:

Wat doen anderen:

Wat doe ik zelf:

Wat doen anderen:
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Hoe in te zetten?  
• De behandelaar is verantwoordelijk voor een actueel signaleringsplan.  

• Als er geen behandelaar is, stelt de begeleider het signaleringsplan samen met de cliënt en naasten op.  

• De cliënt heeft het signaleringsplan in eigen bezit, zodat hij of zij zelfstandig kan handelen en toename van 

klachten kan voorkomen. Via het cliëntportaal kan de cliënt zijn eigen signaleringsplan inzien en bewerken. 

• In overleg met de cliënt hebben ook familie en belangrijke naasten het signaleringsplan in bezit. 

• Zorg ervoor dat de beschrijving helder en begrijpelijk is voor iedereen. Maak eventueel gebruik van 

afbeeldingen.  

• Alle begeleiders die te maken hebben met de cliënt zijn op de hoogte van het signaleringsplan en kunnen het 

terugvinden in het dossier.  

• Het signaleringsplan staat in mConsole onder het mapje ‘Plannen’.  

• Als je bij observatie bepaalde signalen ontdekt, ga je daarover met de cliënt in gesprek.  

• Evalueer situaties waarbij de spanning verhoogd was of waarbij de cliënt in een crisis terechtkwam. Bespreek 

naderhand altijd de genomen stappen met de cliënt en eventuele betrokkenen om het document waar nodig 

aan te passen.  Een signaleringsplan is namelijk geen vaststaand document. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Signaleringsplan om psychose te voorkomen

• Wat is de Crisiskaart?

• Signaleringsplan, crisiskaart en veiligheidsplan in het EPD

• Signaleringsplan – Werkboek

• Signaleringsplan - Handleiding

Intake en kennismaken2
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https://mconsole.ggzfriesland.nl/
https://www.psychosenet.nl/signaleringsplan-om-psychose-te-voorkomen/
https://www.crisiskaart.nl/mensen-helpen-met-de-crisiskaart/wat-is-de-crisiskaart/
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBB3A000F-CBF0-4801-A774-CF508A62738A%7D&file=Signaleringsplan%2C%20crisiskaart%20en%20veiligheidsplan%20in%20EPD.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&wdLOR=c6DB445E1-D537-4371-9133-BC96BAB40F5D&cid=dca9347d-8c89-4373-95a3-6a565f8f62d3
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/03.%20Wgbo,%20Wvggz,%20Wfz/Wvggz/Preventie%20van%20verplichte%20zorg/Signaleringsplan%20-%20werkboek.PDF#search=signaleringsplan
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/03.%20Wgbo,%20Wvggz,%20Wfz/Wvggz/Preventie%20van%20verplichte%20zorg/Signaleringsplan%20-%20handleiding.PDF#search=signaleringsplan
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Wat is suïcidaal gedrag?
Suïcidaal gedrag verwijst naar gedachten, 

voorbereidende handelingen en pogingen die een 

intentie uitdrukken dat iemand zichzelf wil doden. 

Waarvoor kan de uitvraag ingezet worden?
Als suïcidaliteit speelt, is het belangrijk om hierover 

met de cliënt in gesprek te gaan. Je kunt samen 

kijken wat beschermende- en stressfactoren zijn. De 

behandelaar is verantwoordelijk voor een goed en 

actueel signaleringsplan. Als er geen behandelaar is, 

is het jouw taak als begeleider om dit samen met de 

cliënt in kaart te brengen.

Wat is de kracht van het omgaan met suïcidaal gedrag? 
Suïcide komt vaak voor: elke dag sterven er in Nederland vijf mensen aan zelfdoding. Als je te maken krijgt met 

een cliënt die suïcidaal is, dan is het belangrijk om dit onderwerp niet uit de weg te gaan. Hoe makkelijker je 

erover praat, hoe lager de drempel voor cliënten is om dit bespreekbaar te maken. Praten is een belangrijk en 

preventief middel tegen suïcidaal gedrag.   

Suïcidaal gedrag van een cliënt kan ook impact hebben op de begeleider. Blijf hier niet alleen mee rondlopen maar 

bespreek dit met je team, teammanager of een rehabilitatiecoach. Het is belangrijk dat je na een ingrijpende 

gebeurtenis, zoals een suïcide(poging), adequaat en met aandacht wordt opgevangen. Dit is de taak van het 

Opvangteam na Schokkende Gebeurtenissen (OSG). Je kunt hen zelf benaderen via OSG@ggzfriesland.nl of via je 

teammanager. 

Lees verder op volgende bladzijde

TIP: Zoekfunctie

Zoektermen

Wil je zoeken naar bijvoorbeeld een specifiek 

woord of thema? Klik dan op CTRL + F op je 

toetsenbord of klik op het vergrootglas om de 

zoekfunctie te openen.

?
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Projecten3/SitePages/Opvang-medewerkers-na-schokkende-gebeurtenissen.aspx
mailto:OSG%40ggzfriesland.nl?subject=
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Hoe in te zetten?  
Het vragen naar suïcidaal gedrag begint al bij het intakeproces. Stel de vraag: in tijden dat het minder met u gaat, 

denkt u dan wel eens ‘ik kan er maar beter niet meer zijn’?  

Je kunt, om hier goed mee leren om te gaan, de training ‘Eerste hulp bij suïcidaal gedrag’ (EHBS) volgen. Hierin 

leer je de signalen herkennen en het onderwerp bespreekbaar te maken. De training legt ook uit wat jouw taken 

en verantwoordelijkheden zijn bij suïcidaal gedrag. Alle richtlijnen kun je vinden tussen de bronnen. 

In mConsole kun je onder het mapje ‘Suïcidaliteit’ suïcidaal gedrag rapporteren en monitoren. Notificeer 

betrokken behandelaren en hulpverleners. Hiermee zorg je ervoor dat alle betrokken hulpverleners zicht hebben 

op het verloop van suïcidaal gedrag. Rapportages over suïcidaal gedrag verdwijnen zo niet tussen de alledaagse 

rapportages.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Richtlijn bij suïcidaal gedrag voor traject- en werkbegeleiders

• EHBS kaart Richtlijn bij suïcidaal gedrag MindUp

• EHBS kaart Wat doe je bij een suïcide van een cliënt die bij de BW in zorg is

• Collegiale opvang na suïcide

• Werkkaart zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag 

• Richtlijn beleid bij suïcide of ernstige suïcidepoging

• Kwaliteitshandboek - Suïcidaal gedrag en suïcide

• Online-training suïcidepreventie van 113

• Suïcidaal gedrag herkennen 

• Nieuwe werkkaart zelfbeschadiging of suïcidaal gedrag - Akwa GGZ

Intake en kennismaken2
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https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7bCD796A77-69B5-45A7-8040-89F88D888E6B%7d
https://mconsole.ggzfriesland.nl/
https://mindup.nl/media/hmjpixv2/ehbs-kaart-richtlijn-voor-mindup-reactivering-002-kopie.docx
https://mindup.nl/media/3jmpupjw/ehbs-kaart-richtlijn-bij-suicidaal-gedrag-mindup-wonen-002-kopie.docx
https://mindup.nl/media/wxjcw02e/ehbs-kaart-wat-doe-je-bij-een-su%C3%AFcide-van-een-cli%C3%ABnt-die-bij-de-bw-in-zorg-is-002-kopie.docx
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Projecten3/SitePages/Collegiale-opvang-na-su%C3%AFcide.aspx?csf=&cid=687589f3-13c0-4e16-bc1f-172be51ababe
https://www.113.nl/sites/default/files/113/preventie/Akwa%20GGZ%20Werkkaart%20Zelfbeschadiging%20en%20suicidaal%20gedrag_25%20maart%202021.pdf
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCB443225-3353-4F9F-9B94-7296009F1F37%7D&file=Richtlijn%20beleid%20bij%20su%C3%AFcide%20of%20ernstige%20su%C3%AFcidepoging.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=677912eb-659c-42b9-81a4-8dec16d2ac98
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F05%2E%20Su%C3%AFcidaal%20gedrag%20en%20su%C3%AFcide&FolderCTID=0x0120000C1EDE9162F8604492A268B9C1E7344D
https://vraagmaar.113.nl/online-training/?_gl=1*r0yeyx*_ga*MzE5MzUyOTQ4LjE2MDUwMDYyMTQ.*_ga_NSYB6F1YZJ*MTY0MjQyMzA1NC4yLjAuMTY0MjQyMzA1NC4w#utm_source=supranet&utm_medium=post&utm_campaign=supranet&utm_content=KMENW%20https://bit.ly/363xnI6
https://web.alii.care/protocols/3616?client=113
https://akwaggz.nl/nieuwe-werkkaart-zelfbeschadiging-of-suicidaal-gedrag/
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Wat zijn somatische zorgbehoeftes?
Somatische handelingen worden uitgevoerd bij klachten en symptomen die lichamelijk van aard zijn. Deze 

klachten kunnen zowel tijdelijk als chronisch zijn. De somatische zorgbehoefte wordt inzichtelijk als er wordt 

doorgevraagd naar wat deze klachten zijn, welke handelingen uitgevoerd moeten worden, wat de cliënt zelf kan 

en waar de cliënt hulp bij nodig heeft.  

Waarvoor kan het ingezet worden?
Om helder te krijgen hoe somatische zorg eruit komt te zien, gaan het team, de cliënt en waar mogelijk 

naastbetrokkenen met elkaar in overleg. De volgende vragen worden gesteld:  

• Wat is de hulpvraag van de cliënt?  

• Wat kan het team hierin bieden?  

• Wat kan de cliënt zelf en wat moet overgenomen worden? 

• Is dit voor altijd of is het tijdelijk?  

Moet er nog iets aangeleerd worden voordat de zorg daadwerkelijk geleverd wordt en men zich bekwaam voelt?  

Wanneer dit duidelijk is, beslis je samen met cliënt, naasten en het team of je thuiszorgorganisaties moet 

inschakelen. Check eerst of er een indicatie aangevraagd moet worden.  

Let op: er zijn handelingen waarvoor je BIG-geregistreerd moet zijn. Deze zijn terug te vinden in dit document.

Wat is de kracht van de somatische zorgbehoefte? 
Somatische klachten hebben vaak een groot effect op het psychisch welbevinden van de cliënt en vice versa. Het 

is belangrijk om voor beide aspecten aandacht te hebben. Zowel afzonderlijk als in samenhang met elkaar.  

Iedere cliënt heeft zijn eigen ondersteuningswens. Door dit continu met de cliënt en alle betrokkenen af te 

stemmen en te evalueren, sluit je aan bij de zorgbehoefte van de cliënt. Dit is belangrijk voor het ondersteunen 

van het herstelproces.  

Lees verder op volgende bladzijde
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https://mindup.nl/media/ysui3pk4/mindup-somatische-handelingen-binnen-mindup-geconverteerd.pdf
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Hoe in te zetten?  
Enkele punten: 

• Het uitgangspunt is dat cliënten in een eigen thuisomgeving wonen waarin de nodige somatische zorg 

gegeven kan worden.  

• Ga met elkaar in gesprek over wat de hulpvraag precies is en hoe daar, vanuit een herstelondersteunende 

houding, bij aangesloten kan worden.  

• Bespreek met elkaar of de somatische handeling uitgevoerd kan worden, of dat eerst nog een opleiding of 

cursus nodig is.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Naslagwerk

• Om te onderzoeken wat de juiste zorg is, kan men tegen morele dilemma’s aanlopen. Om dat 

bespreekbaar te maken, kan er moreel beraad aangevraagd worden via het Leerhuis.

• Podcast MindUp ‘Somatiek en medicatie’

• Kwaliteitshandboek: somatische richtlijnen

Intake en kennismaken2
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https://mindup.nl/media/ysui3pk4/mindup-somatische-handelingen-binnen-mindup-geconverteerd.pdf
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target={46F5BE75-2024-4A84-BCDB-E34CFB76D188}
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target={46F5BE75-2024-4A84-BCDB-E34CFB76D188}
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target={46F5BE75-2024-4A84-BCDB-E34CFB76D188}
https://open.spotify.com/episode/0PNe5QvmzK8XKn3qN2Nuv6?si=385e76c768c64985&nd=1
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F04%2E%20Medicatie%20en%20Somatiek%2FSomatische%20richtlijnen&viewid=a486d6e2%2Daee7%2D4c6a%2D8f18%2D1f7592a9e456
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Wat is medicatie (in eigen beheer)?
Veel cliënten binnen MindUp gebruiken medicatie, zowel voor psychische als voor somatische klachten. Vaak 

beheren zij de medicatie zelf, maar binnen de woonbegeleiding is het ook mogelijk dat medicatie in beheer is bij 

de begeleiding van MindUp. Begeleiders hebben dan een rol in de dagelijkse verstrekking van de medicatie aan de 

cliënt.   

Waarvoor kan het ingezet worden?
Alle cliënten die woonbegeleiding krijgen, hebben een behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor het 

voorschrijven van medicatie en eventueel het aanpassen van doseringen.  

Om cliënten goed te kunnen ondersteunen in het persoonlijke en klinische herstel, ga je als begeleider in gesprek 

met de cliënt over medicatie. Daarin behandel je de volgende vragen: 

• Welke medicatie gebruikt iemand?  

• Wat zijn de bijwerkingen?  

• Hoe neemt iemand de medicatie in?  

• Zijn er wensen tot meer zelfstandigheid en hoe krijgt dat vorm?  

Mocht een cliënt hier geen ideeën over hebben, dan ondersteun je het onderzoeksproces.  

Naast een goede werking, heeft medicatie soms ook bijwerkingen. Dit kan van invloed zijn op het psychische of 

het somatische welbevinden. De volgende vragen zijn daarbij van toepassing: 

• Hoe ga je hiermee om als begeleider?  

• Hoe herken je een bijwerking?  

• Hoe ga je om met de wens van de cliënt om zijn medicatie zelf te beheren terwijl je ziet dat dit eigenlijk niet 

kan? 

• Hoe ga je om met iemand die juist geen medicatie wil gebruiken terwijl dat wel voorgeschreven is?  

Lees verder op volgende bladzijde
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Als begeleider kun je lastige situaties tegenkomen in het werken met medicatie. Je kunt je bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voelen voor het goede verloop van het medicatiegebruik of bang zijn om fouten te maken. Deze 

situaties kun je bespreken binnen een intervisie, casuïstiek-bespreking of moreel beraad. Blijf rekening houden 

met shared decision making: de cliënt blijft verantwoordelijk.  

Als je op een woonlocatie werkzaam bent en een rol hebt bij het verstrekken van medicatie, volg je altijd de 

training medicatie verstrekken. Daarnaast is het belangrijk om je kennis up-to-date te houden.  

Er zijn vaak verschillende partijen betrokken bij het onderwerp medicatie: de behandelaar, apotheek, FACT-

begeleider, familie en naasten, etc. Het is belangrijk om vanaf het begin alle partijen te betrekken in dit proces. Als 

de lijntjes kort zijn, kan er snel geschakeld worden of informatie worden gedeeld.  

 

Als er fouten worden gemaakt in de verstrekking van medicatie, is het belangrijk om hier een Trias-melding van te 

maken.

Wat is de kracht van medicatie? 
Het is herstelbevorderend voor een cliënt als hij of zij zoveel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid heeft 

over de medicatie. In afstemming met de cliënt en alle betrokken partijen kijk je hoe je dit zo goed mogelijk kunt 

ondersteunen. 

Hoe in te zetten?  
Het is belangrijk om alles af te stemmen met de cliënt, familie, behandelaar/crisisdienst, apotheker en 

begeleiding. Stel gezamenlijk het doel en de verantwoordelijkheid vast aan de hand van de wens van de cliënt. Als 

het doel helder is, stem je gezamenlijk de eerste kleine, haalbare stapjes af. Bespreek ook wat er gebeurt als iets 

niet lukt, zodat ook dit een voorspelbaar traject is. 

Lees verder op volgende bladzijde
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https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7bE7F60A99-4A4A-4B63-8B77-E545D973C772%7d
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7bE7F60A99-4A4A-4B63-8B77-E545D973C772%7d
https://triasweb.nl/ggzfriesland
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Er kan nagedacht worden over verschillende fases van medicatie in eigen beheer:  

1. Cliënt bestelt en gebruikt medicatie zelf. 

2. Begeleider bestelt medicatie, cliënt gebruikt medicatie zelf. 

3. Cliënt bestelt medicatie, begeleider ondersteunt bij een deel van de medicatie. 

4. Begeleider bestelt en begeleidt bij een deel van de medicatie. 

5. Begeleider bestelt, biedt begeleiding en ziet toe op inname van medicatie.   

Maak eventueel gebruik van ondersteunende apps bij zelfstandig beheer van medicatie. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Kwaliteitshandboek – Somatiek en medicatie

• Podcast MindUp ‘Somatiek en medicatie’

• E-learning module

• Training ‘Somatiek en Medicatie’

• Pilot Beoordeling Eigen beheer en Medicatie (BEM)
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=acOAiQ&cid=800d7e3b%2D98ba%2D4ebc%2Da6b9%2D344e2450b806&RootFolder=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F04%2E%20Medicatie%20en%20Somatiek&FolderCTID=0x0120000C1EDE9162F8604492A268B9C1E7344D
https://open.spotify.com/episode/0PNe5QvmzK8XKn3qN2Nuv6?si=385e76c768c64985&nd=1
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7bF6046F0D-4882-4567-94B2-C0A92512BA83%7d
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b73329351-5ED1-4460-9570-AACAB45A7485%7d
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/beoordeling-eigen-beheer
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Wat is de samenwerking met familie en belangrijke naasten?
De cliënt, de begeleider en familie en naaste(n) werken samen om het proces van herstel van de cliënt te 

bevorderen en te borgen. Dit wordt ‘triadisch werken’ genoemd. 

