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De I·ROC is een gevalideerd instrument om individueel herstel 
in kaart te brengen. Herstelgerichte zorg maakt het mogelijk 
voor mensen om het beste uit zichzelf te halen. Het is daarom 
belangrijk dat we manieren hebben om te kijken of de geboden 
hulp een positieve invloed heeft op het welzijn en herstel van 
mensen die van de zorg gebruik maken.

Om dit te kunnen doen zijn ontwikkeld:

TOOLKIT

®

 
Thuis, Kansen, Mensen, en Empowerment
Een herstelraamwerk.

Individual Recovery Outcomes Counter
Een instrument om uitkomsten van herstel te 
meten op basis van het HOPE herstelraamwerk.

HOPE Toolkit
Een selectie van persoonlijke plannen, tools, 
tips en bronnen gekoppeld aan het HOPE 
herstelraamwerk.

Deze handleiding is specifiek gericht op het gebruik van de I·ROC 
en is ontwikkeld voor professionals die cliënten ondersteunen bij 
het invullen van de I·ROC.



De I·ROC is gebaseerd op het HOPE 
herstelraamwerk. De 4 onderdelen van HOPE 
zijn opgedeeld in 12 indicatoren voor welzijn.  
De I·ROC bestaat uit 12 vragen, 1 voor elk van 
de indicatoren.

INDEX I·ROC – EEN INTRODUCTIE
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home: thuis
een veilige plek om te leven
Geestelijke gezondheid 
Dagelijkse vaardigheden
Je veilig en op je gemak voelen

opportunity: kansen
het nastreven van zinvolle invulling van vrije tijd,  
opleiding en werk
Lichamelijke gezondheid
Bewegen en actief zijn
Zingeving en levensdoelen

people: mensen
zoals vrienden, vertrouwelingen en zij die steun bieden
Persoonlijk netwerk
Sociaal netwerk
Zelfwaardering

empowerment
volledig betrokken bij besluiten over eigen leven
Participatie en controle
Zelfmanagement
Hoop voor de toekomst



INDEX INDEX
 

algemene informatie  
en uitgangspunten

8 Voor wie is de I·ROC bedoeld?

8 Waarom stellen we deze 12 vragen?

9 Wanneer stel ik deze vragen?

9 Wanneer stel ik deze vragen opnieuw?

10 Hoe stel ik de vragen?

12 Hoe gebruik ik de handleiding bij de vragen?

14 Wat zijn de DO’s en DON’Ts?

16 Hoe ga ik verder?

vragen en handleiding 

home: thuis
18 Geestelijke gezondheid 

Ik voelde me geestelijk en emotioneel goed, 
gezond en gelukkig.

20 Dagelijkse vaardigheden 
Ik had de vaardigheden om voor  
mezelf te zorgen.

22 Je veilig en op je gemak voelen 
Ik voelde me veilig en op mijn gemak in  
en rond mijn eigen woning.

opportunity: kansen
24 Lichamelijke gezondheid 

Ik voelde me lichamelijk gezond.

26 Bewegen & actief zijn 
Ik was op vaste momenten of met  
enige regelmaat lichamelijk actief  
en deed aan lichaamsbeweging.

28 Zingeving en levensdoelen 
Ik ben naar mijn mening zinvol bezig geweest.

people: mensen
30 Persoonlijk netwerk

Ik heb gevoeld dat ik mensen/vrienden/dierbaren 
heb die me kunnen steunen wanneer ik dit nodig 
heb.

32 Sociaal netwerk
Ik nam deel aan gezamenlijke of groepsactiviteiten.

34 Zelfwaardering
Ik heb ervaren dat ik mezelf waardeerde en 
respecteerde.

empowerment
36 Participatie en controle 

Ik voelde me betrokken bij de beslissingen  
die mijn leven beïnvloeden.

38 Zelfmanagement
Ik had het gevoel dat ik de regie had over mijn 
eigen leven en dat ik mijn eigen leven kon leiden.

40 Hoop voor de toekomst 
Ik voelde me hoopvol over de toekomst.



INDEX WIE? WAAROM? WANNEER?

 

Voor wie is de I·ROC bedoeld?

De I·ROC is voornamelijk ontwikkeld voor mensen die 
op dit moment een psychisch probleem hebben of 

daarvan herstellende zijn.

Echter, de indicatoren betreffen welzijn en zijn 
dus relevant voor iedereen.

