
I-ROC 
Handreiking

Empowerment 
 
Participatie en controle 
1. Heb jij het gevoel dat je zelf beslissingen 
mag/ kan nemen over jouw leven? 
 
2. Kan jij altijd voor jezelf op komen? 
 
3. In hoeverre kan jij meedoen in de 
maatschappij? 
 
Zelfmanagement 
1. Hoe neem jij de verantwoordelijkheid 
over jouw eigen leven? 
 
2. Hoe zou jij meer regie kunnen nemen 
over jouw eigen leven? 
 
3. Wat heb jij altijd al willen doen in jouw 
leven? 
 
Hoop voor de toekomst 
1. Heb jij nog wensen en dromen voor de 
toekomst? 
 
2. Zie jij de toekomst hoopvol tegemoet?  
 
3. Stel jij hebt een toverstaf, hoe zou jouw 
leven er dan uitzien?

Mensen 
 
Persoonlijk netwerk 
1. Wie staan er dichtbij in jouw persoonlijk 
netwerk? Wat betekenen deze mensen 
voor jouw? 
 
2. Heb jij het gevoel dat jij gesteund wordt 
door deze mensen in de keuzes die jij 
maakt? 
 
3. Wat zijn belangrijke kwaliteiten van deze 
mensen? 
 
Sociaal netwerk 
1. Wat waardeer jij van de vijf mensen 
waar jij de meeste tijd mee doorbrengt? 
 
2. Hoe denk jij dat anderen jouw zien? 
 
3. Durf jij jezelf te zijn bij andere mensen/
groepen? 
 
Zelfwaardering 
1. Ben jij blij met jezelf? 
 
2. Omschrijf jezelf eens in vijf woorden... 
 
3. Durf jij te kiezen voor jouw eigen geluk?



Kansen 
 
Lichamelijke gezondheid: 
1. Voel jij je fit en gezond? 
 
2.Hoe zou jij je gezondheid omschrijven?  
 
3. Zijn er dingen omtrent jouw gezondheid 
die jij zou willen veranderen? (eten, roken, 
alcohol etc.) 
 
Bewegen en actief zijn: 
1. Welke sportgewoontes heb jij? 
 
2. Wat waren jouw gewoontes toen jij het 
meest fit was? 
 
3. Zou jij iets willen veranderen aan jou 
leefstijl? Hoe zou dat eruit moeten zien?  
 
Zingeving en levensdoelen: 
1. Wat maakt jouw leven de moeite waard?  
 
2. Lukt het jouw om te genieten van het 
leven? 
 
3. Hoe zou jij je elke dag willen voelen?

Introductie 
 
Dit werkformat heeft de levensgebieden 
van I-ROC als uitgangspunt genomen;  
 
- Mensen 
- Thuis 
- Empowerment 
- Kansen 
 
De vragen kunnen handvatten bieden om 
anders het gesprek met cliënten aan te 
gaan. De meerwaarde om hier mee aan 
het werk te gaan is dat er nieuwe/andere 
doelen komen naast de vier leefgebieden 
uit het rehabilitatieplan die daarbij kunnen 
aansluiten. 
 
Extra verdiepend kan zijn de client een 
cijfer te geven tussen 1 en 6 om te kijken 
hoe de cliënt scoort en daarover het 
gesprek aan te gaan.

I-ROC is een instrument waarmee 
hulpverleners met cliënten in gesprek 
kunnen gaan over het welbevinden. 
De letters I-ROC staan voor Individual 
Recovery Outcome Counter, vrij vertaalt 
het ‘meten van herstel’. Het is samen met 
cliënten ontwikkeld door Penumbra, 
een Schotse organisatie.

Thuis 
 
Geestelijke gezondheid 
1. Hoe ga jij om met nare gedachtes en 
gevoelens? 
 
2. Wie/wat ben jij als jij je goed voelt? 
 
3. Wat gaat er goed? En wat zou jij graag 
anders willen? 
 
Dagelijkse vaardigheden 
1. Hoe zien jouw dagen eruit? Wat zou er 
beter kunnen? 
 
2. Zorg jij goed voor jezelf? Ook als het 
minder goed gaat? 
 
3. Zijn er zaken waar jij meer/minder hulp 
bij zou willen hebben? 
 
Je veilig en op je gemak voelen 
1. Wat betekent thuis voor jou? 
 
2. Voel jij je veilig thuis? 
 
3. Wat zou jij graag willen veranderen in 
jouw thuisomgeving?