Waarvoor kan het ingezet worden?
Familie, vrienden en andere belangrijke naasten zijn van onschatbare waarde voor het herstel van 

cliënten. Daarom werken we van het begin af aan samen. Een belangrijk element van herstelprocessen is 

de verbondenheid met anderen, dus het contact met familieleden, vrienden, collega’s en meedoen in de 

samenleving. Je moet dus altijd ondersteuning van familie en belangrijke naasten erkennen en stimuleren.  

Wat is de kracht van de samenwerking? 
Familie en naasten kennen een cliënt vaak goed. Zij hebben veel met iemand meegemaakt en zullen, ook als de 

begeleiding afgerond is, met diegene contact houden en een relatie hebben. Zij kunnen een belangrijke rol spelen 

in het herstelproces van een cliënt en in alle fases een belangrijke bijdrage leveren. Let op: familie en naasten 

hebben soms een ander herstelproces dan de cliënt zelf. Voor een goede samenwerking is het belangrijk om hier 

aandacht voor te hebben. 

Lees verder op volgende bladzijde
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Hoe in te zetten?  
In elke stap van het begeleidingsproces is het belangrijk om familie en naasten te betrekken. Het is nodig om 

dit meteen vanaf het begin goed op te pakken en samen met de cliënt en de familie afspraken te maken over de 

samenwerking. Evalueer deze afspraken regelmatig. 

 

Een tool om aan het begin van het proces in te zetten is het verdiepingsgesprek. Dit is een mooie start om elkaar 

te leren kennen en afspraken te maken over de samenwerking. 

Als een cliënt geen of slecht contact heeft met familie of naasten, is het voor het herstelproces belangrijk 

om aandacht te hebben voor het herstellen of opbouwen van deze contacten. Als het contact met naasten 

herstelbelemmerend is, kan het voor de cliënt een keuze zijn om het contact te verbreken.  

Vraag ook regelmatig hoe het met de familie en naasten zelf gaat. Soms hebben zij heftige ervaringen achter de 

rug of worstelen ze met vragen. Om een rol te kunnen spelen in het herstelproces van de cliënt, hebben zij soms 

eerst ruimte nodig voor hun eigen herstelproces. Hier kan een familie-ervaringsdeskundige bij ondersteunen.

Er zijn werkkaarten gemaakt die ondersteuning bieden in de samenwerking met familie en naasten: 

• Samenwerkingskaart generieke modulen voor naasten

• Werkkaart naastenbeleid

• Werkkaart patiënt houdt naaste af

• Werkkaart privacy

• Werkkaart samenwerken en ondersteunen naasten 

• Werkkaart triadisch werken 

• Werkkaart wat heeft een naaste nodig

Bronnen voor meer informatie: 

• MindUp familiebeleid 

• GGZ standaarden 

• Webinar kwaliteitsstandaard betrekken naasten

• Resourcegroepen

• Leerportaal: training samenwerking met naasten en familie
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https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/0a22da40510f8adc3943d463ea2276ad.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/04b602f36e354a157dc3b3ed57ca629e.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/hulpmiddelen
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/bc35ea98f2ba5b06f5f379b6df91c434.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/669fa3f2923208147a14d1b4dee4c5d0.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/81d80e3b75938f2bfd0620659a7d6661.pdf
https://mindup.nl/media/1n4fvki0/mindup-familiebeleid-2020-2024-v3-002.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie
https://vimeo.com/654842393
https://www.ract.nl/
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7B140264DD-5721-4F68-A14C-3326E7489CBA%7D
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Een tool om aan het begin van het begeleidingsproces 

in te zetten is het verdiepingsgesprek met familie 

en naasten. Er zijn verschillende categorieën te 

benoemen, die bestaan uit meerdere vragen en 

onderwerpen.

Verleden
• Familie en erfelijkheid (broers, zussen, 

geschiedenis wat betreft geestelijke en lichamelijke ziekten).  

• Psychische klachten van de moeder rondom zwangerschap, geboorte en in het eerste jaar.  

• Ziekenhuisopnames, verwondingen, ziektes in kindertijd van de cliënt. 

• Heb je gemerkt dat er iets speciaals of anders was met de cliënt tijdens de kindertijd of tijdens de vroege 

jaren?  

• Is dat duidelijk geworden door speciale contacten, zoals kinderopvang of school?  

• Bijzonderheden vóór het vierde jaar (vrienden, spelen, gepest zijn of juist zelf pester).  

• Basisschool (gesloten, vrienden, gepest/pester, motivatie voor school).  

• Middelbare school (welk niveau, vakken, vrienden, resultaten).  

• Na middelbare school (welke opleiding, meerdere opleidingen, reden voor veranderen of stoppen).  

• Gebruik/misbruik van tabak, alcohol en drugs.  

• Hoe is je contact geweest met de cliënt?  

• Hoe zag het leven van de cliënt eruit voordat het psychisch mis ging (interesses, vrienden)?  

• Wanneer merkte je dat de cliënt veranderde en op welke manier?  

• Wat dacht je dat er gebeurde toen de cliënt ziek werd? 

• Wat gebeurde er met jou toen de cliënt ziek werd?  

Lees verder op volgende bladzijde

TIP: Interactief document 

Inhoudsopgave

Klik op de knop         rechtsboven in het document 

om terug te keren naar de inhoudsopgave.

?
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Heden
• Beschrijf de persoonlijkheid van de cliënt (sociaal, druk, etc.).  

• Hoe vaak hebben jullie contact? Is dit goed zo of liever meer/minder?  

• Hoe denk je dat het nu met de cliënt gaat?  

• Kan je daar over praten met de cliënt?  

• Vertelt de cliënt je dit zelf of moet je ernaar vragen?  

• Omschrijf de psychische problemen en moeilijkheden van de cliënt. 

• Ook al voel je je goed, dan kun je toch bepaalde vraagstukken/problemen hebben. Wat kunnen deze zijn bij de 

cliënt?  

• Weet je hoe de cliënt zich verhoudt tot deze zaken?  

• Kan je met de cliënt hierover praten?  

• Waar merk je aan dat het minder gaat met de cliënt?  

• In welke situaties, plekken of bij welke mensen of gebeurtenissen voelt de cliënt zich minder goed?  

• Herken jij de eerste signalen dat het minder goed gaat?  

• Herkent de cliënt dit bij zichzelf?  

• Was je betrokken bij het ontdekken van deze signalen?  

• Hoe handelde je in deze situaties?  

• Wat doe je dan meestal?  

• Weet je iets van de plekken, mensen of activiteiten waardoor de cliënt zich beter gaat voelen?  

• Wat voor informatie heb je over de ziekte van de cliënt?  

• Weet je wat de diagnose is?  

• Kan je met de cliënt praten over de diagnose?  

• Gebruikt de cliënt medicatie? Weet je waarom de cliënt medicatie gebruikt?  

• Merkte je verschillen nadat de cliënt is gestart met medicatie?  

• Is er iets beter gegaan? Is er iets slechter te gaan?  

• Heeft de cliënt andere behandeling behalve medicatie (therapie, fysiotherapie, werkgerelateerde begeleiding, 

etc.)?  

• Heb je verandering gemerkt sinds de cliënt is gestart met de behandeling?  

• Wat is beter gegaan? Wat is slechter gegaan?  

• Hoe is het nu met jou?  

Lees verder op volgende bladzijde
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Toekomst  
• Wat voor hulp hebben de naastbetrokkenen nodig?  

• Heb je genoeg informatie gekregen of is er nog iets waar je meer vanaf wilt weten?  

• Denk je dat de cliënt genoeg kennis heeft?  

• Heb je eerder hulp gezocht? Waar? Voor wat? Ben je tevreden/ontevreden over die hulp?  

• Hoe zie je je eigen toekomst en die van de cliënt over een aantal jaar?  

• Weet je welke korte- en langetermijndoelen de cliënt heeft?  

• Hoe heeft het ziek zijn van de cliënt jou en je leven beïnvloed?  

• Voel je je weleens geïrriteerd in zijn bijzijn?  

• Durf je dat te laten zien?  

• Hoe denk je dat de cliënt reageert als je boos of geïrriteerd bent?  

• Heb je het gevoel dat de cliënt niet weet wat goed voor hem is, waardoor jij de beslissingen moet nemen voor 

hem?  

• Kun jij met de cliënt communiceren en je positieve en negatieve gevoelens laten zien?  

• Kunnen jullie daarbij schikken? Zo nee, waarom niet?  

• Hoe bespreken jullie met elkaar bepaalde onderwerpen?  

• Kan je praten over zijn problemen of moeilijkheden? 

• Heb je persoonlijke eigen tips/trucs?  

• Heb je schuldgevoelens? Heb je schaamtegevoelens?  

• Welke steun of verlichting heb je zelf nodig?  

• Welke informatie over de cliënt heb jij nodig om hem of haar beter te kunnen helpen?

Intake en kennismaken2
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Wat is de familie-ervaringsdeskundige?
De familie-ervaringsdeskundige (FED) ondersteunt in het werken in de triade. Dat gebeurt vanuit eigen ervaring 

als familielid van een cliënt. 

Waarvoor kan het ingezet worden?
De FED biedt een luisterend oor, kan de zorg delen en samen bespreken hoe iemand zich staande kan houden. 

Vanuit eigen ervaring wordt ondersteuning geboden op verschillende gebieden: 

• Steun voor familie, vrienden en naasten. 

• Contact met lotgenoten. 

• Voorlichting en informatie. 

• Advisering en signalering. 

De FED kan ook teams en medewerkers ondersteunen in (lastige) situaties in samenwerking met familie en 

belangrijke naasten.

Wat is de kracht van de familie-ervaringsdeskundige? 
Psychische klachten hebben niet alleen veel impact op de cliënt zelf, maar ook op familie en vrienden. Zij hebben 

hun eigen problemen, vragen en herstelprocessen. Het kan zijn dat deze processen niet gelijklopen, bijvoorbeeld 

omdat familie/naasten nog in een eigen verwerkingsproces zitten. Voordat ze een rol kunnen spelen in het herstel 

van de cliënt, is het belangrijk dat ze eerst ondersteuning krijgen in hun eigen proces.   

Als de familie vindt dat er veel meer ondersteuning geboden moet worden aan een cliënt, terwijl de client 

aangeeft zelf activiteiten op te willen pakken, kan een FED jou ondersteunen. Hierdoor kan het contact met de 

cliënt verbeteren en kan de rol van de familie in het herstelproces van de cliënt vergroten of juist verkleinen.  

Hoe in te zetten?  
Een FED kan worden ingezet om in gesprek te gaan met familie en belangrijke naasten. Daarnaast zijn er bij GGZ 

Friesland verschillende cursussen die familie en naasten kunnen ondersteunen. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Samenvattingskaart GGZ Standaarden
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https://www.ggzfriesland.nl/naasten-en-familie/familie-of-naaste-in-zorg/familie-ervaringsdeskundige
https://www.ggzfriesland.nl/naasten-en-familie/cursusaanbod
https://www.ggzfriesland.nl/naasten-en-familie/cursusaanbod
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/bc35ea98f2ba5b06f5f379b6df91c434.pdf
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Wat is de herstelvisie en herstelondersteunende zorg?
Herstelondersteunde zorg is het ondersteunen van het herstelproces. Herstel gaat vaak niet over beter worden 

in de zin van genezen, maar over een zinvol leven kunnen leiden mét de aandoening of kwetsbaarheid. Herstel 

is een uniek en persoonlijk proces en is voor ieder mens anders. Mensen werken zelf aan hun herstel en de 

ondersteuning van anderen (en van de zorg) moet aansluiten bij het persoonlijke proces. Belangrijk voor die 

ondersteuning is dat de leefwereld, het levensverhaal, de wensen, behoeften, krachten en mogelijkheden leidend 

zijn.  

Binnen MindUp is de herstelvisie de basisvisie. Alle ondersteuning die we bieden komt voort uit de herstelvisie en 

de principes van herstelondersteunende zorg (HOZ).  

Hoe in te zetten?
Je straalt hoop, optimisme en professionaliteit uit en je bent stimulerend en betrokken aanwezig. Je ondersteunt 

het eigen verhaal van de cliënt en benut de krachten (empowerment) en de ervaringskennis van de cliënt. Zo help 

jij de cliënt met het creëren van zijn of haar eigen herstelverhaal. 

Je werkt veel samen met naastbetrokkenen, verlicht het lijden en vergroot de autonomie. Goede zorg is erop 

gericht om overbodig te worden. En zonder relatie is er geen zorg. Dit vraagt om een open houding, gebruikmaken 

van eigen cliënt- of familie-ervaring en continu willen leren.  

Herstelprocessen zijn persoonlijk en uniek, maar toch zijn er wel verschillende ‘Fases van herstel’ te 

onderscheiden die iemand vaak niet stapsgewijs doorloopt. Deze fases zijn: 

• Fase 1: Overweldigd worden door de aandoening. De ontreddering en verwarring van de cliënt staan op de 

voorgrond.  

• Fase 2: Worstelen met de aandoening. Angst om overweldigd te worden door de aandoening. De vraag die 

speelt is hoe je hiermee kunt leven.  

• Fase 3: Leven met de aandoening. Besef dat met aandoening geleefd kan worden. Minder angst, meer ruimte 

voor ontdekken van mogelijkheden.  

• Fase 4: Leven voorbij de aandoening. Aandoening gaat naar achtergrond. Actief aan de slag met doelen, 

rekening houdend met de aandoening. 

Lees verder op volgende bladzijde
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Er kan onderscheid gemaakt worden in vier vormen van herstel:

 

 

 

 

• Persoonlijk herstel gaat over het zelf betekenis kunnen geven wat in het verleden is gebeurd en het weer 

regie krijgen over het eigen leven. Door middel van behandeling kun je leren hoe je moet omgaan met je 

psychische kwetsbaarheid en hoe je betekenis geeft aan levenservaringen. Het kan gaan over het herwinnen 

van zelfvertrouwen, zingeving en ontwikkeling van identiteit. Vaak gaat het ook om weer zin en plezier in de 

dingen te krijgen en het gevoel hebben dat je er (weer) bij hoort.  

• Klinisch herstel gaat over het afnemen of laten verdwijnen van klachten en symptomen. Het werk van 

hulpverleners en behandelaren is gericht op genezing. Dit kan gaan om somatische, psychologische en 

farmacologische interventies.   

• Functioneel herstel/Herstel van dagelijks functioneren gaat over het verbeteren van (psychische) functies 

die als gevolg van de aandoening verminderd of aangetast zijn, (zoals zelfregulatie, vermogen om te plannen, 

organiseren, motiveren en afspraken nakomen) om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het 

alledaagse leven.   

• Maatschappelijk herstel gaat over het (weer) meedoen in de maatschappij en betreft de verbetering van de 

positie op het vlak van wonen, werk, inkomen, sociale relaties en recreëren. 

De verschillende vormen van herstel hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Het is belangrijk om je als 

begeleider bewust te zijn met welke vorm van herstel een cliënt bezig is.

Maatschappelijk 
herstel

Persoonlijk
herstel

Functioneel
herstel

Klinisch
herstel
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Een paar houdingsaspecten van de begeleider in het bieden van herstelondersteunende zorg:  

 

• Een attitude van hoop en optimisme. 

• Present zijn (aandachtig aanwezig). 

• Gebruikmaken van een professioneel referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze. 

• Ruimte maken voor, ondersteunen van en aansluiten bij het eigen verhaal van de cliënt. 

• Erkennen, stimuleren en benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment), zowel individueel als 

collectief. 

• Erkennen, stimuleren en benutten van de ontwikkeling van ervaringskennis van de cliënt. 

• Erkennen, stimuleren en benutten van de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen. 

• Richten op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie. 

• Reflecteren op het eigen handelen, bijvoorbeeld door intervisie en casuïstiekbesprekingen én door het vragen 

van feedback aan cliënten.   

• Reflecteren op de eigen normen en waarden.  

• Mensgericht werken, vanuit gelijkwaardigheid en samenspraak. 

• Aansluiten bij het tempo van de cliënt.   

• Vragen naar waar iemand last van heeft en naar dat wat zingeeft.   