De I·ROC kan door iedereen gebruikt worden.

Waarom stellen we deze 12 vragen?

Elk van de 12 indicatoren is zorgvuldig uitgekozen als 
onderdeel van de I.ROC vragenlijst en wordt van belang 
geacht voor gezondheid en welzijn. Elke indicator is 
beoordeeld in meerdere focusgroepen en is getest als 
deel van de vragenlijstvalidering. 
Verdere uitleg hierbij is te vinden in de handleiding bij elke indicator

(p17-41).

8 9

Wanneer stel ik deze vragen?

Wanneer je start met een nieuwe cliënt, zou de I·ROC  
zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, ingevuld  
moeten worden omdat:
 � Het de uitgangssituatie oplevert  

voor het meten van herstel.
 � Het zicht geeft op de gebieden  

waarop gefocust zou kunnen worden. 
 � Het een uitgangspunt biedt voor een  

persoonlijk plan.

 �

Wanneer stel ik deze vragen opnieuw?

Streef er naar de vragen elke drie maanden te herhalen: 
 � Hierdoor kan herstel worden gemeten.
 � Het legt herstel vast en stimuleert vooruitgang.
 � Het vraagt om herziening van de plannen als er geen 

vooruitgang is geboekt.

Wanneer het niet mogelijk is de I·ROC elke drie 
maanden te herhalen, noteer hiervoor dan  
de redenen en leg een moment vast om dit  
alsnog te doen.

3 
MAANDEN



INDEX HOE STEL IK DE VRAGEN?
 

Introduceer de I·ROC

Je introduceert de I·ROC aan de cliënt door uit te 
leggen wat de doelen van de I·ROC zijn:
 � Het meten van herstel.
 � Hulp bij het verbeteren van gezondheid en welzijn.
 � Hulp bij het maken van persoonlijke plannen.
 � Ons inzicht te geven of het werk dat we doen een 

verschil maakt.
 � Om de kwaliteit van ons werk concreet te maken.

Je geeft de cliënt een exemplaar van de I·ROC,  
leg uit dat er 12 vragen zijn en legt de schaal uit  
zoals onderstaand: 

1                      2                      3                      4                      5                      6

 NOOIT               BIJNA NOOIT                  SOMS                 REGELMATIG           BIJNA ALTIJD                ALTIJD 

NL-versie

Vragenlijst 12 
 VRAGEN

1    Nooit
2    Bijna nooit
3    Soms  
4    Regelmatig
5    Bijna altijd
6    Altijd

10 11

Voordat je begint bespreek je dit met de cliënt 
met wie je de I·ROC invult:

 � Vraag de cliënt je te laten weten wanneer er iets niet  
helder voor hem/haar is.

 � Laat de cliënt weten dat hij of zij vragen mag  
weigeren in te vullen.

 � Vertel de cliënt te stoppen wanneer hij of zij  
door de vragen van streek raakt.

 � Leg uit dat alle informatie vertrouwelijk is en  
dat de gegevens veilig opgeborgen zullen  
worden in overeenstemming met daarvoor geldende  
wettelijke bepalingen.

Stel jij de vragen?
 
 � STEL de vragen één voor één.
 � CONTROLEER of de cliënt die de I.ROC invult begrijpt wat de 

vraag behelst.
 � VERHELDER verwarring of misverstanden.
 � REFLECTEER & VERKEN 

Dit doe je door de aanvullende vragen te stellen die aangegeven 
worden met Q  in de handleiding.

 � GEBRUIK JOU BEKENDE FEITEN om voorzichtig antwoorden 
uit te dagen, e.g. “Weet je zeker dat je niet gesport hebt – ging je 
niet af en toe wandelen?”

 � WEES HET NIET ONEENS met een antwoord, maar help de 
cliënt na te denken over de afgelopen drie maanden en op die 
manier tot een zo passend mogelijk antwoord te komen.



Q+

HOE GEBRUIK IK DEZE  
HANDLEIDING?
 

Q

Informatie
Een korte omschrijving van 
het gebied en waarom het 
belangrijk is voor herstel en 
welzijn. 

In de afgelopen drie 
maanden… 
De I·ROC vraag

Aanvullende vragen
Deze kunnen gebruik 

worden, indien nodig, om de 
vraag te verkennen. Stel niet 
al deze vragen, maar kies 
die vragen die jou het meest 
relevant lijken. Wanneer je 
een eigen vraag hebt, dan 
kun je deze gebruiken 
wanneer je denkt dat dit de 
cliënt zal helpen om een zo 
accuraat mogelijk antwoord 
te geven.