Ervaringsdeskundigen/Herstelcentrum 
Een belangrijk onderdeel van de herstelvisie is het gebruikmaken van de inzet van ervaringsdeskundigen. Voor 

cliënten kan het een heel waardevolle ervaring zijn om iemand te spreken die hetzelfde heeft meegemaakt 

als zij. Het kan hoop en motivatie bieden om te zien hoe iemand anders, ondanks dezelfde ervaringen, een 

zinvol leven kan hebben en een waardevolle rol kan vervullen. Binnen MindUp werken we met professionele 

ervaringsdeskundigen. Meer informatie vind je hier.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Introductie - Herstelondersteuning | GGZ Standaarden

• Herstelondersteunende zorg voor Dummies

• Luisterfilm samen werken aan herstel

• Uit de schaduw - Cinetree

• Training Herstelondersteundende zorg

• E-learning Herstelondersteunde zorg Leerhuis
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https://www.ggzfriesland.nl/over-ons/herstelcentrum
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/herstelondersteuning/introductie
https://www.youtube.com/watch?v=qzJzg18QWTk
https://www.youtube.com/watch?v=_mLqsLtOq0U
https://cinetree.nl/thema/uitdeschaduw
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7B4AD7091D-C047-4555-B7A1-9D8E029F44AF%7D
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b91B2055D-5EB2-4AC4-A24A-E9F9305682FD%7d
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Wat is een wijkteam?
Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Dat gaat 

bijvoorbeeld om: 

• Begeleiding en dagbesteding, tijdelijk verblijf en vervoer. 

• Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. 

• Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis. 

• Opvang in geval van huiselijk geweld en voor mensen die dakloos zijn. 

• Huishoudelijke hulp en extra hulpmiddelen.  

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op haar eigen manier. Sommige gemeenten kiezen 

voor het Wmo-loket, maar de meeste gemeenten hebben sociale wijk- en gebiedsteams waar mensen terecht- 

kunnen met hun hulpvraag. Wat deze teams precies doen, verschilt per gemeente. Er zijn namelijk ook enkele 

teams die zelf korte of minder intensieve ondersteuning leveren.  

In sociale wijk- en gebiedsteams werken verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers samen, zodat ze snel en 

goed kunnen handelen als dat nodig is. Inmiddels zelfs vaak een met een specifieke expertise. 

Hoe in te zetten?
Als iemand een aanvraag doet voor Wmo-ondersteuning, wordt door de gemeente een keukentafelgesprek 

gepland. In dit gesprek wordt samen met een Wmo-consulent gekeken wat de beste ondersteuning is. De 

gemeente kijkt eerst wat iemand zelf nog kan doen en in hoeverre andere mensen of organisaties uit de 

omgeving kunnen helpen. Als dat niet voldoende is, kan de gemeente een Wmo-beschikking afgeven voor een 

vorm van ondersteuning. 

Lees verder op volgende bladzijde

Intake en kennismaken2

12. Afstemming met wijkteam
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Bij MindUp werken we nauw samen met de gemeente en de medewerkers van het wijk- en gebiedsteam. Als 

begeleider ondersteun je vaak bij de aanvraag en het voeren van een keukentafelgesprek. Dit is belangrijk om de 

juiste vorm van ondersteuning te krijgen voor de cliënt.  

Op Route MindUp is te vinden met welke gemeenten we samenwerken en welke vormen van ondersteuning we 

kunnen bieden. 

Tijdens het begeleidingsproces houd je als begeleider een kort lijntje met het wijkteam, bijvoorbeeld bij 

veranderende omstandigheden, of het aflopen van een beschikking. Zo kan de ondersteuning op tijd worden 

aangepast, of kan worden gekeken naar andere oplossingen. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Hoe krijg ik ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo?

• Sociale wijkteams – Stimulansz

• Het Wijkteam, een sterk team in de wijk!

• Wat doen de Sociale Wijkteams?

• Het Keukentafelgesprek Wmo

• Tips voor het keukentafelgesprek

• Autisme en keukentafelgesprek

Intake en kennismaken2
FASE 1
‘ONTMOETEN’

https://mindup.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015-aanvragen
https://www.stimulansz.nl/sociale-wijkteams/
https://www.youtube.com/watch?v=bSZ0lEibur0
https://www.youtube.com/watch?v=4H5Olyi3Kng
https://www.youtube.com/watch?v=Q_CaMT2uJGA
https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/1501/~/tips-voor-het-keukentafelgesprek?gclid=EAIaIQobChMI7d2Q9cOO9gIVBMHVCh27FQxoEAAYAiAAEgKTrPD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=pBnsmWDX05o
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Wat is ‘Start zorg’?
Start zorg is de laatste stap van de intakeprocedure. 

Waarvoor kan het ingezet worden? 
Als na de kennismaking een samenwerking opgezet 

kan worden tussen de cliënt en MindUp, worden 

afspraken gemaakt over de verhuisdag of over het 

eerste moment van contact. Dat is het moment 

waarop de daadwerkelijke zorg start.   

Wat is de kracht van ‘Start zorg’?
Een goede start bij MindUp begint bij samenwerken 

met cliënt, familie en naasten, wijkteam en behandeling. Inventariseer goed wie allemaal betrokken zijn en neem 

alle partijen mee. Onderzoek in deze eerste fase wat de wensen en behoeften zijn van alle partijen. Dat is nog 

voorliggend aan het maken van een rehabilitatieplan. 

Bekijk ook wat direct opgelost moet worden. Als het kan, los dat op of zet een oplossing in gang. Als je de hele 

situatie goed in kaart hebt gebracht, maak je samen met de cliënt een eerste aanzet tot een rehabilitatieplan. 

  

Hoe in te zetten?
De volgende documenten kun je hiervoor inzetten: 

BW: checklist plaatsing Beschermd Wonen

Reactivering: checklist start reactivering

BZW: checklist kennismakingsgesprek

Plaatsing en opstart3
FASE 1
‘ONTMOETEN’

Bronnen voor meer informatie: 

• Informatie over de inzet van de IRB-methodiek

TIP: Zoekfunctie

Zoektermen

Wil je zoeken naar bijvoorbeeld een specifiek 

woord of thema? Klik dan op CTRL + F op je 

toetsenbord of klik op het vergrootglas om de 

zoekfunctie te openen.

?

1. Start zorg: Beschermd Wonen - Begeleid Zelfstandig Wonen - 
Reactivering 

https://www.r92.nl/
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Naam:     

Geboortedatum:    

Datum verhuizing:    

Appartement: 

1. Voorbereiding voor plaatsing
• Bereid jezelf voor op de komst van de nieuwe cliënt. Lees het EPD, lees het verslag van het 

kennismakingsgesprek en de overige gegevens die al bekend zijn. Let op: ga wel blanco het gesprek in. 

• Kijk of de financiering op orde is per startdatum.  

• Geef de datum van de plaatsing door aan de cliënt en vertel dat hij/zij iemand meeneemt bij de plaatsing.  

• Check of het appartement bewoonbaar en schoon is. Zo nodig zet je hierin acties uit.  

• Zorg dat alle sleutels die de cliënt nodig heeft klaarliggen.  

• Zorg dat de milieupas klaarligt.  

• Maak een welkomstkaart en leg deze in het appartement.  

• Zorg dat er een MindUp-emmer klaarstaat en spreek af wie deze gaat overhandigen.  

• Zorg dat de persoonlijk begeleider en de vaste woonbegeleider bekend zijn. Bij voorkeur zijn deze begeleiders, 

of één van beide, aanwezig bij het plaatsingsgesprek.  

• Zorg voor een welkomstmap.

2. Dag van de plaatsing
• Heet iedereen welkom, leg het doel van de bijeenkomst uit, doe een voorstelrondje en zorg voor een prettig 

arrangement: een rustige ruimte, geen storende telefoons, een kopje koffie/thee, etc. 

• Vraag de cliënt hoe hij/zij naar deze dag heeft toegeleefd en hoe deze dag wordt ervaren. 

• Vraag of er iets is wat direct de aandacht nodig heeft. Stem gezamenlijk af wie wat gaat doen. 

• Overhandig de welkomstmap, neem deze samen door. Geef uitleg bij de verschillende documenten.  

• Onderteken samen de woonovereenkomst en sta samen ook even stil bij de huisregels.  

• Overhandig de sleutels en de milieupas.  

• Stem af wat de cliënt op korte termijn nodig heeft. Denk hierbij aan budget totdat het huishoudgeld is 

opgestart, benodigde inboedel, etc. 

• Vertel over de verschillende diensten, wie er vandaag aan het werk zijn en wie er eventueel komende nacht 

bereikbaar is.  

Plaatsing en opstart3
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Lees verder op volgende bladzijde

1.1 Checklist plaatsing Beschermd Wonen
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• Vraag of de cliënt medicatie gebruikt en of hier afspraken over gemaakt moeten worden voor de komende 24 uur. 

• Begeleid de cliënt naar zijn/haar appartement en doe een korte rondleiding door het gebouw (kantoor, 

inloopruimte, washok).  

• Overhandig de MindUp-emmer. 

• Spreek af wanneer je elkaar weer ziet, bijvoorbeeld na de eerste nacht op de locatie, en wat je dan gaat doen.

 3. De cliënt heeft de eerste nacht geslapen op de locatie
• Zoek de cliënt op en vraag hoe de eerste nacht op de locatie is geweest.  

• Vraag of er nu al vragen of dingen zijn waar de cliënt tegenaan gelopen is. Los op wat opgelost kan worden en zet 

lijnen uit als dat nodig is.  

• Spreek af wat er gedaan moet worden rondom medicatie. Heeft de cliënt deze in eigen beheer, of is er hulp bij 

nodig?  

• Vertel hoe het ontruimingsplan werkt. 

• Neem de cliënt mee bij een rondje door de wijk. Laat zien waar de supermarkt is, waar de apotheek is of andere 

belangrijke of handige adressen (dit kan ook eventueel gedaan worden door een ervaringsdeskundige. Stem dat 

af).  

• Ga samen bij de gemeente langs om de cliënt in te schrijven op huidige adres of maak afspraken hierover (dit 

moet binnen vier dagen). 

• Vertel wat over de herstelvisie, van waaruit MindUp werkt, en laat eventueel kennismaken met een 

ervaringsdeskundige.  

• Vraag aan de cliënt wie er allemaal op de hoogte gesteld moeten worden van de verhuizing en hoe hij/zij dit wil 

regelen. Denk aan:  

•  Sociaal netwerk 

•  Werk/school/activering 

•  Zorgverzekeraar 

•  Gemeente 

•  Huisarts/tandarts/apotheek (kan de cliënt bij huidige huisarts/tandarts/apotheek blijven?) 

•  Bank 

•  Lidmaatschappen (sport, bibliotheek, etc.) 

•  Eventueel: bewindvoerder  

Lees verder op volgende bladzijde
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4. Wat moet er administratief geregeld worden?  
• Woonovereenkomst en sleutelcontract inscannen en toevoegen aan het EPD.  

• Zorgadministratie op de hoogte stellen.

• Inschrijven bij gemeente op huidige adres (binnen vier dagen). 

• Inschrijven bij woningbouwverenigingen (FrieslandHuurt en WoonFriesland). 

  

5. Punten van aandacht voor de langere termijn
• Het rehabilitatieplan aanvullen of opnieuw maken. Let op: maak gebruik van de wensen die de cliënt heeft 

aangegeven in het MAG en werk deze samen verder uit. Werk ook volgens de principes van IRB en rapporteer 

op deze gestelde doelen.  

• Signaleringsplan. Wellicht is dit al aanwezig of moet het nog gemaakt worden. Loop deze samen met de 

cliënt en naasten door op actualiteit.

• Maak samen met de cliënt kennis op een reactiveringslocatie als de cliënt daar nog geen contact mee heeft. 

Betrek eventueel een trajectbegeleider hierbij.  

• Stem af met behandeling (als dit van toepassing is) middels een ZAG.

• Stem af met het wijkteam (als dit van toepassing is).

• Maak kennis met overige familie en andere belangrijke naasten. Stem af wat zij kunnen betekenen in de 

ondersteuning van de cliënt en leg dit vast in het rehabilitatieplan.

• Evalueer na twee maanden met de cliënt hoe de intake is verlopen en hoe hij/zij de eerste tijd bij MindUp 

heeft ervaren. 

Plaatsing en opstart3
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https://www.frieslandhuurt.nl/
https://www.woonfriesland.nl/home
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1. Voorbereiding voor plaatsing
• Bereid jezelf voor op de komst van de nieuwe cliënt. Lees de aanmelding, het EPD, het MAG en de overige 

gegevens die al bekend zijn. Hieruit kun je al veel informatie halen die mogelijk van belang is tijdens het 

intakegesprek.  

• Check of de indicatie en financiering op orde zijn per startdatum. 

• Geef de datum van het intakegesprek door aan de cliënt en vertel dat we het belangrijk vinden dat hij/zij 

iemand meeneemt bij de plaatsing. Nodig de mensen uit die aanwezig moeten zijn bij dit gesprek.  

• Zorg voor een warm welkom en bereid je daarop voor. Denk bijvoorbeeld aan een welkomstkaart, het 

reserveren van een rustige ruimte, etc.   

2. Dag van de plaatsing
• Heet iedereen welkom, vertel wat over het doel van de bijeenkomst, doe een voorstelrondje en zorg voor een 

prettig arrangement: een rustige ruimte, geen storende telefoons, een kopje koffie/thee, etc. 

• Vraag de cliënt hoe hij/zij naar deze dag heeft toegeleefd en hoe deze dag wordt ervaren. 

• Vertel wat over de herstelvisie, van waaruit MindUp werkt. 

• Vertel wat over de activering in zijn algemeenheid en wat trajectbegeleiders doen.  

• Bespreek samen de persoonlijke aanmelding (deze vind je in het dossier onder ‘Archief/Scans en 

Documenten’. Zoek daar naar ‘Aanmelding MindUp’). 

• Vraag naar de verwachtingen van de cliënt en maak ruimte voor vragen die nu al spelen.  

• Vraag of de cliënt medicatie gebruikt en of hier afspraken over gemaakt moeten worden. Vraag ook of deze 

medicijnen de veiligheid kunnen beïnvloeden (denk aan werken met machines, werken als chauffeur, etc). 

• Vraag naar somatische klachten die mogelijk van invloed zijn op de veiligheid op de werkvloer. Denk aan 

epilepsie, dissociatie, diabetes, hyperventilatie, etc. 

• Sta samen even stil bij de huisregels van de locatie. 

• Vraag of de cliënt zelfstandig naar de locatie kan komen. Zo niet, hoe dan wel?  

• Leid de cliënt rond op de locatie. Vertel wat over de verschillende diensten op de activeringscentra en stel de 

mensen voor die aan het werk zijn.  

• Vraag naar de eerste indruk: hoe komt alle informatie binnen bij de cliënt? Spelen er vragen die beantwoord 

moeten worden?  

• Welke wensen heeft de cliënt? Denk hierbij aan de volgende vragen:  

1. Hoeveel dagdelen wil je werken?  

2. Welke dagbesteding spreekt je het meest aan? 

3. Wanneer wil je starten?  
Lees verder op volgende bladzijde
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3. Eerste werkdag cliënt
• Zorg voor een rustige, kalme start. Let op: de eerste indruk is belangrijk voor de slagingskans van het traject.  

• Leg uit wat de wederzijdse verwachtingen zijn van vandaag. Zorg hierbij voor een succeservaring aan het 

einde van de dag. Zet niet te hoog in, maar ook niet te laag. 

• Vertel de belangrijke dingen, zoals de huisregels en hoe het ontruimingsplan van de locatie werkt. 

• Doe handelingen voor en/of samen. Zo raakt de cliënt vertrouwd met de uit te voeren handelingen.  

• Check door de dag heen hoe het gaat, blijft dichtbij en bereikbaar voor de cliënt. Leg uit dat de cliënt om 

ondersteuning mag vragen.    

4. Wat moet er administratief geregeld worden?  
• Zorgadministratie op de hoogte stellen. 

• Check of belangrijke gegevens aanwezig zijn in het dossier: huisarts, eerste contactpersoon, e-mailadres en 

telefoonnummer van de cliënt. 

5. Punten van aandacht voor de langere termijn
• Maak een vervolgafspraak over drie tot zes weken met de cliënt om te bespreken hoe het traject tot dan is 

verlopen en hoe het ervaren is. Bespreek in dit gesprek:  

1. Het rehabilitatieplan. Let op: maak gebruik van de wensen die de cliënt heeft aangegeven in het MAG en/of 

bij de intake. Werk volgens de principes van IRB. 

2. Signaleringsplan. Wellicht is dit al aanwezig of moet het nog gemaakt worden. Loop deze samen met de 

cliënt door op actualiteit. 

• Zorg voor verbinding met de woonlocatie of behandellocatie. Maak in samenspraak met de cliënt afspraken 

met persoonlijk begeleider over de ondersteuning en wie wat doet. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? 

En hoe wordt er samengewerkt?

Plaatsing en opstart3
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Wat is het cliëntportaal?
Cliënten hebben recht op inzage in het EPD. Via het cliëntportaal kunnen cliënten hun zorgdossier op elk gewenst 

moment online inzien. Naast inzicht in de zorg, geeft het de cliënt ook ruimte om invloed uit te oefenen op het 

zorgproces. Ook kunnen zij anderen toegang geven tot hun portaal. De cliënt bepaalt zelf wie dat zijn en welke 

delen zij mogen inzien. Zo houdt hij/zij zelf de regie over de persoonlijke gegevens.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Het portaal kan een goede tool zijn in de ondersteuning van de cliënt. Hij/zij heeft door middel van de 

mogelijkheden van het portaal meer eigen regie. Ook is het handig voor naasten om zo inzage te krijgen in het 

begeleidingstraject van de cliënt.  

Naast deze mogelijkheden kun je ook het signaleringsplan hierin verwerken en kan de cliënt dagelijks bijhouden 

wat zijn of haar stemming is. Alles wat er gebeurt tijdens de begeleiding wordt in het cliëntportaal verzameld.

Hoe in te zetten?  
Bij de plaatsing krijgt de cliënt uitleg over het cliëntportaal. Hier staat de uitleg en vind je een handleiding over 

hoe je het cliëntportaal kunt opstarten en gebruiken. 

Plaatsing en opstart3
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2. Cliëntportaal

https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/CentraleZorgAdministratie/7.%20Dossier%20en%20brieven/Clientenportaal%20(handleiding).pdf#search=clientenportaal
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Wat is een zorgafstemmingsgesprek?
Alle cliënten binnen MindUp hebben een 

behandelaar bij GGZ Friesland. Om het herstelproces 

van de cliënt goed te kunnen ondersteunen is het 

belangrijk om de behandeling/begeleiding periodiek 

met alle betrokken partijen te evalueren. Dit heet een 

zorgafstemmingsgesprek (ZAG). De richtlijn is om 

dit gesprek één keer per jaar te voeren, maar het kan 

vaker als dat nodig is voor een goede voortgang. 

Het ZAG vindt plaats op initiatief van FACT en betreft met name het evalueren van de behandeling. MindUp 

wordt hierbij veelal uitgenodigd en kan dan een kort beloop inbrengen over het wonen. De persoonlijk begeleider 

en/of trajectbegeleider wordt hierbij uitgenodigd door de behandelaar.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Het ZAG kan een inspirerende ontmoeting zijn waarbij het herstelproces van de cliënt en zijn of haar 

hersteldoelen voorop staan. Ook familie en naastbetrokkenen hebben een belangrijke rol hierin.

 

Wat is de kracht van het gesprek?
Afstemming en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is essentieel om het herstelproces van de 

cliënt goed te kunnen ondersteunen.   

Hoe in te zetten?  
De behandelafdeling initieert het gesprek en nodigt alle betrokken partijen uit. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Folder ZAG

Plaatsing en opstart3
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TIP: Interactief document 

Inhoudsopgave

Klik op de knop         rechtsboven in het document 

om terug te keren naar de inhoudsopgave.

?

3. Zorgafstemmingsgesprek (ZAG)

https://www.ggzfriesland.nl/upload/7a13a311-8fd5-4792-8f72-597b5bffcb0f.pdf


FASE 2 
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Deze fase staat in het teken van werken 

aan hersteldoelen van de cliënt. Binnen 

MindUp ondersteunen we het proces van 

persoonlijke groei. Het herstelproces van 

een cliënt is uniek en persoonlijk. Iedereen 

heeft zijn of haar eigen doelen, een eigen 

tempo en manier om hiermee aan de slag 

te gaan. De cliënt heeft de regie en als 

begeleider sluit je hierbij aan. In de stap 4 

ga je aan de slag met het onderzoeken van 

de wensen, waarna je in stap 5 aan de slag 

gaat met het stellen van doelen. Stap 6 is 

een toolkit met veel handvaten voor de 

begeleider om de cliënt te ondersteunen 

met het werken aan deze doelen. Als 

laatste ga je in stap 7 evalueren, een 

belangrijk moment om te bespreken hoe 

het gaat en wat er voor het verdere proces 

nodig is. Deze cirkel kan elke keer weer 

opnieuw doorlopen worden, passend bij 

het tempo en de ondersteuningswens 

van de cliënt. Voor de één is dat na één 

keer genoeg om op eigen kracht verder te 

kunnen, de ander heeft meer tijd nodig. 
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Wensen onderzoeken 
en richting kiezen4
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Fase 2 Fase 3
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Wat is de IRB-methodiek?
De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) is een methodiek die mensen met langdurige beperkingen in hun 

maatschappelijk herstel ondersteunt. Het sluit aan op de herstelvisie.

 

De IRB ondersteunt bij het realiseren van (toekomst)wensen op het gebied van wonen, werken, leren, 

dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Zo kunnen cliënten met succes en naar tevredenheid functioneren 

in een zelfgekozen omgeving, met zo min mogelijk professionele hulp. In gesprekken met de begeleider wordt 

samen gekeken naar wat de persoon graag zou willen veranderen, welke stappen de cliënt kan nemen en hoe hij/

zij dit het beste kan doen. Belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt zelf kiest waar hij/zij aan wil werken. 

 

 

In grote lijn zijn er vier stappen: 

Stap 1: Verkennen van het doel  

Stap 2: Kiezen van het doel 

Stap 3: Verkrijgen van het doel 

Stap 4: Behouden van het doel  

Waarvoor kan het ingezet worden?
IRB kan ingezet worden als er behoefte is aan één van de eerdergenoemde gebieden. IRB gaat uit van 

het functioneren, niet van symptoombestrijding of probleemanalyse. IRB is geen behandeling, maar een 

rehabilitatiemethode die de cliënt ondersteunt in het bereiken van een zo zelfstandig mogelijk leven.  

Lees verder op volgende bladzijde

1. IRB - Methodiek

Wensen onderzoeken 
en richting kiezen4
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Wens cliënt

Rehabilitatieproces

Levensterrein?

Wonen, werken, leren en 
sociale contacten

Verkennen

Kiezen

Verkrijgen

Behouden
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Wat is de kracht van IRB? 
• Meer inzicht in de eigen toekomstwensen: wat wil iemand veranderen op het gebied van wonen, werken, 

dagbesteding, onderwijs, vrije tijd en/of sociale contacten? Wil de cliënt wel verandering? Is hij/zij hier wel 

aan toe?  

• Een weloverwogen keuze voor een bepaalde omgeving om in te wonen, werken, leren, activiteiten te doen of 

sociale contacten te onderhouden.  

• Opstellen van een rehabilitatieplan waarin de stappen beschreven staan voor het bereiken en vasthouden 

van persoonlijke doelen.  

• Ondersteuning bij het leren van vaardigheden die onmisbaar zijn (zoals studievaardigheden bij het volgen 

van een studie of contacten leggen bij het beter onderhouden van relaties).  

• Hulp bij het organiseren van ondersteuning door anderen, zoals een studiebegeleider of iemand die meegaat 

naar sociale activiteiten.  

 

Hoe in te zetten?
De vier stappen in de IRB-methodiek worden per stap toegelicht en ondersteund aan de hand van werkbladen en 

hulpmiddelen. 

• Verkennen: link naar werkbladen en hulpmiddelen

• Kiezen: link naar werkbladen en hulpmiddelen

• Verkrijgen: link naar werkbladen en hulpmiddelen

• Behouden: link naar werkbladen en hulpmiddelen

Voor ondersteuning bij het uitvoeren van een IRB-trajectvraag naar IRB-experts in je team of binnen het team van 

rehabilitatiecoaches. 

De training methodisch werken van MindUp is gebaseerd op de uitgangspunten van de IRB-methodiek. Hierin 

krijg je handvatten hoe je methodisch kan werken vanuit de IRB.

Bronnen voor meer informatie: 

• Meer informatie over de IRB 
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https://mindup.nl/over-ons/expertisecentrum-rehabilitatie/
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b81FD79C3-77D9-40A1-BFBA-296E6B1F9B61%7d
https://r92.nl/
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Wat is de participatieroute?
De participatieroute is een hulpmiddel voor hulpverlener en cliënt om samen te kunnen bepalen waar de cliënt 

zich bevindt in het rehabilitatieproces. Het bevat tevens een overzichtelijke samenvatting van de fasen van de IRB. 

2. IRB - Participatieroute
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Vraag

1. Is de persoon ontevreden, 
wil hij iets veranderen of is er 

druk van buitenaf?

2. Weet de persoon op welk gebied 
hij iets wil? (wonen, werken, leren, 

sociale contacten, vrije tijd)

3. Lijkt het of de persoon 
er aan toe is?

4. Weet de persoon precies 
wat hij wil? 

5. Heeft de persoon problemen om het 
doel voor elkaar te krijgen?

6. Is bekend welke 
knelpunten er zijn? 

7. Is bekend welke oplossingen er zijn 
om de knelpunten aan te pakken?

8. Zijn er oplossingen die lastig 
zijn om uit te voeren?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Wat te doen

Stop
Houd het contact.

Verkennen
Bespreek de verschillende 

levensterreinen.

Verkennen
Bespreek noodzaak, enthousiasme en 

begeleidingsbehoefte.

Kiezen
Maak samen een zoekvenster 
en verlanglijst, onderzoek de 

mogelijkheden en kies.

Uitvoeren

Verkrijgen en behouden Bespreek 
eisen uit de omgeving en  eigen 

tevredenheid.

Verkrijgen en behouden Bespreek 
per knelpunt welke positieve 

eigenschappen, vaardigheden en 
hulpbronnen kunnen helpen

Verkrijgen en behouden
Maak een actieplan

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Participatieroute
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Wat is het verkennen van doelen?
Als eerste stap in de IRB verkent de cliënt samen met de begeleider of hij/zij toe is aan een verandering. Is er 

noodzaak om iets in het leven te veranderen? Kan een verandering positief uitwerken? Welke hindernissen zijn 

er? Denkt de cliënt zelf stappen te kunnen zetten? Krijgt diegene voldoende steun van belangrijke anderen? 

Soms komt iemand door dit gesprek op punten die hij/zij wil verbeteren nog voordat de begeleiding begint. 

 

Waarvoor kan het ingezet worden?   
Voorbeelden wanneer je dit werkblad in kunt zetten: 

• Cliënt en hulpverlener hebben middels de I-ROC duidelijk gekregen op welke gebieden de cliënt verandering 

wenst.

• Wanneer de cliënt twijfelt of hij/zij eraan toe is om een bepaalde verandering aan te gaan.  

Hoe in te zetten?
Verkennen houdt in dat de cliënt en begeleider onderzoeken of de cliënt klaar is om deze verandering aan te gaan. 

Dit doen ze door de noodzaak, het enthousiasme en de begeleidingsbehoefte van de cliënt te bespreken. Gebruik 

hiervoor het werkblad ‘Verkennen’.  

Omdat het voor de cliënt duidelijk wordt wat mogelijke 

hindernissen zijn, wordt het makkelijker om deze aan te 

pakken.

3. IRB - Verkennen van doelen

Bronnen voor meer informatie: 

• Ga naar IRB-werkblad Verkennen
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https://mindup.nl/media/d35mftsa/1-verkennen-werkblad-1.pdf


55 Werken aan herstel           MindUp          

Wat is het kiezen van doelen? 
De tweede stap in de IRB-methodiek is een doel stellen. De cliënt bespreekt met de begeleider wat hij/zij in de 

toekomst precies wil bereiken en op welk terrein. Bijvoorbeeld: waar wil de cliënt wonen, is dat zelfstandig of in 

een woonvorm? Als het doel nog niet duidelijk is, helpt de begeleider bij het verduidelijken van dit doel. Dat kan 

bijvoorbeeld door het aanbod van woningcorporaties of woonvormen te bekijken. Het doel is gesteld wanneer de 

cliënt precies weet wat hij/zij wil bereiken. 

 

Waarvoor kan het ingezet worden?   
Cliënt en begeleider voeren dit gesprek op het moment dat de cliënt wel wensen heeft op een bepaald 

levensterrein, maar nog niet concreet weet wat hij/zij wil. Een cliënt geeft bijvoorbeeld aan te willen verhuizen, 

maar weet nog niet goed hoe dit eruit zou moeten zien.  

Kiezen houdt in dat de hulpverlener de cliënt hierbij helpt door een zoekvenster te formuleren. Het bespreken 

van waarden en eerdere ervaringen kan hierbij helpen. Vervolgens kunnen zij de beschikbare mogelijkheden 

onderzoeken en een keuze maken. Door stapsgewijs toe te werken naar een concreet doel, wordt de kans groter 

dat de cliënt daadwerkelijk een doel stelt dat past bij zijn of haar eigen voorkeuren. 

4. IRB - Kiezen van doelen

Bronnen voor meer informatie: 

• IRB hulpmiddel 2 Waarden achterhalen

• IRB hulpmiddel 3 Eerdere ervaringen bespreken

• IRB hulpmiddel 4 Een keuze maken
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https://mindup.nl/media/4qkbar4e/hulpmiddel-2-kiezen.pdf
https://mindup.nl/media/jzsabv5g/hulpmiddel-3-kiezen.pdf
https://mindup.nl/media/r0vpbbrb/hulpmiddel-4-kiezen.pdf
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Wat is de begeleidingsbehoefte?
Begeleidingsbehoefte gaat over het inschatten en uitzoeken of de cliënt tevreden is met de begeleiding die je 

geeft en of de cliënt tevreden is over de begeleidingsrelatie die je met de cliënt hebt. 

 

Wat is de kracht van de begeleidingsbehoefte?
In de herstelvisie is de begeleidingsrelatie de basis van het begeleidingsproces. Een goede relatie is essentieel om 

een cliënt te kunnen ondersteunen in zijn of haar herstelproces.  

Hoe in te zetten?
Als herstelondersteunende begeleider stel je jezelf de volgende vragen: 

• Luister ik vaak naar de cliënt en hoor ik echt wat iemand zegt? 

• Stel ik genoeg open vragen?  

• Heb ik vertrouwen in het kunnen van de cliënt? Zo nee, ben ik bereid mijn plek af te staan aan iemand die dat 

wel heeft?  

• Lukt het om vertrouwen en optimisme uit te stralen? 

• Laat ik de verantwoordelijkheid voldoende bij de cliënt?  

• Lukt het mij om uit te gaan van én aan te sluiten bij de wensen van de cliënt?  

• Deel ik ook mijn eigen belevenissen en ervaringen met de cliënt?  

• In hoeverre lukt het mij om gelijkwaardigheid te creëren in de hulpverlenersrelatie?  

• Als al deze dingen niet lukken, bespreek ik dat dan met de cliënt?  

In gesprek met cliënt en eventueel naasten zijn de volgende vragen helpend: 

• Ben je tevreden over hoe het gaat tussen ons? 

• Vind je de sfeer tijdens de gesprekken prettig genoeg? 

• Denk je dat de gesprekken jou kunnen helpen bij het verder uitwerken van je wensen/toekomst? 

5. Begeleidingsbehoefte bespreken

Bronnen voor meer informatie: 

• Hoe kun je een presentiehouding hebben als begeleider?

• IRB Werkblad Begeleidingsbehoefte

• APP SRH: In de app ga je naar kopje ‘aan de slag’. Dan klik je het oranje vakje ‘in relatie komen’ aan, daar vind 

je een pdf ‘relatie met begeleider’. Hier vind je ook meer over de BAP-principes, Basisveiligheid, Actieve steun 

en Persoonlijke ontmoeting.  
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https://www.presentie.nl/
https://mindup.nl/media/liam4nrq/werkblad-begeleidingsbehoefte-geconverteerd.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rinogroep.srh&hl=nl&gl=US
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Wat is stigma?
Stigma is een sterk negatief label dat iemand opgeplakt krijgt. Dat beïnvloedt de manier waarop we naar elkaar 

en onszelf kijken. Zelfstigma is wanneer iemand deze labels gaat geloven en het een onderdeel wordt van de 

identiteit.  

 

Wat is de kracht van het stigma?
Stigma is een krachtig fenomeen dat soms moeilijk te doorbreken is. Destigmatiseren begint wanneer we elkaar 

ontmoeten als mens, zonder oordeel en aannames, en verder kunnen kijken dan diagnose of problemen. Juist de 

focus leggen op kwaliteiten en krachten en daarnaast hoop en vertrouwen houden, ook als het moeilijk is, zorgen 

voor een verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteunen het herstel van cliënten.   

Hoe in te zetten?
De gevolgen van (zelf)stigma zijn groot. Bewust worden of je stigmatiseert is belangrijk. De volgende punten 

helpen daarbij:  

• Let op taal. Houd rekening met hoe je jezelf uitdrukt. Woorden doen ertoe.  

• Stel de persoon centraal, niet de aandoening.  

• Voorkom wij/zij-verhoudingen. 

• Wees zelfbewust, maar maak collega’s en cliënten ook bewust. Maak het dus bespreekbaar.  

• Een presente houding helpt om aandachtig aanwezig te zijn in de relatie met de ander. 

Voor meer informatie zie verdieping.  

6. (Zelf)stigma

Bronnen voor meer informatie: 

• In de GGZ - Samen sterk zonder stigma

• Destigmatisering | GGZ Standaarden

• Welkom Bij Stichting Presentie

• De presentiebenadering als basis voor goede zorg
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https://samensterkzonderstigma.nl/domein/stigma-in-de-ggz/
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/destigmatisering/introductie
https://www.presentie.nl/
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/presentiebenadering-basis-goede-zorg
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Wat is de interesselijst?
De interesselijst is een lijst met voorbeelden van interesses en plezierige activiteiten om samen met de cliënt over 

in gesprek te gaan.  