Enkele suggesties 
voor specifieke 
vragen die je, 

indien nodig, kunt stellen 
wanneer je de cliënt goed 
kent. Gebruik eigen vragen 
wanneer je denkt dat dit de 
cliënt zal helpen om een zo 
accuraat mogelijk antwoord 
te geven.

De 
tekstballon 
verwijst naar 

het opmerkingenvak op het 
I.ROC antwoordformulier. 
Terwijl je de vragen 
doorloopt kan het 
zinvol zijn voor jezelf 
of voor de cliënt om 
gedachten, overwegingen, 
gebeurtenissen, doelen, 
dingen om later op terug 
te komen, notities voor het 
persoonlijk plan of andere 
bruikbare informatie te 
noteren.

Voor elke vraag bevat deze handleiding:

1.

2.

3.

4.

5.

12

TOOLKIT
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Dit symbool wordt 
gebruikt om te 
benadrukken wanneer 
je extra goed op moet 

letten of de cliënt ontdaan 
of verontrust wordt. Let 
extra goed op en laat de 
cliënt weten dat je mee zal 
helpen wanneer het moeilijk 
is en dat je samen de 
volgende stappen bepaalt.

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Geestelijke 

Gezondheid, zoals de WRAP, Stemmingsdagboek, 

Eerste Hulp Box, Tips voor Positieve(re) 

Geestelijke Gezondheid. 

Wees je bewust dat reflecteren hierop 
gevoelig kan zijn. Wees dus voorzichtig 
wanneer je hier naar vraagt. 

Geestelijke gezondheid gaat over de 
balans tussen onze lichamelijke, emotionele, 
sociale en spirituele behoeftes: emoties, 
gevoelens, optimisme, aandacht, gedachten, 
overtuigingen en het gevoel van welzijn. ?

TOOLKIT

home: thuis 
geestelijke gezondheid 18

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen: 

•	Hoe zou u zeggen dat uw algemene stemming is 
geweest? 

•	Heeft u zich veel zorgen gemaakt over zaken? 
•	Heeft u zich gespannen en angstig gevoeld? 
•	Kunt u zich op dingen concentreren? 
•	Heeft u zich goed gevoeld over zichzelf? 
•	Heeft u zich in staat gevoeld om iets nieuws te 

proberen? 
•	Heeft u goed geslapen? 
•	Heeft u uit kunnen kijken naar dingen? 

Als je de cliënt goed kent, kun je specifiek vragen 
naar levensgebieden waarvan je weet dat ze bijzonder 
gevoelig zijn voor veranderingen in de geestelijke 
gezondheid, zoals eten, slapen, gedachtes, naar buiten 
gaan, roken, drinken en zelfbeschadiging.  

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden… 
voelde ik me geestelijk en emotioneel goed, 
gezond en gelukkig.

19

Dit symbool 
verwijst naar 

de HOPE Toolkit en geeft 
aan welke bronnen uit de 
Toolkit overwogen kunnen 
worden om te gebruiken 
wanneer je verder met dit 
gebied aan de slag wilt.

6. 7.

6.7. 4.5.

3.2.1.



✗✗ Doorgaan wanneer je twijfelt hoe 
de I·ROC te gebruiken

✗ Haasten

✗ Het oneens zijn met scores (het is 
een zelfbeoordeling)

✗ Teleurgesteld zijn als scores 
dalen

✗ De cliënt geen vervolgstappen 
bieden

✗ Doorgaan wanneer de cliënt 
ontdaan is. In dat geval moet je:
•	 Stoppen met de vragenlijst
•	 De oorzaak achterhalen
•	 Bespreken hoe nu verder
•	 Een plan maken met stappen 

waar beiden het mee eens zijn
•	 Hulp inschakelen indien nodig

INDEX WAT MOET IK WEL OF JUIST  
NIET DOEN
 

NIET 

14 15

✓ Vraag om ondersteuning of 
training wanneer je onzeker bent 
hoe de I·ROC te gebruiken