 

Waarvoor kan het ingezet worden?
Om de cliënt te ondersteunen bij het ontdekken van interesses kun je gebruik maken van deze interesselijst. 

Welke interesses had de cliënt vroeger? Welke nu?  

Deze vragenlijst bevat een aantal uiteenlopende activiteiten of bezigheden, waar cliënten plezier aan kunnen 

beleven. De bedoeling is dat een cliënt aangeeft hoe vaak hij/zij een activiteit of bezigheid de afgelopen 

dertig dagen gedaan heeft. Daarnaast geeft de cliënt aan hoe plezierig hij/zij het vond om dit te doen.  

7. Interesses

Bronnen voor meer informatie: 

• Interesselijst
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1. Koffie, thee, etc. drinken met vrienden en bekenden.    

2. Bezoek ontvangen.    

3. Een brief schrijven of e-mailen.   

4. Een praatje maken met een onbekende.   

5. Iets vertellen wat ik meegemaakt heb.   

6. Praten over mijn dagelijkse bezigheden (baan, 

school, hobby’s).    

7. Officiële plechtigheden bijwonen.    

8. Vrienden of bekenden opbellen.    

9. Kennismaken met iemand van de andere sekse.    

10. Kennismaken met iemand van de eigen sekse.    

11. Iemand raadgeven.    

12. Om hulp of advies vragen.   

13. Mensen bezoeken die ziek zijn of in moeilijkheden 

verkeren.    

14. Iemand masseren.    

15. Vrijen.    

16. Iemand knuffelen.    

17. Flirten.    

18. Een afspraakje maken.    

19. Kussen.    

20. Koffie of theedrinken.    

21. Iemand vertellen wat ik van hem/haar vind.    

22. Naar aantrekkelijke mannen of vrouwen kijken.    

23. Een douche of bad nemen.    

24. Iets fris drinken (limonade, vruchtensap, etc.).    

25. Een pijp, sigaar of sigaret roken.    

26. In de zon liggen of zonnebanken.    

27. Gewoon maar wat rustig zitten.    

28. Lang uitslapen.    

29. Een dutje doen.    

30. Op een terrasje zitten.    

31. Naar een kapper of schoonheidsspecialist gaan.    

32. Eau de cologne, parfum, aftershave, etc. gebruiken.    

33. Naar de film gaan.    

34. Mijn uiterlijk (laten) verzorgen.    

35. Kokkerellen, nieuwe recepten uitproberen.    

36. Zelf brood, taart of koek bakken.    

37. Hapjes maken.    

38. Buitenshuis eten.    

39. Naar een café of bar gaan.    

40. Naar een concert, toneelstuk, opera of ballet gaan.  

41. Naar een kermis, circus, pretpark, dierentuin of 

rodeo gaan.    

42. Op vakantie gaan.    

43. Naar feestjes of recepties gaan.    

44. Naar de markt gaan.   

45. Naar de bibliotheek gaan.    

46. Naar veilingen, autoverkopen, etc. gaan.    

47. Winkelen.    

48. Naar een zwembad, een sauna, etc. gaan.    

49. Iets voor mezelf kopen.    

50. Een lezing of voordracht bijwonen.    

51. Een museum of tentoonstelling bezoeken.    

52. Iets voor een ander kopen.   

53. Reizen (auto, trein, bus, etc.).    

7.1 Interesselijst

Lees verder op volgende bladzijde
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54. Een groepsreis maken.    

55. Dansen, ballet, gymnastiek, etc.    

56. Fietsen of een fietstocht maken.    

57. Een wandeling maken.    

58. Over sport praten.    

59. Logeren bij familie.    

60. In clubverband aan een sport doen.    

61. Buiten clubverband sporten (een partijtje voetbal, 

tafeltennis, skiën, schaatsen, etc.).   

62. Bijwonen van sportevenementen.    

63. Astrologie bedrijven, horoscoop lezen.    

64. Bezoeken van grotten, watervallen, pittoreske 

wonderen.    

65. Excursies en uitjes (kaarten en rondleidingboekjes 

bekijken). 

66. Wetenschapshobby’s zoals astronomie en 

bestudering van de natuur.    

67. Leren over geschiedenis.    

68. Dingen met je buren ondernemen   

69. Dingen met je kind(eren) of kleinkind(eren) 

ondernemen.    

70. Oefenen/trainen met gewichten.    

71. Met computertechnologie en communicatie bezig 

zijn.    

72. Films, video’s en dvd’s bekijken.    

73. Sportevenementen op televisie bekijken.    

74. Poolbiljart of biljart spelen.    

75. Houtbewerking.    

76. Motorvoertuigentechniek (repareren of bouwen 

van auto’s, tuning).    

77. Waterpolo.    

78. Vliegen, zweefvliegen.    

79. Een vreemde taal leren spreken.    

80. Naar een vreemd land reizen.    

81. (Indoor) skiën, snowboarden.    

82. Internetten (surfen, downloaden).    

83. Chatten op internet.    

84. SMS, MMS sturen.    

85. Motorrijden.    

86. Autoracen.    

87. Bungeejumpen, skydiven.    

88. Gamen (Nintendo, X-box, PlayStation).    

89. Optreden voor publiek (band, dans, toneel, cabaret, 

etc.).    

90. Varen (kanoën, raften, zeilen, catamaran, etc.)    

91. Balsport (voetbal, volleybal, handbal, rugby, 

honkbal, tennis, etc.)    

92. Aquarium houden.    

94. Terrarium houden met (exotische) dieren.    

95. 4-wheel drive, quad, crossmotor.    

96. Naar grote feesten en evenementen gaan (house 

en rave-party).    

97. (Kite)surfen.    

98. Skaten.    

99. (IJs)hockey.    

100. Golfen.    

101. Verhalen schrijven of vertellen.    

102. Schaatsen, skeeleren.    

103. Vechtsport.    

104. Joggen.    

105. Handelen of verkopen.    

106. Rondtrekken, kamperen, picknicken, bergsport, 

outdoor activiteiten, etc.    

107. Verbeteren van je gezondheid (bezoek tandarts, 

nieuwe bril kopen, dieet).
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Wat is zingeving?
Zingeving is het betekenis geven aan gebeurtenissen en eigen ervaringen in het leven. Zingeving is voor iedereen 

anders en wordt al snel gerelateerd aan het geloof, maar dat is niet altijd terecht.  

 

 

 

 

 

 

Zingeving is voor mensen wat water voor vissen is: je zit er middenin en je bent er de hele dag in opgenomen, 

zonder dat je het doorhebt. Zo moeilijk als het voor een vis is om uit te leggen wat water is, zo moeilijk vinden 

mensen het doorgaans om duidelijk te maken wat zingeving is. En toch kunnen we zonder niet leven.  

 

Waarvoor kan het ingezet worden?
Kenmerkende zingeving-thema’s bij een herstelproces zijn het rouwen om verlies van toekomstdromen en 

levensmogelijkheden, het omgaan met gevoelens van wanhoop, isolement, autonomieverlies, aantasting van de 

eigen identiteit en het zoeken naar mogelijke betekenis in de psychische aandoening. 

Wat is de kracht van zingeving?
Gevoel van zingeving is een belangrijke motor in het herstelproces van een cliënt. Als je weet waarom je 

‘s ochtends je bed uit wilt komen, helpt dat met het bepalen, ontwikkelen en vasthouden van doelen en 

vaardigheden. 

8. Zingeving

“
“

Je hebt er continu mee te maken, 
maar je bent je er niet altijd 

bewust van.

Lees verder op volgende bladzijde

Wensen onderzoeken 
en richting kiezen4

FASE 2
‘ONTWIKKELEN’



62 Werken aan herstel           MindUp          

Hoe in te zetten?
Bij zingeving gaat het vaak om de ‘trage vragen’ waarmee we te maken krijgen in ons leven. Traag omdat 

zingevingsvragen zich over het algemeen niet lenen voor snelle en pasklare antwoorden. Het vraagt vaak tijd en 

geduld omdat antwoorden vaak ontstaan door eerst op onderzoek uit te gaan. Soms is het bijstellen van de vraag 

belangrijker dan het vinden of krijgen van een definitief antwoord. Het is vanuit de visie van herstelondersteunde 

zorg belangrijk om goed aan te sluiten bij de vragen van de cliënt en om diens tempo te volgen. De vragen zullen 

per fase van herstel verschillend zijn.  

Binnen GGZ Friesland zijn geestelijk verzorgers werkzaam. Zij kunnen niet direct ingezet worden voor cliënten 

van MindUp, maar hebben de mogelijkheid om door te verwijzen naar Sichtpunt. Er is dan een mogelijkheid voor 

een cliënt om enkele gesprekken met een geestelijk verzorger te hebben.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Filmpje: Met zingeving betere behandelresultaten vindt de ggz-professional - GZ-psychologie

• Artikel Hoenders – Tijdschrift voor psychiatrie

• Boek: zingeving in zorg en welzijn
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/GeestelijkeVerzorging
https://sichtpunt.frl/over-ons/
https://www.gzpsychologie.nl/met-zingeving-betere-behandelresultaten-vindt-de-ggz-professional/
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-12404_De-rol-van-zingeving-in-de-psychiatrie-belangrijk-maar-nog-onduidelijk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-9249_Zingeving-in-zorg-en-welzijn-2e-druk
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Wat is de I-ROC?
De I-ROC is een instrument om individueel herstel in kaart te brengen. Het is een middel waarmee begeleiders 

met cliënten in gesprek kunnen gaan over het welbevinden op twaalf verschillende leefgebieden. Op welke 

gebieden is men tevreden en waar liggen nog veranderwensen? Het geeft zicht op de gebieden waar de cliënt 

zich op wil focussen. Dit is een goed uitgangspunt voor het rehabilitatieplan.  

 

Waarvoor kan het ingezet worden?
Behandelteams kunnen de I-ROC gebruiken om herstel te meten. 

Binnen de begeleiding gebruiken we het als gespreksmiddel om te kijken over welke onderwerpen de cliënt (on)

tevreden is en waar mogelijk een veranderwens ligt. De wensen en doelen van de cliënt staan hierdoor centraal 

en er kan gezamenlijk gekeken worden naar een goede afstemming. Welke ondersteuning vraagt de cliënt van 

wie? 

Wat is de kracht van de I-ROC?
Een belangrijke meerwaarde van de I-ROC is dat het in een ‘spinnenweb’ zichtbaar maakt hoe iemand ervoor 

staat en eventueel ook hoe iemand zich een langere periode ontwikkelt. Deze ontwikkeling zichtbaar maken kan 

voor cliënten motiverend zijn en een positief gevoel geven. Het is een passend middel voor mensen die beeldend 

ingesteld zijn of minder hebben met taal.  

9. I-ROC

Lees verder op volgende bladzijde
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Hoe in te zetten?
• De I-ROC bestaat uit een vragenlijst en een I-ROC spinnenweb.  

• De uitkomsten van de vragen of het onderwerp vul je in op het spinnenweb waardoor het visueel wordt. Dit 

kun je ook samen met de cliënt invullen in mConsole.  

• Bespreek vervolgens met de welke uitkomsten de cliënt aan de slag wil. Neem dit onderwerp mee naar het 

volgende onderdeel “Lijkt het of de persoon eraan toe is?” en “Wat wil ik precies?”.  

• Vul het spinnenweb na enige tijd opnieuw in. Het nieuwe web valt over het vorige heen en daardoor zie je de 

verschillen van kleur. Je ziet gelijk of het veranderd is of niet. Bespreek samen de verandering, of bij eenzelfde 

uitkomst de mogelijke reden hiervoor.  

• De vragenlijst staat in de Cloud en het spinnenweb vind je in mConsole. Tevens is er een boekje voor de cliënt, 

waar zelfstandig in gewerkt kan worden. Let op: het woordgebruik in dit boekje vraagt voor veel cliënten om 

uitleg en het is niet voor iedereen duidelijk wat er met de vraag wordt bedoeld. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Handreiking vragen stellen: Rehabilitatiecoaches  

• I-ROC: vragen naar wensen en behoeftes

• Boekje met extra informatie

• Vragenlijst uitkomsten
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Home: thuis 
Een veilige plek om te leven 
Geestelijke gezondheid 
Dagelijkste vaardigheden 
Je veilig en op je gemak 
voelen 
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https://mindup.nl/media/qtmcrsmy/3-luik-mindup-werkt-i-roc-handreiking-a4-160gr-002.pdf
https://mindup.nl/media/2bpcypsv/i_roc_pad_dutch_def_p.pdf
https://mindup.nl/media/2bpcypsv/i_roc_pad_dutch_def_p.pdf
https://mindup.nl/media/qtmcrsmy/3-luik-mindup-werkt-i-roc-handreiking-a4-160gr-002.pdf
https://mindup.nl/media/yrakunga/i-roc-vragen-naar-wensen-en-behoeftes.docx
https://mindup.nl/media/bkojs0te/i_roc_guidance_1603_nl-003.pdf
https://mindup.nl/media/2bpcypsv/i_roc_pad_dutch_def_p.pdf
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Wat is een gezonde leefstijl?
Een gezonde leefstijl bestaat uit de volgende drie 

pijlers:  

• Gezonde voeding 

• Voldoende bewegen  

• Voldoende ontspanning.  

Ze hebben een positieve bijdrage op onze gezondheid 

en geven ons energie.  

 

Waarvoor kan het ingezet worden?
MindUp zet zich in voor herstel van cliënten en bij 

herstelondersteunende zorg hoort óók een gezonde 

leefstijl. 

Een gezonde leefstijl kan het herstelproces van mensen met psychische kwetsbaarheid positief beïnvloeden.  

Wat is de kracht van leeftstijl?
Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid ontbreekt het regelmatig aan een gezonde leefstijl. Door allerlei 

verschillende oorzaken eten mensen ongezond, bewegen ze te weinig, roken ze en vinden ze onvoldoende 

ontspanning. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid en ook voor het psychische welbevinden.  

 

Veel mensen hebben overgewicht, kampen met een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk en/of ontwikkelen 

diabetes type 2. Deze factoren geven een vergroot risico op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. De 

uiteindelijke levensverwachting van mensen met een psychische kwetsbaarheid is vijftien tot twintig jaar korter 

in vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking. Dit komt onder andere door medicatiegebruik en dus ook 

door een ongezonde leefstijl. 

Een gezonde leefstijl bevordert en verbetert de levenskwaliteit en vergroot ook de kans op gezond ouder worden. 

Een gezonde leefstijl draagt bij aan herstel.  

10. Leefstijl

Lees verder op volgende bladzijde
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TIP: Zoekfunctie

Zoektermen

Wil je zoeken naar bijvoorbeeld een specifiek 

woord of thema? Klik dan op CTRL + F op je 

toetsenbord of klik op het vergrootglas om de 

zoekfunctie te openen.

?
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Hoe in te zetten?  
Binnen MindUp is een speciaal aanbod rondom leefstijl waar cliënten aan mee kunnen doen. In de praktijk blijkt 

dat de meeste winst op het gebied van gezonde leefstijl bereikt wordt door middel van individuele begeleiding. 

Individuele leefstijlbegeleiding bestaat gemiddeld uit een intake van een uur, een vervolgconsult van een uur 

en daarna om de week een consult van een half uur. Uiteraard is dit ook afhankelijk van wat de cliënt zelf 

wil. De cliënt heeft zelf de regie en bepaalt de stappen die hij of zij wil zetten rondom leefstijl. Individuele 

leefstijlbegeleiding kan aangevraagd worden via de introductiepagina van leefstijl op het intranet. 

Daarnaast kun je als begeleider met je cliënt in gesprek gaan over een gezonde leefstijl. Er zijn vele redenen te 

benoemen waarom mensen een ongezonde leefstijl hebben. Het is de uitdaging om mensen inzicht te geven en 

intrinsiek te motiveren. Ze weten vaak wel wat ze moeten doen of laten om gezonder te leven. Helaas blijkt het 

echter voor velen lastig om dit ook in de praktijk toe te passen. Individuele leefstijlbegeleiding, door onder andere 

motiverende gespreksvoering, vergroot de kans op succes.  

 

Bronnen voor meer informatie: 

•  Leefstijl binnen GGZ Friesland

Wensen onderzoeken 
en richting kiezen4
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Leefstijl2
https://mindup.nl/media/e43gsfmw/leefstijl-binnen-ggz-friesland.pdf
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Wat is het rehabilitatieplan?
Het rehabilitatieplan is een ondersteunend middel waarin staat hoe de cliënt aan zijn of haar herstelproces wil 

werken. In het plan staan de persoonlijke, individuele doelen van de cliënt en de afspraken die met de begeleiding 

en betrokkenen zijn gemaakt om hierbij te ondersteunen. Het rehabilitatieplan is een leidraad voor de dagelijkse 

praktijk. 

 

Waarvoor kan het ingezet worden?
De persoonlijke, individuele veranderwensen van de cliënt worden als uitgangspunt genomen om tot doelen te 

komen. Je kunt hiervoor de I-ROC gebruiken om samen met de cliënt te inventariseren welke veranderwensen hij/

zij heeft. 

In het rehabilitatieplan kun je doelen zetten onder de volgende vijf levensgebieden: 

1. Wonen 

2. Werken 

3. Leren 

4. Sociale contacten 

5. Vrije tijd 

 

Onder het motto ‘niets over ons, zonder ons’ stellen de begeleiders het plan samen met cliënten op. In dit plan 

worden deze vijf doelgebieden nader uitgewerkt. Maak gebruik van de kennis van naasten.  

 

In het plan komt te staan aan welke doelgebieden de cliënt gaat werken. Het aantal doelen en wensen waaraan 

gewerkt wordt, hangt af van de persoonlijke situatie. Er hoeft dus niet op ieder doelgebied iets te worden 

ondernomen.  

Bij het hersteldoel zet je de wens voor de lange termijn. Dit werk je uit in meerdere kleinere subdoelen. Het 

maakt een groot einddoel behapbaar en haalbaar. De subdoelen zijn concreet geformuleerd en op kortere termijn 

haalbaar. De subdoelen werk je uit in rol en taak. Je legt hierin vast wie bij het doel betrokken zijn en wat zijn of 

haar rol en taak hierin is. Verder kijk je welke vaardigheden nog geleerd of verbeterd moeten worden. Ga hiervoor 

naar het werkblad Vaardigheden. 

 

11. Rehabilitatieplan

Lees verder op volgende bladzijde
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https://mindup.nl/media/zpjfjlb1/hulpmiddel-6-verkrijgen_behouden-1.pdf
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Er wordt ook vastgelegd wanneer het doel behaald moet zijn en wanneer het wordt geëvalueerd. Het is de 

bedoeling dat het plan ieder half jaar wordt bekeken. Het behalen van een doel hoeft niet per se in dat halve jaar, 

maar een streefdatum is heel belangrijk voor de evaluatie en de voortgang. Geef ook een exemplaar van het plan 

aan de cliënt en/of de naasten/familie.  

Wat is de kracht van het plan? 
Het rehabilitatieplan helpt om methodisch te werken aan doelen. Werken met doelen zorgt voor: 

• Motivatie: je houdt motivatie als je kleine haalbare doelen kunt afvinken. Vier je successen! 

• Focus: door al je focus te leggen op één doel vergroot je de kans op succes. 

• Duidelijke organisatie: je bent minder bezig met zaken die niet belangrijk zijn voor het halen van je doel. 

Prioriteiten stellen is makkelijker. 

• Meetbare resultaten: door de doelen op te schrijven met een datum, kun je kijken of je de gewenste 

vorderingen maakt. 

• Zelfvertrouwen: wanneer je een doel of een stapje bereikt, zal dit een tevreden gevoel geven en je 

zelfvertrouwen oppeppen. 

 

Hoe in te zetten?
Het rehabilitatieplan is een belangrijk onderdeel in het methodisch werken. Het rehabilitatieplan staat in 

mConsole onder ‘plannen’.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Training methodisch werken

• IRB Hulpmiddel 5

• IRB Hulpmiddel 6

• IRB Hulpmiddel 7

• Vitaal Gezond: doelen stellen

Wensen onderzoeken 
en richting kiezen4
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https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7bB1FE59A9-3E8A-44D2-8DEA-89C570354F1B%7d
https://mindup.nl/media/irxpda1f/hulpmiddel-5-verkrijgen_behouden.pdf
https://mindup.nl/media/iasddkcv/hulpmiddel-6-verkrijgen_behouden.pdf
https://mindup.nl/media/u0jfbzqa/hulpmiddel-7-verkrijgen_behouden.pdf
https://vitaalgezond.com/doelen-stellen/
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Doel bepalen en 
afspraken maken5

Wat is het verkrijgen van doelen?
Stap drie in de IRB-methodiek gaat over wat nodig 

is om het gestelde doel te behalen. Welke acties en 

stappen zijn nodig? Welke vaardigheden en steun 

heeft de cliënt nodig om het doel te bereiken? 

 

Hoe in te zetten?
Cliënt en hulpverlener voeren dit gesprek op het 

moment dat de cliënt een doel heeft gesteld, maar dit nog niet heeft behaald. Om dit doel wel te behalen, moet 

worden nagegaan welke eigenschappen, vaardigheden en hulpbronnen er nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.  

• Eigenschappen zijn kenmerken van de persoon die door de tijd heen blijven bestaan. De cliënt kan positieve 

eigenschappen van zichzelf inzetten om knelpunten in het behalen van het doel op te lossen. Voorbeelden 

zijn: doorzettingsvermogen, optimisme en creativiteit. 

• Vaardigheden bestaan uit doelgerichte gedragingen die geleerd en verbeterd kunnen worden. Voorbeelden 

hiervan zijn: een sollicitatiebrief schrijven, jezelf presenteren.  

• Hulpbronnen bestaan uit steun van buiten, zoals mensen, objecten, activiteiten of plekken. Voorbeelden zijn: 

een familielid om het sollicitatiegesprek mee te oefenen, passende kleding, een sollicitatiecursus en subsidie 

van de overheid voor de werkgever. De hulpverlener en cliënt onderzoeken samen welke eigenschappen, 

vaardigheden en hulpbronnen van belang zijn om het doel te behalen. Wanneer vaardigheden en 

hulpbronnen onvoldoende gebruikt worden, maken hulpverlener en cliënt een actieplan.  

 

1. IRB - Verkrijgen van doelen

Bronnen voor meer informatie: 

• IRB werkblad Verkrijgen

• IRB hulpmiddel 6: Vaardigheden gebruiken

• IRB hulpmiddel 7: Hulpbronnen inzetten

FASE 2
‘ONTWIKKELEN’

TIP: Interactief document 

Inhoudsopgave

Klik op de knop         rechtsboven in het document 

om terug te keren naar de inhoudsopgave.

?

https://mindup.nl/media/3r5jmzif/3-verkrijgen_werkblad.pdf
https://mindup.nl/media/zpjfjlb1/hulpmiddel-6-verkrijgen_behouden-1.pdf
https://mindup.nl/media/lnpdi2dp/hulpmiddel-7-verkrijgen_behouden-1.pdf


71 Werken aan herstel           MindUp          

Wat is het vaardigheidsplan?
Een vaardigheidsplan is een praktische uitwerking van het rehabilitatieplan. Hierdoor kan iemand in kleine 

stapjes aan zijn of haar vaardigheden werken. De woon- of activiteitenbegeleider maakt de vaardigheidsplannen 

met de cliënt en heeft een belangrijke rol in de uitvoering ervan. 

 

 

Hoe in te zetten?
Als je samen met de cliënt het hoofddoel en de subdoelen hebt gesteld en uitgewerkt in het rehabilitatieplan, 

dan onderzoek je daarna samen met de cliënt of hij/zij wel alle vaardigheden heeft om het subdoel te halen.  

Als de cliënt hier knelpunten in ervaart, dan bespreek en onderzoek je dit knelpunt. Is het onzekerheid waardoor 

de vaardigheid niet lukt of is het onwetendheid? Onderstaand schema kan helpen om hier inzicht in te krijgen en 

geeft suggesties wat te doen. 

 

2. Vaardigheidsplan

Lees verder op volgende bladzijde
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Waardoor wordt de vaardigheid 
onvoldoende gebruikt: knelpunt Suggestie wat te doen

Onkunde 
Onbruik 

Onzekerheid 

Onwetendheid/onbekendheid 

Onwil

Een vaardigheidsles geven: 
• Voordoen 
• Samen doen 
• Zelf doen 

Stap voor stap opbouwen 

Uitleggen, voorbereiden, oriënteren 

Motiveren 

Onvermogen 
Toetsen op hulpmiddel ingezet
moet worden 
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Als de cliënt bepaalde vaardigheden moet leren om zijn of haar doel te bereiken dan maak je hier samen een 

actieplannetje voor. Dit heet het ‘Vaardigheidsplan’. Je beschrijft in kleine stapjes hoe iemand hieraan gaat 

werken. Wees je er bewust van dat een activiteit bestaat uit een aantal onderdelen (schakels). Denk bijvoorbeeld 

aan koffiezetten. Beschrijf elke schakel van de ketting.   

Hiervoor kun je het IRB-werkblad Vaardigheden gebruiken.

Let bij het opstellen van het plan op de leerstijl van de cliënt en hoe deze aansluit bij de uitwerking.

Als het gelukt is om het doel te behalen: vier het succes!

Geef de cliënt en betrokkenen ook een exemplaar van het vaardigheidsplan. 

Wat is de kracht van het plan?
Door een groter doel in kleine praktische stapjes uit te werken is het makkelijker om eraan te werken en is de kans 

dat het doel gehaald wordt groter. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Vragen die leiden naar het maken van een vaardigheidsplan

Doel bepalen en 
afspraken maken5
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https://mindup.nl/media/zpjfjlb1/hulpmiddel-6-verkrijgen_behouden-1.pdf
https://mindup.nl/media/lcrhdpz4/vragen-die-leiden-naar-het-maken-van-een-vaardigheidsplan.docx
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Waarvoor kan het ingezet worden?
In de begeleiding van cliënten is het belangrijk om je bewust te zijn van de leerstijl van een cliënt en daar je 

begeleidingsstijl en plannen op aan te laten sluiten. Dit maakt dat het werken aan doelen en vaardigheden 

makkelijk kan verlopen. Ook kan het voor cliënten helpend zijn in hun herstelproces om te weten en ervaren dat 

een bepaalde manier van leren bij hen past. Hier kunnen ze ook in andere situaties in hun leven rekening mee 

houden. Dit is dus herstelbevorderend.  

Wat is de kracht van de leerstijlen?
Ieder mens is uniek en iedereen heeft zijn eigen manier van leren. Door rekening te houden met deze verschillen, 

is de kans op het succesvol werken aan een herstelproces het grootst.  

 

Hoe in te zetten?
Om inzicht te krijgen in welke leerstijl er bij jou of een cliënt past, kun je een test doen.  

3. Leerstijlen van Kolb

Bronnen voor meer informatie: 

• Leerstijlen | Testcentrum Groei

Doel bepalen en 
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Wat zijn de leerstijlen van Kolb?
De leerstijlen van Kolb gaan over de 

voorkeurstijl van leren en de daarbij horende 

gedragingen. David Kolb ziet leren als een 

cyclus, waarin je verschillende fases doorloopt. 

Bepaalde vormen van leren sluiten van nature 

meer aan. 

Er zijn vier verschillende stijlen: 

• Doener (gericht op nieuwe ervaringen) 

• Dromer (observeert) 

• Denker (analyseert) 

• Beslisser (past toe) 

https://www.123test.nl/leerstijl/
https://www.testcentrumgroei.nl/opleidingen/leerstijlen
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Hoe werkt de interne samenwerking? 
Herstel gaat over verschillende levensgebieden. Het leven van cliënten speelt zich af op meerdere plekken: thuis, 

in de wijk, op het werk en bij familie en vrienden. We werken daarom goed samen met gemeenten, wijk- en 

gebiedsteams, werkgevers, woningbouwcorporaties, politie en justitie. 

De begeleiding vanuit MindUp is meestal een tijdelijk onderdeel in het leven van de cliënt. Het is belangrijk 

om tijdens het begeleidingsproces binnen MindUp goede afstemming te hebben met alle andere partijen. Dit 

vergroot de kans van de cliënt op het succesvol kunnen werken aan zijn of haar herstelproces en het los kunnen 

laten van de ondersteuning van MindUp.  

 

Hoe in te zetten?
• Samenwerking met Behandeling / ZAG 

• Afstemmen Wijkteams

• Samenwerking extern

• Samenwerken familie en naasten 

4. Samenwerking binnen MindUp

Doel bepalen en 
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FASE 2
‘ONTWIKKELEN’



75 Werken aan herstel           MindUp          

Hoe werkt de externe samenwerking? 
Binnen MindUp bieden we ondersteuning op het gebied van wonen, werken en meedoen. Een cliënt kan zowel 

binnen MindUp wonen, als dagbesteding volgen op één van de reactiveringslocaties. Ook kan het zijn dat een 

cliënt doorstroomt van een woonlocatie naar begeleid zelfstandig wonen, of andersom. Het is belangrijk om 

als locaties en teams goed met elkaar samen te werken en de cliënt centraal te stellen. Dit zorgt ervoor dat het 

herstelproces van de cliënt zo goed mogelijk ondersteund kan worden. 

Hoe in te zetten?
• Ken je collega’s. Leg contact met elkaar als je een gezamenlijke cliënt hebt.  

• Kijk naar de optie van een gezamenlijke intake. Het is niet prettig voor een cliënt als hij of zij elke keer 

hetzelfde verhaal moet vertellen.  

• Plan gezamenlijke evaluatiegesprekken. 

• Maak één rehabilitatieplan met doelen die op elkaar aansluiten en elkaar versterken.  

5. Samenwerking extern

Bronnen voor meer informatie: 

• Begeleiding bij wonen, werken en meedoen in Friesland | MindUp

• GGZ Friesland, dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid

Doel bepalen en 
afspraken maken5
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https://mindup.nl/
https://www.ggzfriesland.nl/
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1. Cirkel van gedragsverandering

Wat is de cirkel van gedragsverandering?
De cirkel van gedragsverandering is een model dat een veranderingsproces van zes stappen weergeeft. De cirkel 

is gebaseerd op het veranderingsmodel van Prochaska en Diclemente. Dit model is één van de pijlers van de 

methode van motiverende gespreksvoering.

Waarvoor kan het ingezet worden?
Het model kan ingezet worden om een herstelproces inzichtelijk te maken. Het brengt in beeld welke stappen 

doorlopen worden tijdens dit proces. 

Lees verder op volgende bladzijde

FASE 2
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Cirkel van gedragsverandering 

Permante uitgang

Tussentijdse uitgang

Start

Volhouden 

Beslissen

Terugval

Overwegen

VoorstadiumUitvoeren

ToolkitAan de slag en 
ontwikkelen6
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Wat is de kracht van de cirkel?
Dit model maakt gebruik van iemands drijfveren en motivatie om tot verandering te komen.  

Hoe in te zetten?
Gedragsverandering is geen lineair proces en dus is het belangrijk om te blijven aansluiten bij het punt waar de 

ander is en dit niet te forceren.  

Bronnen voor meer informatie: 

• Cirkel van gedragsverandering

• Cirkel/fasen van gedragsverandering: Prochaska en DiClemente

• The Stages of Change Model

FASE 2
‘ONTWIKKELEN’ ToolkitAan de slag en 

ontwikkelen6

https://www.movisie.nl/tool/cirkel-gedragsverandering
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/34923-cirkelfasen-van-gedragsverandering-prochaska-en-diclemente.html
https://www.youtube.com/watch?v=ayjXMix-nMw
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2. Het IJsbergmodel van McClelland

Wat is het IJsbergmodel van McClelland?
Het IJsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog David McClelland kijkt naar het zichtbare gedrag, de kennis en 

vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen. Net zoals bij een ijsberg, bevindt 

het grootste deel zich onder water.

Waarvoor kan het ingezet worden?
Het model wordt ingezet om gedragsverandering tot stand te brengen. Bij het veranderen van het gedrag - het 

zichtbare deel boven water - moet je rekening houden met de onderliggende, onzichtbare factoren, zoals normen, 

waarden, drijfveren en karakter.  

 

Lees verder op volgende bladzijde

FASE 2
‘ONTWIKKELEN’

IJsbergmodel van McClelland 

• Gedrag  
• Kennis  
• Vaardigheden 

• Opvattingen  
• Overtuigingen 
• Normen 

• Drijfveren 
• Waarden 
• Motieven
• Karakter

• Wat doe je?

• Wat vind je?

• Wat wil je?
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Wat is de kracht van dit model?
De kracht van de ijsberg ligt in het werken onder de waterlijn. Door deze onderwerpen mee te nemen in de 

gewenste verandering, is de gedragsverandering doorgaans duurzamer. Om van de huidige situatie naar de 

gewenste situatie te komen heb je inzicht nodig in het ijsbergmodel.

Hoe in te zetten?
Er is geen goed of slecht gedrag. Wel is er effectief en ineffectief gedrag. Om het ineffectieve gedrag om te zetten 

naar effectief gedrag dien je de onderwerpen onder de waterlijn aandacht te geven. Hier staan helpende vragen. 

Deze kunnen ingezet worden bij individuele gedragsverandering, maar ook bij teamveranderingen.  

Bij het bepalen van en het werken aan doelen in het rehabilitatieplan is het belangrijk om rekening te houden 

met deze vaak onzichtbare factoren en deze samen met de cliënt in beeld te brengen.  

Helpend daarbij zijn:  

• IRB-hulpmiddel waarden achterhalen

• Interesselijst

• I-ROC

• Zingeving  

• Leerstijlen Kolb 
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3. Ondersteuning cliënten die minder goed zijn met taal

Wat is ondersteuning voor cliënten die minder goed zijn met taal?
Sommige cliënten hebben moeite met het gebruiken en begrijpen van taal. Een gesprek voeren over hoe het 

gaat of het begrijpen van een begeleidingsplan is voor hen niet makkelijk. Het kan zijn dat iemand een licht 

verstandelijke beperking (LVB) heeft. Dan heeft iemand moeite met abstract denken, problemen oplossen en het 

leren van nieuwe vaardigheden. Je merkt dit niet altijd direct aan iemand. Het is belangrijk om je hier bewust van 

te zijn en je begeleidingsstijl zo nodig hierop aan te passen. 