✓ Introduceer de I·ROC en leg uit 
wat het doel is

✓ Leg uit wat er met de verworven 
informatie gebeurt

✓ Leg uit dat alle gegeven 
informatie vertrouwelijk is

✓ Wees positief over hoe de I·ROC 
kan helpen

✓ Stel de vragen helder

✓ LUISTER goed

✓ Neem zoveel tijd als de ander 
nodig heeft

✓ Help de cliënt te reflecteren door 
aanvullende vragen te stellen

✓ Gebruik wat je weet over de 
cliënt om specifieke vragen 
te stellen

✓ Gebruik feiten die jij weet 
over de cliënt om voorzichtig 
antwoorden uit te dagen

✓ Let goed op hoe de cliënt 
zich tijdens de afname voelt

✓ Wees positief over de 
mogelijkheid van herstel en 
vooruitgang

✓ Reflecteer op scores

✓ Hoop houden!

✓ Vier vooruitgang

✓ Spreek na afname 
vervolgstappen af

✓ Plan een datum voor 
evaluatie hiervan

✓ Neem eerder afgenomen 
I·ROC vragenlijsten mee om 
te kunnen vergelijken

WEL 
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Na het voltooien van de vragenlijst:

 � Noteer je welke gebieden besproken zijn
 � Noteer je welke gebieden niet besproken zijn en 

waarom niet
 � Vul je het I·ROC spinnenweb zo snel mogelijk in
 � Geef je de cliënt een kopie van het ingevulde 

spinnenweb mee
 � Bereik je overeenkomst over persoonlijke uitkomsten 

en stem je doelen af om aan te werken
 � Verwijs je naar de HOPE Toolkit voor bruikbare 

hulpbronnen

INDEX HOE NU VERDER? 

© Penumbra 2016
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Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van 

Geestelijke Gezondheid, zoals de WRAP, 

Stemmingsdagboek, Eerste Hulp Box, Tips voor 

Positieve(re) Geestelijke Gezondheid. 

Wees je bewust dat reflecteren hierop 
gevoelig kan zijn. Wees dus voorzichtig 
wanneer je hier naar vraagt. 

Geestelijke gezondheid gaat over de 
balans tussen onze lichamelijke, emotionele, 
sociale en spirituele behoeftes: emoties, 
gevoelens, optimisme, aandacht, gedachten, 
overtuigingen en het gevoel van welzijn. ?

TOOLKIT

home: thuis 
geestelijke gezondheid 18

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen: 

•	Hoe zou u zeggen dat uw algemene stemming is 
geweest? 

•	Heeft u zich veel zorgen gemaakt over zaken? 
•	Heeft u zich gespannen en angstig gevoeld? 
•	Kunt u zich op dingen concentreren? 
•	Heeft u zich goed gevoeld over zichzelf? 
•	Heeft u zich in staat gevoeld om iets nieuws te 

proberen? 
•	Heeft u goed geslapen? 
•	Heeft u uit kunnen kijken naar dingen? 

Als je de cliënt goed kent, kun je specifiek vragen 
naar levensgebieden waarvan je weet dat ze bijzonder 
gevoelig zijn voor veranderingen in de geestelijke 
gezondheid, zoals eten, slapen, gedachtes, naar buiten 
gaan, roken, drinken en zelfbeschadiging.  

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden… 
voelde ik me geestelijk en emotioneel goed, 
gezond en gelukkig.

19



Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Dagelijkse 

Vaardigheden zoals Mijn Toolkit Plan, Mijn 

Geldplan of Over Mij. 

TOOLKIT

home: thuis  
dagelijkse vaardigheden 

Dagelijkse vaardigheden verwijst  
naar de vaardigheden die we gebruiken 
om met het dagelijks leven om te gaan, 
zoals koken, schoonmaken, met geld 
omgaan, rekeningen betalen, mensen 
ontmoeten, advies vragen, lezen 
en schrijven, afspraken maken en 
boodschappen doen.

i•roc

i•roc

20

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

Q+

Q

BILLS

� �  

�
 �
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In de afgelopen drie maanden…
had ik de vaardigheden om voor  
mezelf te zorgen.

Om iemand te helpen over deze vraag na te  
denken, denk aan de gebieden die hierboven genoemd 
worden en stel eventueel enkele van de volgende vragen:  

•	 Bent u in staat geweest om voor uzelf te zorgen, wassen, 
aankleden, kleding wassen e.d.