Waarvoor kan het worden ingezet worden?
Je kunt verschillende tools inzetten om de ondersteuning van cliënten goed aan te laten sluiten bij hun 

mogelijkheden. Belangrijk hierbij blijft de herstelvisie, waarin uitgaan van krachten en mogelijkheden en een 

gelijkwaardige houding essentieel zijn. Dus in gesprek met de cliënt samen zoeken naar wat het beste aansluit.  

Wat is de kracht van deze ondersteuning?
Het aansluiten bij de cliënt en zijn of haar mogelijkheden is essentieel om goede ondersteuning te bieden in 

het herstelproces. Hieronder worden een paar voorbeelden gegeven, maar wees vooral niet bang om zelf te 

experimenteren en samen met de cliënt te zoeken naar passende middelen. 

Voorbeelden van methodes: 
• De Yucelmethode

• IRB in beeld

• Photo voice

• Geef me de vijf

• Boek over de methode 

• Filmpje over inzet van tekenen

• Gebruik maken van picto’s (let op: bij het gebruik 

van plaatjes is het belangrijk om stigma’s te 

voorkomen)

Bronnen voor meer informatie: 

• Kenniscentrum - LVB

• Kennisplein gehandicaptensector

• LFB Leeuwarden, door en voor mensen met een verstandelijke beperking

• MindUp Podcast LVB

• Training LVB
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https://www.yucelmethode.nl/
https://r92.nl/irb-in-beeld
https://centrum-fameus.nl/wp-content/uploads/photo_voice.pdf
https://www.geefmede5.nl/home
https://cdn.i-pulse.nl/geefmede5/userfiles/inkijkexemplaar/gmd5-inkijk.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=1675573139144600
https://www.sclera.be/nl/vzw/home
https://www.kenniscentrumlvb.nl/kenniscentrum/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
https://lfb.nu/lfb-leeuwarden/
https://open.spotify.com/show/0mJhAoErkx9boLAqSAUGwN
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b73329351-5ED1-4460-9570-AACAB45A7485%7d
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4. Non Violent Resistance

Wat is de NVR?
Non Violent Resistance (NVR), ook wel geweldloos verzet of verbindend gezag genoemd, is in oorsprong een 

methode die ouders helpt om destructief of gewelddadig gedrag van kinderen te doen laten stoppen, zonder dat 

dit tot escalatie leidt. 

Waarvoor kan het worden ingezet worden?
NVR kan ingezet worden wanneer er destructief of gewelddadig gedrag wordt vertoond waarbij de begeleiding 

niet goed meer weet wat ze moeten doen. Voorbeelden zijn een ernstig vervuild appartement of overlast voor 

medebewoners. Hoe kun je als begeleiding wel grenzen aangeven zonder het contact met de cliënt te verliezen?   

Wat is de kracht van de NVR?
De illusie dat we de ander kunnen veranderen wordt losgelaten. Het helpt om stelling te nemen tegen het 

destructieve of gewelddadige gedrag en zo de situatie niet langer lijdzaam te ondergaan. Het geeft nieuwe 

handvatten en het gevoel dat de controle over eigen gedrag en interventies weer hervonden kan worden.  

Hoe in te zetten?
De NVR kan ingezet worden om de verbinding opnieuw te vinden, de relatie weer te herstellen en weer open te 

staan voor samenwerking.  

 

Klik hier voor het NVR model.

Bronnen voor meer informatie: 

• Geweldloos verzet in gezinnen | Movisie

• Training NVR

• Aanvraag coaching
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https://www.movisie.nl/interventie/geweldloos-verzet-gezinnen
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b9CE15B68-04E1-4022-B14E-644CF99C92F7%7d
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/MindUp2/SitePages/Expertisecentrum-Rehabilitatie.aspx
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5. Motiverende gespreksvoering

Wat is motiverende gespreksvoering?
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. De kern 

van deze benadering bij uiteenlopende doelgroepen is dat mensen gaan inzien dat zij een probleem hebben en 

gemotiveerd raken om dit aan te pakken. 

In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase 

richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de 

verandering te realiseren. 

Het belangrijkste uitgangspunt van motiverende gespreksvoering is dat bereidheid tot verandering niet gezien 

wordt als een vaststaand kenmerk van een cliënt. Dat wil zeggen dat motivatie om te veranderen wordt 

beschouwd als iets wat de hulpverlener bij een cliënt uitlokt in plaats van oplegt.  

Essentieel voor motiverende gespreksvoering is een empathische stijl. De houding van de hulpverlener moet 

accepterend zijn en hij of zij moet uitgaan van de overtuiging dat ambivalentie normaal is. Vanuit deze 

accepterende houding helpt de begeleider de cliënt om zijn ambivalentie te overwinnen en te veranderen 

Lees verder op volgende bladzijde
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Het is me gelukt!

Ik ga het doen 

Ik kan het 

Ik ga het proberen 

Hoe ga ik het doen? 

Ik wil het doen, maar …? 

Ik kan het niet 

Ik doe het niet

JA! 
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Waarvoor kan het worden ingezet worden?
Het is niet makkelijk om oud gedrag los te laten en nieuw gedrag op te pakken. Meer sporten, gezonder eten en 

mediteren zijn voorbeelden die je misschien herkent. Je wilt het wel, maar je hebt niet voldoende motivatie om 

dit ook echt te gaan doen. Cliënten krijgen begeleiding van MindUp om te werken aan hun doelen, maar hoe 

kunnen begeleiders daar het beste bij ondersteunen wanneer er nog niet genoeg motivatie is? 

Bronnen voor meer informatie: 

• Motiverende Gespreksvoering - YouTube

• Motiverende gespreksvoering - Movisie

• Wat werkt: Motiverende gespreksvoering?

• Training Motiverende gespreksvoering

• Aanvraag coaching

• Cirkel van gedragsverandering
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https://www.youtube.com/watch?v=vNFLhYgUd9k
https://www.movisie.nl/interventie/motiverende-gespreksvoering
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Motiverende-gespreksvoering-wat-werkt.pdf
https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target=%7b7E5E6348-D0AF-4D97-A528-7E5DAB49E9FB%7d
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/MindUp2/SitePages/Expertisecentrum-Rehabilitatie.aspx
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6. Overdrachtsbord

Wat is het overdrachtsbord?
Het overdrachtsbord is een digitaal systeem dat ondersteunt bij het werken met de kleine vaardigheidsdoelen 

die voortkomen uit de (sub)doelen van het rehabilitatieplan. Door de (sub)doelen in kleine haalbare stapjes op 

te delen, ontstaan er kleine dagelijkse/wekelijkse acties waar de cliënt aan werkt. Als voor deze acties aandacht, 

ondersteuning of hulp nodig is vanuit de begeleiding dan wordt dit genoteerd op het overdrachtsbord. Op het 

bord staan de gegevens van de cliënt, de vaardigheidsdoelen, de acties, afspraken die hieruit voortkomen en 

bijzonderheden waar je rekening mee moet houden. Op deze manier zijn alle begeleiders op de hoogte van de 

afspraken die gemaakt zijn met de cliënt en kan er doelgericht en herstelondersteunend gewerkt worden.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Bijvoorbeeld:

• Het hoofddoel in rehabilitatieplan = ik wil ervaringsdeskundige worden. 

• Subdoel = ik wil de opleiding volgen aan de Hanzehogeschool. 

• Klein doel wat op overdrachtsbord komt = ik wil deze week naar de informatieavond. 

• Acties die op overdrachtsbord komen = op woensdag ondersteunen bij uitzoeken bustijden. 

• Op donderdag even overleg met woonbegeleider over het opstellen van voorbereidingsvragen.

Hoe in te zetten?
Tijdens de overdracht van de vroege diensten naar de late diensten wordt het overdrachtsbord in beeld gebracht 

op een digitaal scherm. In volgorde wordt er bij de cliënten langsgegaan en besproken hoe er gewerkt wordt aan 

de kleine vaardigheidsdoelen die op het bord staan. 

Bronnen voor meer informatie: 

• In de handleiding staat hoe je het overdrachtsbord in mConsole kunt gebruiken
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6.1 Handleiding overdrachtsbord in mConsole

Handleiding overdrachtsbord in mConsole
• Open mConsole en open in het linkerrijtje ‘CTB Teams en boards’. Daar vind je jouw team. 

• Druk vervolgens op ‘cliëntbeheer’ om bewoners toe te voegen en/of te verwijderen. 

• Na dit gedaan te hebben druk je op vernieuwen en ga je terug naar beeld. Je ziet ze nu op je overdrachtsbord 

verschijnen. 

• Als je dubbelklikt op een bewoner, opent zich een menu waarin je iets kunt bewerken en noteren.

Lees verder op volgende bladzijde
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• In het linker gedeelte onder de naam van de bewoner vind je: 

• Crisis: dit kun je gebruiken wanneer het belangrijk is dat de volgende dienst hiernaar moet kijken. Er 

verschijnt dan achter de naam van de bewoner een geel driehoekje. 

• Categorie: hier kun je ‘Wonen 1’ of ‘Wonen 2’ invullen. En ‘BZW 1’ of ‘BZW 2’.  

• Fase: hier kun je de woonschoolfase invullen die van toepassing is op de bewoner. Bewoners van langdurige 

zorg kun je in de leerfase laten staan. 

• Begeleider: hier kun je de vaste woonbegeleider invullen. 

• Vaardigheidsdoel: dit zijn de kleine doelen waar de bewoner op dit moment mee bezig is en die op korte 

termijn afgerond kunnen worden. Bijvoorbeeld het doel ‘ik wil leren gezonde boodschappen te halen’. 

Afspraak: dinsdag en vrijdag om 13.00 uur. Lijstje checken en samen boodschappen doen. 

• Als je op het plusje drukt, kun je een volgend doel en een nieuwe afspraak maken. 

• Bijzonderheden: deze is echt bedoeld om alleen bijzonderheden te vermelden. Het is geen agenda van de 

bewoner. Bijvoorbeeld: ‘medicatiewijziging, zie deellijst’ of ‘voelt zich niet fit, in de gaten houden’. Het zijn 

korte termijn mededelingen die er na twee/drie weken afgehaald worden. In dit vakje kun je met spatie 

werken, waardoor er afzonderlijke regels ontstaan. 

• Rapporteren: onder het menu waar je in hebt kunnen werken zie je de laatste rapportage. Dat is vooral 

handig als er iets aan de hand is met iemand. Hierin kun je wel rapporteren, maar niet doelgericht. Dit omdat 

je in algemeen zit en niet in het rehabilitatieplan. Kijk vooral of jouw rapportage dan ook algemeen is. 

• Acties die op overdrachtsbord komen = op woensdag ondersteunen bij uitzoeken bustijden. 

• Op donderdag even overleg met woonbegeleider over het opstellen van voorbereidingsvragen.

• Als je alle wijzigingen hebt toegepast, druk dan altijd even op vernieuwen en ga terug naar beeld. 

• Wil je het overdrachtsbord groter maken? Druk dan boven ‘wonen’ met de rechtermuisknop. Er komt een 

menubalkje tevoorschijn waar onderin ‘maximaliseren’ staat. Druk daarop en je hebt een volledig scherm. 

• Helaas kunnen we niet met kleuren, arceringen of vetgedrukte letters werken. We doen een beroep op jullie 

creativiteit. 
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7. Scholing medewerkers

Welke scholing is er voor medewerkers?
Binnen MindUp zijn veel mogelijkheden voor scholing. Leren en ontwikkelen zijn nodig om je kennis en 

vaardigheden op peil te houden en van daaruit de beste ondersteuning aan cliënten te kunnen blijven bieden.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
MindUp werkt nauw samen met het Leerhuis van GGZ Friesland. Zij coördineren de trainingen die 

op het Leerportaal te vinden zijn. In afstemming met je teammanager kun je jezelf aanmelden voor 

verschillende e-learnings en cursussen. Zie deze instructie voor meer informatie. 

Er is een scholingsprogramma voor het eerste jaar en de herhaling voor de jaren daarna binnen MindUp. 

Binnen MindUp zijn ook rehabilitatiecoaches werkzaam. Zij bieden ondersteuning in het methodische werken 

en hebben een belangrijke taak in het ontwikkelen en aanbieden van trainingen. Ook bieden zij (team)

coaching, intervisie en casuïstiek-besprekingen. Dit zijn belangrijke middelen om als team en als medewerker 

ondersteuning te krijgen in je professionele ontwikkeling. Via het intranet vind je alle informatie over de rol van 

de rehabilitatiecoaches en hoe je hen kunt inzetten.  
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https://2277-01.edumanageronline.nl/eduweb/default.aspx
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/GGZFriesland/SitePages/Aanmelden-voor-MindUp-scholing(1).aspx
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/MindUp2/SitePages/Expertisecentrum-Rehabilitatie.aspx
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8. Scholing voor cliënten

Welke scholing is er voor cliënten?
Door het volgen van een training kan de cliënt zijn of haar vaardigheden ontwikkelen. Deze kunnen 

ondersteunend zijn in het herstelproces. Er zijn binnen MindUp verschillende mogelijkheden om hier mee aan de 

slag te gaan. 

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Reactivering:  

Binnen de verschillende reactiveringslocaties van MindUp worden trainingen gegeven waar cliënten aan mee 

kunnen doen. Denk aan: 

•  Rots en Water 

•  Yoga

•  Mindfulness

•  Leefstijl

Herstelcentrum:  

Het herstelcentrum geeft ook cursussen die kunnen ondersteunen in het herstelproces.  
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9. Gebruik maken van apps

Wat is een app?
Een app is een klein programma voor je tablet of smartphone. Apps hebben vaak één taak of functie. Ook voor de 

zorg zijn verschillende apps ontwikkeld die door zowel de begeleider als de cliënt gebruikt kunnen worden.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Er zijn een aantal apps die handig zijn om als begeleider te gebruiken: 

• 113 zelfmoordpreventie backup-app

• Meldcode app

• GGZ Standaarden

• Care Free: een app over kindermishandeling

 

Enkele apps die handig en/of leuk zijn voor een cliënt: 

• WRAP app (Let op: is in het Engels) 

• Suzie app

• DISoreren

• I AM moodboard 

• Durf jij met mij

Bekijk de beschrijving bij de app of website om te 

oordelen of dit ook echt aansluit bij de cliënt. 

Wat is de kracht van deze apps?
Apps kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn voor 

cliënten om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen 

en hun herstelproces te ondersteunen. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Apps die worden aangeraden door www.psychosenet.nl
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https://www.113.nl/maak-je-je-zorgen-om-iemand/wat-je-kunt-doen-voor-een-ander/backup-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guppiesinthedark.apps.vws&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=akwa.alii.care&hl=nl&gl=US
https://www.psychosenet.nl/app/care-free-een-app-over-kindermishandeling/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ahpnet.wrap&hl=nl&gl=US
https://www.psychosenet.nl/app/suzie/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disoreren.app124540&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dtt.moodboard&hl=nl&gl=US
https://durfjijmetmij.nl/
https://www.psychosenet.nl/actueel/?post-types=app
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10. Melding van incident Triasweb

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Onderwerpen waarop gemeld kan worden zijn: 

• Incident zorg 

• Incident medewerker 

• Agressiemeldingen 

• Cultuurmeldingen 

• Klachtenregistratie 

• Incident informatiebeveiliging 

Het belangrijkste doel van het melden van 

incidenten en calamiteiten is om ervan te 

leren. Wat is er gebeurd en wat kun je doen 

om de kans dat het weer gebeurt te verkleinen 

of te voorkomen? Voor de organisatie is het 

belangrijk om trends te kunnen volgen en hier 

beleid op te maken. Uiteindelijk is het doel om 

de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom 

is het belangrijk de genoteerde incidenten op 

vaste momenten te bespreken. Het gaat daarbij 

niet om het aanwijzen van een schuldige of het 

benadrukken van fouten, maar om wat je kunt 

leren van het incident.  

Lees verder op volgende bladzijde
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Team

Inventariseren 

Evalueren
Verbeteren

Melden

Analyseren
Verbeteren

Risico’s  

Incidenten

Vooruitkij ken en voorkomen van incidenten

Terugkij ken en leren van incidenten 

Wat is het Triasweb?
Bij een incident is iets onverwachts gebeurd dat betrekking heeft op de kwaliteit van zorg. De cliënt heeft schade 

opgelopen, heeft dit kunnen oplopen of kan dit nog oplopen. Wanneer die schade ernstig of fataal is, is er sprake 

van een calamiteit. MindUp gebruikt Triasweb om incidenten te melden.
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Hoe in te zetten?
1.  Teammanager wordt op de hoogte gesteld door middel van e-mail en/of bericht vanuit het Triasweb. Bij een 

dringende situatie of snelle opvang neemt een medewerker zelf contact op met de teammanager.  

2. Teammanager heeft contact met betrokken collega’s en bespreekt de meldingen en de voorgestelde acties. 

Eventueel wordt nazorg geregeld voor betrokkenen.  

3. Acties worden uitgezet en Triasmelding wordt afgehandeld in het systeem. Medewerker krijgt 

terugkoppeling.   