•	 Bent u in staat geweest om voor uw huis te zorgen?
•	 Bent u in staat geweest om uw geld te budgetteren? 
•	 Bent u in staat geweest om uw rekeningen te betalen? 
•	 Bent u in staat geweest om afspraken te maken en na  

te komen? 
•	 Bent u in staat geweest om uw boodschappen te doen? 
•	 Heeft u gezonde maaltijden gegeten/gemaakt? 

Als je de cliënt goed kent, kun je specifiek vragen naar 
levensgebieden waarvan je weet dat ze in het bijzonder 
een uitdaging kunnen vormen, zoals boodschappen doen, 
koken, geldzaken, afspraken nakomen, lezen of schrijven. 
 



TOOLKIT

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Je Veilig & 

Op Je Gemak Voelen, zoals Mijn Veiligheidsplan, 

Huiscontrole, Comfort Thuis, Veiligheid Thuis. 

home: thuis 
je veilig en op je  
gemak voelen

Je veilig en op je gemak voelen 
Ons huis zou een plek moeten zijn die ons 
veiligheid en comfort biedt, een plek waar we 
kunnen rusten en ontspannen. We zouden 
ook moeten kunnen leven in een woning 
die geschikt is voor ons, die we ons kunnen 
veroorloven en waar we voor kunnen zorgen. 
We zouden ons ook veilig moeten voelen in 
onze buurt. 

22

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

23
In de afgelopen drie maanden…
voelde ik me veilig en op mijn gemak in  
en rond mijn eigen woning.

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:
 
•	 Voelde u zich thuis veilig? 
•	 Bent u in staat geweest om thuis te ontspannen? 
•	 Vindt u het prettig waar u woont? 
•	 Bent u in staat geweest om uw huis schoon en 

opgeruimd te houden? 
•	 Kunt u opschieten met uw buren? 

Als je de cliënt goed kent, kun je specifiek vragen 
naar levensgebieden waarvan je weet dat ze bijzonder 
relevant kunnen zijn, zoals toegankelijkheid, problemen 
met de buren, problemen in de buurt of moeilijkheden 
met specifieke aspecten van voor het huis zorgen. 

Q+

Q



TOOLKIT

opportunity: kansen
lichamelijke gezondheid 

Lichamelijke gezondheid heeft te maken 
met geestelijke gezondheid, welzijn en meer 
specifiek met andere levensgebieden zoals 
eten, sporten, slapen, ziek zijn, pijn, óf en wát 
we roken of drinken, medicatie die we nemen 
en over hoe we over het algemeen voor 
onszelf zorgen. 

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Lichamelijke 

Gezondheid, zoals Goed Eten, Goed Eten Plan, Goed 

Slapen, Slaapdagboek of Mijn Weekplanning. 

24

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

25

Q+

Q
Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Heeft u gezond gegeten? 
•	 Heeft u meer/minder/evenveel alcohol gedronken/

gerookt?
•	 Heeft u pijn gehad? 
•	 Heeft u goed geslapen? 
•	 Neemt u regelmatig medicatie? 
•	 Heeft de medicatie gewerkt? 
•	 Bent u in gewicht aangekomen of afgevallen? 
•	 Bent u tevreden over uw seksleven?

Als je de cliënt goed kent, kun je specifiek vragen 
naar levensgebieden waarvan je weet dat ze bijzonder 
relevant kunnen zijn, zoals pijn, ziekte, medicatie, slapen, 
eten, alcohol, roken of gewicht. 

In de afgelopen drie maanden…
voelde ik me lichamelijk gezond.



TOOLKIT

26

opportunity: kansen
beweging & actief zijn

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Beweging 

& Actief Zijn, zoals Mijn Plan, Om Mij Heen..., Mijn 

Weekplanning, PATH. 

Beweging & actief zijn 
Regelmatig bewegen kan de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid verbeteren. De 
hoeveelheid en het soort beweging die we 
doen hangt af van onze fitheid, maar zelfs 
regelmatig een korte periode bewegen, zoals 
elke dag een stuk wandelen, kan ons helpen 
ons beter te voelen.

26

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

27

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
was ik op vaste momenten of met  
enige regelmaat lichamelijk actief  
en deed aan lichaamsbeweging.

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Deed u met enige regelmaat aan lichaamsbeweging? 
Wat? Hoe vaak?

•	 Loopt of wandelt u regelmatig?
•	 Gaat u naar sportlessen?
•	 Doet u thuis aan enige lichaamsbeweging?
•	 Doet u het huishouden/de tuin?
•	 Gaat u weleens zwemmen?
•	 Loopt u naar de winkel?
•	 Bent u in het algemeen actief gedurende de dag?

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen naar 
onderwerpen waarvan je weet dat die relevant kunnen 
zijn, zoals (lichamelijke) activiteiten waarvan je weet dat 
de cliënt ze doorgaans doet.
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opportunity: kansen 
zingeving & levensdoelen

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Zingeving & 

Levensdoelen zoals Mijn Plan, PATH, Over Mij..., 

Mijn Profiel, Mogelijkhedenboom.

Zingeving & levensdoelen gaat over een 
gevoel van zingeving, over iets te doen 
hebben overdag, een structuur. Het verwijst 
bijvoorbeeld naar werk, betaald of onbetaald, 
naar verdere opleiding of het volgen van 
lessen om vaardigheden te ontwikkelen. Het 
gaat over activiteiten die structuur geven 
aan de dag en plannen die we maken 
voor de toekomst. Mensen kunnen op vele 
verschillende manieren bezig zijn, maar een 
doel hebben voor de dag en een gevoel dat 
we iets bijdragen kan helpen bij geestelijke 
gezondheid en welbevinden.
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie

Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
ben ik naar mijn mening zinvol bezig 
geweest.

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Hoe brengt u doorgaans uw dagen door?
•	 Heeft u regelmatig werk/activiteiten om heen te gaan?
•	 Volgt u lessen/scholing?
•	 Heeft u het gevoel gehad dat uw dagen zin hebben?
•	 Bent u het zat geweest of heeft u zich verveeld?
•	 Heeft u de laatste tijd plannen gemaakt?
•	 Heeft u het de meeste dagen druk gehad met dingen 

doen?

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen naar 
onderwerpen waarvan je weet dat die relevant kunnen 
zijn, zoals huidig of eerder werk, vrijwilligerswerk, 
groepen, scholing of andere activiteiten waarvan je weet 
dat de cliënt dit doorgaans doet en bespreken of dit de 
afgelopen drie maanden zo is gebleven.
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Wees je er bewust van dat dit 
een moeilijke vraag kan zijn voor 
mensen, bijvoorbeeld als ze geen 
contact hebben met familie, iemand 
verloren hebben, en/of eenzaam zijn. 
Wees hier alert op wanneer je deze 
vraag stelt.

people: mensen
persoonlijk netwerk

Persoonlijk netwerk gaat over familie/
vrienden/dierbaren in ons leven. Mensen met 
wie we kunnen praten, die er voor ons zijn 
mensen die we steunen en die ons steunen.
(Het gaat niet over professionals die betaald 
worden om ons te ondersteunen, inclusief 
hulpverleners.)

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Persoonlijk 

Netwerk zoals Mijn Plan, PATH, WRAP, Positieve(re) 

Mensen, Om Mij Heen....
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Heeft u het gevoel gehad dat u mensen heeft bij wie 
u terecht kon?

•	 Heeft u tijd doorgebracht met mensen die belangrijk 
zijn in uw leven?

•	 Heeft u een leuke tijd gehad met anderen?
•	 Heeft u zich gesteund gevoeld?
•	 Heeft u het gevoel gehad dat u anderen gesteund 

heeft?

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen 
naar persoonlijke omstandigheden zoals contact met 
familieleden, relaties, vriendschappen, buren. Wees 
altijd bereid om te onderzoeken wat iemand voor 
mogelijkheden heeft om toe te werken naar contact met 
mensen en om gelegenheid te scheppen om nieuwe 
mensen te ontmoeten.

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
heb ik gevoeld dat ik mensen/vrienden/dierbaren heb die 
me kunnen steunen wanneer ik dit nodig heb.
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Groepen die worden gedraaid vanuit 
instellingen zoals lotgenotengroepen 
in de geestelijke gezondheidszorg 
kunnen meegenomen worden, maar 
het is belangrijk de cliënt te helpen 
daarbuiten te denken aan gewone 
ontmoetingsplaatsen, organisaties/
clubs of groepen.

people: mensen 
sociaal netwerk 

Sociaal netwerk gaat over de verbindingen 
die we hebben met andere mensen zoals 
groepen/clubs waar we bijhoren, interesses die 
we delen met andere mensen, evenementen/
gezamenlijke activiteiten waaraan we 
deelnemen. Hierbij kunnen ook online 
netwerken horen, maar hoofdzakelijk gaat 
het over activiteiten waarbij we omgaan met 
andere mensen in sociale situaties.