De afhandeling van een melding mag maximaal twee weken duren.  

 

Per tertaal:  

1. Meldingen worden geanalyseerd en er ontstaat een pvc-analyse. 

2. Uitkomsten, trends en rapport worden besproken in managementoverleg. 

3. Actiepunten worden per team samen met directie besproken tijdens een overleg met teamcoach en directie. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Veilig incidenten melden | TriasWeb

• Procedure incidenten melden en analyseren - Kwaliteitshandboek

• Handreiking aangifte bij agressie of geweldsincidenten - Kwaliteitshandboek 
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Analyse van meldingen

Verslag wordt verzonden 

naar directie

 Actie omschrijven 

per locatie

Overleg aandachtsfunctionaris 

op locatie

Samenvoegen analyse 

en input vanuit teams
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https://triaspect.nl/software/veilig-incidenten-melden-vim/
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0494D38C-09DE-4A39-947A-B9D63D8D8BE2%7D&file=procedure%20incidenten%20melden%20en%20analyseren.doc&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=b98762d6-83ed-4ca0-a7ad-1c01cc3d179f
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/06.%20Incidenten%20in%20de%20zorg/Handreiking%20aangifte%20bij%20agressie%20of%20geweldsincidenten.pdf#search=melding%20incident
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Terugblik en 
vooruitkijken7
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Ontmoeten Op eigen krachtOntwikkelen
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Terugblik en 
vooruitkijken7

1. Evaluatiegesprek

Wat is het evaluatiegesprek?
Evalueren is terugkijken op een proces of een situatie. Het terugkijken en oogsten is een fase in de cyclus van het 

methodisch werken. IRB is een methode die deze cyclus doorloopt.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
In de cyclus van het methodisch werken komt een fase waarin geëvalueerd wordt. Er is een periode geweest 

waarin men doelen heeft gesteld en de bijbehorende acties heeft uitgevoerd. Deze doelen en acties worden 

nu geëvalueerd. Er wordt teruggekeken naar het voorliggende proces, er wordt besproken en geoogst wat er is 

behaald. Eventueel worden er nieuwe doelen gesteld.  

De begeleider kan samen met de cliënt en diens naasten verschillende zaken evalueren. Denk aan de werkrelatie 

en samenwerking met de cliënt, maar ook de krachten van de cliënt en zijn omgeving en het bereiken van de 

afgesproken doelen.

 

De begeleider, cliënt en naasten kijken daarbij ook vooruit. Dit leidt tot een voorstel voor een besluit tot bijstelling 

en verlenging of afronding van het traject en zo nodig een (her)indicatieaanvraag. 

Voor mensen die minder goed zijn met taal: kijk hier voor tips.

Wat is de kracht van dit gesprek?
Evalueren maakt mensen bewust van het proces waarin iemand zich bevindt. Evaluatie vindt minimaal één keer 

jaar plaats, om bijvoorbeeld de gestelde doelen na te gaan. Meestal gebeurt dit vaker gedurende het proces. 

Belangrijk is om deze evaluatie vast te leggen middels een verslag of rapportage. 

Lees verder op volgende bladzijde

FASE 2
‘ONTWIKKELEN’

https://mindup.nl/media/w4fdgqjo/4-behouden_werkblad-1.pdf
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Hoe in te zetten?
• Stem samen met de cliënt af wie aanwezig zijn bij de evaluatie. Denk aan familie/naasten, behandelaar, 

vaste begeleiders, wijkteams, etc.

• Bespreek aan het begin van de evaluatie wat er geëvalueerd moet worden. Welke punten moeten ter tafel 

komen?  

• Bespreek punt voor punt. Let op uitkomst, proces en samenwerking.  

• Bespreek welke nieuwe afspraken gemaakt worden naar aanleiding van de evaluatie. Stem ook helder af wie 

wat gaat doen. Leg dit zo nodig vast.  

• Maak een verslag en sla dit op in het dossier of rapportage.  

• Maak zo nodig nieuwe doelen in het rehabilitatieplan of maak afspraken over uitstroom.

Bronnen voor meer informatie: 

• De IRB - R92

Terugblik en 
vooruitkijken7
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https://r92.nl/de-irb
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2. Vieren van succes

Wat is het vieren van succes?
Het vieren van succes is het delen van positieve 

resultaten met elkaar.  

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Het vieren van succes gebruik je om even stil te staan 

bij wat al goed gaat. Van de opgedane inzichten kan 

worden geleerd en dit wordt meegenomen naar de 

toekomst. Doe meer van wat werkt en stop met wat 

niet werkt.  

 

Het vieren van successen past in herstelondersteunend en rehabilitatiegericht werken omdat het de nadruk legt 

op wat wel kan of lukt. Door stil te staan bij de werkzame bestanddelen van het succes kan dit het gevoel van 

regie over eigen leven versterken.  

Wat is de kracht van het vieren van succes?
Het ontwikkelt een positieve ‘vibe’ en het versterkt de motivatie. Als je doelen behaalt, maken je hersenen 

dopamine aan. Door stil te staan bij het behalen van doelen, versterk je dus het aanmaken van dopamine.  

Hoe in te zetten?
Er zijn verschillende mogelijkheden om successen te delen met elkaar. Dat kan even kort tijdens een 

overdrachtsmoment, of wat uitgebreider in een vergadering. Je kunt ook creatiever te werk gaan door 

bijvoorbeeld eens per maand een complimentendouche te organiseren voor een collega of de cliënt. Of, als 

iets als succes ervaren wordt, dit aandacht te geven door de applaus-buzzer of een high-five. Zie voor de link in 

bronnen voor meer inspiratie. 

Bronnen voor meer informatie: 

• Successen vieren in een veranderproces

• Successen vieren doe je zo

Terugblik en 
vooruitkijken7
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TIP: Interactief document 

Inhoudsopgave

Klik op de knop         rechtsboven in het document 

om terug te keren naar de inhoudsopgave.

?

https://mindup.nl/media/4fmbkfwr/format.docx
https://www.verpleegkundigleiderschap.online/successen-vieren-in-een-veranderproces/
https://rainmengroup.com/blog/successen-vieren/
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3. IRB - Behouden van doelen

Wat is het behouden van doelen?
Stap 4 in de IRB-methodiek gaat over het behouden van een behaald doel en het oplossen van knelpunten die 

hierin kunnen worden ervaren. Knelpunten kunnen ontstaan wanneer een cliënt een doel heeft behaald, maar 

hierin onvoldoende succesvol of met te weinig tevredenheid functioneert.

Waarvoor kan het ingezet worden?  
Cliënt, naasten en hulpverlener voeren dit gesprek. Een cliënt werkt bijvoorbeeld als medewerker klantenservice 

bij KPN maar voelt zich niet op zijn gemak in contact met boze klanten. Behouden van een doel betekent nagaan 

welke positieve eigenschappen, vaardigheden en hulpbronnen de cliënt wil inzetten om mogelijke knelpunten in 

het behouden van zijn doel aan te pakken. 

• Eigenschappen zijn kenmerken van de persoon die door de tijd heen blijven bestaan. De cliënt kan positieve 

eigenschappen van zichzelf inzetten om knelpunten in het behouden van het participatiedoel op te lossen. 

Voorbeelden zijn vriendelijkheid en geduld. 

• Vaardigheden bestaan uit doelgerichte gedragingen die geleerd en verbeterd kunnen worden. De cliënt 

kan vaardigheden gebruiken om knelpunten in het behouden van het participatiedoel aan te pakken. 

Voorbeelden hiervan zijn doorvragen, begrip tonen en een gesprek beëindigen.  

• Hulpbronnen bestaan uit steun van buiten, zoals mensen, objecten, activiteiten en plekken. Voorbeelden 

hiervan zijn een werkcoach, een vast aanspreekpunt en een rustige werkplek. Wanneer vaardigheden of 

hulpbronnen ontbreken of onvoldoende gebruikt worden dan maken hulpverlener en cliënt een actieplan om 

deze te ontwikkelen. 

Bronnen voor meer informatie: 

• IRB Werkblad Behouden

• IRB hulpmiddel 6: Vaardigheden gebruiken

• IRB hulpmiddel 7: Hulpbronnen inzetten

Terugblik en 
vooruitkijken7
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https://mindup.nl/media/w4fdgqjo/4-behouden_werkblad-1.pdf
https://mindup.nl/media/zpjfjlb1/hulpmiddel-6-verkrijgen_behouden-1.pdf
https://mindup.nl/media/lnpdi2dp/hulpmiddel-7-verkrijgen_behouden-1.pdf


Deze fase staat in het teken van 

het vasthouden van ontwikkelde 

vaardigheden. Ondanks dat een 

psychische kwetsbaarheid misschien 

nog steeds aanwezig is, kan iemand zijn 

of haar eigen leven op deze gebieden 

zelfstandig vormgeven. Het kan zijn dat 

een cliënt vervolgens nog met andere 

doelen aan de slag gaat binnen MindUp, 

maar het kan ook zijn dat iemand 

doorstroomt naar een plek buiten 

MindUp. Op deze manier is deze stap 

voor iedereen van toepassing. Stap 8 

geeft handvaten aan de begeleider en 

cliënt hoe je met deze afronding en het 

vasthouden van vaardigheden aan de slag 

kunt gaan. 

FASE 3 
‘OP EIGEN KRACHT’
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Wat is afronden en vasthouden?
Na een evaluatieproces is vastgesteld of er behaalde 

doelen zijn en of er nog doelen zijn om verder aan te 

werken. 

In de fase van afronden en vasthouden wordt gekeken 

hoe de cliënt vaardigheden kan behouden en als er 

geen doelen meer zijn hoe je samen de zorg gaat 

afronden. 

Hoe in te zetten?
• Voor het behouden van doelen kun je aan de slag 

met het IRB werkblad behouden van vaardigheden.  

• Voor het afsluiten van de zorg, zie de volgende stap.

FASE 3
‘OP EIGEN KRACHT’

Afronden en 
vasthouden8

1. Afronden en vasthouden

TIP: Zoekfunctie

Zoektermen

Wil je zoeken naar bijvoorbeeld een specifiek 

woord of thema? Klik dan op CTRL + F op je 

toetsenbord of klik op het vergrootglas om de 

zoekfunctie te openen.

?

https://mindup.nl/media/zpjfjlb1/hulpmiddel-6-verkrijgen_behouden-1.pdf
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Wat is het afsluiten van de zorg van MindUp?
Er kan om verschillende redenen besloten worden om de ondersteuning van MindUp af te sluiten: 

• Iemand heeft zijn doelen behaald en stroomt door naar een woon- of werkplek buiten MindUp. 

• MindUp blijkt om verschillende redenen niet meer de passende plek te zijn voor iemand om te werken aan 

zijn of haar hersteldoelen. 

 

Zie hier voor meer uitleg. 

Hoe in te zetten?
• Het afsluiten van de zorg kan een proces zijn waar iemand langere tijd naar toewerkt. Het is dus belangrijk 

om hier samen op tijd (soms een half jaar van tevoren) naar te kijken en afspraken over te maken. Je moet 

het afsluiten van de zorg ook afstemmen met andere partijen, zoals het wijkteam, de behandeling en andere 

betrokken partijen, zoals naasten en familie. Let ook op een goede aansluiting bij de situatie; welke gevoelens 

dit oproept bij naasten en familie en welke ondersteuning zij daarin nodig hebben.  

Alle punten waar je op moet letten tijdens de afsluiting zijn terug te vinden in de verschillende checklists: 

• Checklist afsluiten zorg Beschermd Wonen  

• Checklist afsluiten zorg Begeleid Zelfstandig Wonen 

• Checklist afsluiten zorg Reactivering 

 

In een situatie waarin blijkt dat iemand niet op zijn plek zit binnen MindUp en vanuit MindUp de keuze gemaakt 

wordt om de ondersteuning te stoppen, heb je te maken met andere procedures: 

• Waarschuwingsprocedure MindUp  

• Alcohol- en drugsbeleid

• Werkwijze zorgweigering en zorgbeëindiging Wlz

In het geval van overlijden van de cliënt:  

• Format evaluatieverslag overlijden

2. Afsluiten zorg MindUp

FASE 3
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFE88046E-E917-47E6-8012-6A5B32018F1B%7D&file=Reden%20einde%20zorg%20(richtlijn).docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&wdLOR=c82037F01-A8B0-489F-BB50-B165FAD0E41C&cid=d52e23ad-80af-4ece-80eb-8c2f7ffb0d0a
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E5A8A71-B311-4880-8C7E-C47F4AA46FD6%7D&file=Waarschuwingsprocedure%20MindUp.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=4896c254-696a-42f0-ab2f-f8d5be679658
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5B52603F-DC15-4F7A-9477-5647D2B3194A%7D&file=Alcohol%20en%20drugsbeleid.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=232349b9-0ec1-4050-97b1-cb42f08d00c2
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE4F42D93-179C-47FD-9A78-0DBF945AB122%7D&file=Werkwijze%20zorgweigering%20en%20zorgbe%C3%ABindiging%20Wlz.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=a19076be-a547-4e83-b01b-4ec03e2e64a0
https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCD5F0299-41B1-4A3E-B57A-9B57F647DAB5%7D&file=Format%20evaluatieverslag%20overlijden.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=3b105dce-17a5-4a22-8d53-1e7c222e2bdc
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Checklist:

1. Afstemmen met samenwerkende organisaties en behandeling.   

2. Afstemmen met het wijkteam.

3. Duidelijkheid verkrijgen over de vervolgplek en financiering.   

4. Aandacht geven aan het oppakken van eigen regie in de overgang naar eigen woonplek. Welke ondersteuning 

is nog nodig?

5. Inventariseren waar het netwerk van de cliënt in kan ondersteunen.

6. Vragen wat de familie/naasten nodig hebben in het uitstroomproces.   

7. Plan van aanpak maken voor uitstroom/doorstroom.

8. Eventuele overdracht geven aan vervolgondersteuning/wijkteam/behandeling.   

9. Afrondingsevaluatie en cliënttevredenheid. 

10. Afscheid nemen: bespreken met cliënt hoe hij of zij het afscheid vorm wil geven.   

11. Inleveren sleutels, opleveren woning.  

12. Administratie voor afronden zorg. Sluiten dossier. Zie Uit zorg MindUp.  

13. Nazorg: afspraken maken over contact na afsluiten zorg.

2.1 Checklist afsluiten zorg Beschermd Wonen

FASE 3
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https://ggzfriesland.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kwaliteitshandboek/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB78AAD44-B8E3-4523-AB56-AB7C86596649%7D&file=Uit%20zorg%20MU%20(WI).docx&action=default&mobileredirect=true
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Checklist:

1. Een routekaart voor verhuizen en zelfstandig wonen

2. Checklist verhuizing

3. De ultieme verhuischecklist

2.2 Checklist verhuizen

FASE 3
‘OP EIGEN KRACHT’

Afronden en 
vasthouden8

https://docplayer.nl/212797686-Een-routekaart-voor-verhuizen-en-zelfstandig-wonen-in-almere.html
https://www.verhuizenkunjezelf.nl/checklist-verhuizing/
https://www.consumentenbond.nl/test/nieuw-huis/verhuischecklist
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Checklist:

1. Afstemmen met samenwerkende organisaties en behandeling.    

2. Afstemmen met het wijkteam.

3. Duidelijkheid verkrijgen over de vervolgplek en financiering.    

4. Aandacht geven aan het oppakken van eigen regie in de overgang naar eigen woonplek. Welke ondersteuning 

is nog nodig?

5. Inventariseren waar het netwerk van de cliënt in kan ondersteunen.

6. Vragen wat de familie/naasten nodig hebben in het uitstroomproces. 

7. Eventuele overdracht geven naar vervolgondersteuning/-behandeling.  

8. Afrondingsevaluatie en cliënttevredenheid.  

9. Afscheid nemen: bespreken met de cliënt hoe hij of zij het afscheid vorm wil geven.  

10. Administratie voor afronden zorg. Sluiten dossier. Zie Uit zorg MindUp.   

11. Nazorg: afspraken maken over contact na afsluiten zorg.    

2.3 Checklist afsluiten zorg Begeleid Zelfstandig Wonen 
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Checklist:

1. Afstemmen met samenwerkende organisaties en behandeling.    

2. Afstemmen met het wijkteam.

3. Duidelijkheid verkrijgen over de vervolgplek en financiering.    

4. Aandacht geven aan het oppakken van eigen regie in de overgang naar eigen woonplek. Welke ondersteuning 

is nog nodig?

5. Inventariseren waar het netwerk van de cliënt in kan ondersteunen.

6. Vragen wat de familie/naasten nodig hebben in het uitstroomproces. 

7. Eventuele overdracht geven naar vervolgondersteuning/-behandeling.  

8. Afrondingsevaluatie en cliënttevredenheid.  

9. Afscheid nemen: bespreken met de cliënt hoe hij of zij het afscheid vorm wil geven.  

10. Administratie voor afronden zorg. Sluiten dossier. Zie Uit zorg MindUp.   

11. Nazorg: afspraken maken over contact na afsluiten zorg.    

2.4 Checklist afsluiten Reactivering

FASE 3
‘OP EIGEN KRACHT’

Afronden en 
vasthouden8
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