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Sociaal 

Netwerk, zoals Mijn plan, Om Mij Heen…, PATH.
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Hoe heeft u uw tijd doorgebracht?
•	 Heeft u tijd doorgebracht met vrienden/familie/

anderen?
•	 Bent u naar plaatsen geweest waar u andere mensen 

heeft ontmoet?
•	 Hoort u bij een club of groep?
•	 Bent u naar een evenement geweest?
•	 Heeft u onlangs tijd gehad voor plezier/amusement?

Als je de cliënt goed kent kun je specifieke vragen 
stellen over activiteiten waarvan je weet dat de cliënt  
ze doet.

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
nam ik deel aan gezamenlijke of 
groepsactiviteiten.

33
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Deze vraag kan moeilijk zijn voor 
mensen met een laag zelfbeeld, houd 
hier rekening mee wanneer je deze 
vraag stelt. 

VIP

people: mensen 
zelfwaardering  

Zelfwaardering gaat over de mate waarin 
we onszelf respecteren en over hoe we over 
onszelf als persoon denken; het gaat over 
of we ons gelukkig mogen voelen. Voelen 
we ons op ons gemak wanneer we nieuwe 
mensen ontmoeten? Het gaat ook over of 
we bereid zijn onszelf voorop te stellen bij 
het maken van plannen of het nemen van 
besluiten. 

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen die 

kunnen helpen op het gebied van Zelfwaardering 

zoals Mijn Plan, Positief/Positiever Denken, 

Pisitieve(re) Geestelijke Gezondheid, Over Mij…, 

Positieve(re) Woorden
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Hoe voelde u zich over uzelf?
•	 Heeft u voorbeelden waarin u uzelf voorop stelde?
•	 Hoe heeft u uzelf de laatste tijd behandeld? 
•	 Heeft u iets goeds gedaan voor uzelf? 

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen naar 
situaties waarvan jij weet dat de cliënt wel of juist geen 
actie heeft ondernomen om voor zichzelf te zorgen of 
zichzelf voorop te stellen. 

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
heb ik ervaren dat ik mezelf waardeerde en 
respecteerde.
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empowerment 
participatie & controle

Participatie & controle gaat over de mate 
waarin we het gevoel hebben zeggenschap 
te hebben in de besluiten die ons eigen 
leven aangaan. Het gaat dan over de 
alledaagse beslissingen zoals waar we 
wonen, wat we eten, waar we gaan en 
staan, hoe we onze tijd doorbrengen. Maar 
het gaat ook over grotere besluiten die ons 
raken vanuit bijvoorbeeld lokale en landelijke 
overheid en politiek. 

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Participatie & 

Controle zoals WRAP, Mijn Plan, Assertiviteit, Positief/

Positiever Denken, Ansichtkaart. 
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Voelde u zich betrokken bij besluiten?
•	 Heeft u het gevoel zeggenschap te hebben over uw 

leven?
•	 Bent u in staat/ bereid uw eigen mening te geven? 
•	 Had u zeggenschap over de aan u geleverde zorg/

begeleiding/behandeling?
•	 Voelde u zich geïnformeerd over plannen, 

maatregelen die u raakten? 
•	 Heeft u stemrecht? Heeft u gestemd? 

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen naar 
situaties waarvan jij weet dat de cliënt wel of juist geen 
actie heeft ondernomen om voor zichzelf te zorgen of 
zichzelf voorop te stellen.

Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
voelde ik me betrokken bij de beslissingen  
die mijn leven beïnvloeden.
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empowerment
zelfmanagement

Zelfmanagement gaat over de mate waarin 
we in staat zijn om te gaan met onze eigen 
gezondheid en welzijn. Het gaat over wat 
we doen en de verantwoordelijkheid die 
we nemen om voor onszelf te zorgen. Het 
gaat ook over het hebben van zeggenschap 
en regie in aan ons geboden zorg 
ondersteuning en behandeling. 

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen die 

kunnen helpen op het gebied van Zelfmanagement 

zoals WRAP, Eerste Hulp Box, Positieve(re) 

Geestelijke Gezondheid, Assertiviteit, Cirkels.
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
had ik het gevoel dat ik de regie had over mijn 
eigen leven en dat ik mijn eigen leven kon leiden.

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, denk 
aan de gebieden die hierboven genoemd worden en stel 
eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Weet u waardoor u zich goed/beter voelt? 
•	 Welke dingen heeft u gedaan om voor uw eigen welzijn 

te zorgen?
•	 Weet u waardoor u zich slechter gaat voelen?
•	 Bent u in staat om te gaan met die dingen waardoor u 

zich slechter voelt of ze te voorkomen? 
•	 Had u zeggenschap over de aan u geleverde zorg/

begeleiding/behandeling?
•	 Heeft u het gevoel dat u uw eigen zorg, ondersteuning 

en behandeling zo kan plannen dat het in uw leven past? 

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen naar 
die situaties of voorbeelden waarin stappen zijn gezet of 
plannen gemaakt om het welbevinden en/of de psychische 
gezondheid te verbeteren. Mogelijk zijn er voorbeelden 
waarin de cliënt zich heeft uitgesproken over de zorg, 
ondersteuning en behandeling of over hoe hij/zij daarmee 
om wil gaan. 
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Houd er rekening mee dat deze vraag 
moeilijk kan zijn voor iemand die 
het lastig vindt naar de toekomst te 
kijken en daar hoopvol over te zijn. 
Ga zorgvuldig met deze vraag om 
en zorg dat je na afloop van de hele 
vragenlijst overeenstemming hebt 
bereikt over positieve vervolgstappen 
of actiepunten. 

empowerment
hoop voor de toekomst

Hoop voor de toekomst gaat over hoe 
optimistisch we ons voelen over onze 
toekomst en of we vooruit kunnen kijken. Zijn 
we hoopvol over ons eigen herstel na ziekte 
of terugval? Hoop voor de toekomst hangt 
ook samen met hoe positief ons zelfbeeld is 
en de plannen die we maken. 

Verwijs naar de HOPE Toolkit voor hulpmiddelen 

die kunnen helpen op het gebied van Hoop Voor 

De Toekomst zoals Mijn Plan, PATH, Zie Mij…, 

Mogelijkhedenboom.
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Het vak voor opmerkingen kan gebruikt worden voor: 

•	 Redenen voor score

•	 Bewijs van vooruitgang / bereikte doelen

•	 Belangrijke gebeurtenissen

•	 Elke gedachte of reflectie
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Q+

Q

In de afgelopen drie maanden…
voelde ik me hoopvol over de toekomst.

Om iemand te helpen over deze vraag na te denken, 
denk aan de gebieden die hierboven genoemd worden 
en stel eventueel enkele van de volgende vragen:

•	 Zijn er dingen waarop u zich verheugde?
•	 Heeft u vooruit gedacht?
•	 Heeft u plannen voor uzelf gemaakt?
•	 Heeft u doelen voor uzelf gesteld?
•	 Heeft u zich positief over de toekomst gevoeld?
•	 Bent u meer of minder positief ingesteld dan anders? 
•	 Merkt u dat u stappen wilt zetten om u meer hoopvol 

te voelen voor de toekomst? 

Als je de cliënt goed kent kun je specifiek vragen naar 
die situaties waarin ze meer of minder hoopvol voor de 
toekomst, positief of optimistisch waren. 
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INDEX HOE NU VERDER?

 

Moodmap

Homecheck

Home Comfort

Home Safety

My Safety Plan

My Money Plan    

+ve Mental Health            

Self Harm       

About Me

My Profile

Eating Well

Sleeping Well

PATH

+VE Words

 Postcard

Picture Me

WRAP

Wellness Flower

Assertiveness

+ve Thinking

First Aid Box

MY PLAN
My Outcomes 

My Goals Around Me

My People

Headspace

Assertivenes

Tree of Potential

De HOPE Toolkit biedt een selectie aan herstelondersteunende hulpmiddelen 
en bronnen. Gebruik deze bij het maken van plannen met mensen om zo 
helder te krijgen aan welke doelen en resultaten men wil werken. Probeer 
helder te krijgen welke hulpmiddelen en tips specifiek helpend zijn in het 
behalen van de afgesproken doelen. Sommigen vind je hieronder, maar voel 
je vrij andere te gebruiken. Het gebruik van de HOPE Toolkit op deze wijze 
helpt mensen toe te werken naar een meer hoopvolle toekomst. 
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