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Inleiding 
Voor u ligt de methodiek Activeren met Zorg. Deze methodiek is er op gericht om de samenwerking 

tussen activeerders en zorgverleners rondom activeringstrajecten te bevorderen. Aanleiding voor het 

ontwikkelen van de methodiek voor de samenwerking tussen activeerders en zorgverleners waren 

signalen dat deze samenwerking lang niet overal van de grond kwam. Daardoor liepen activeringstra-

jecten van mensen met gezondheidsproblemen vast.   

 

Om de context van de methodiek te schetsen gaan we eerst in op de partijen die een rol spelen in een 

activeringstraject. Vervolgens wordt gekeken naar het belang van activering voor kwetsbare mensen 

en wordt de standaard activeringsmethodiek weergegeven. Hierna wordt de richtlijn die in deze me-

thodiek samenvat uitgebreid beschreven en wordt aandacht geschonken aan het belang van samen-

werking. 

 

In het laatste deel van deze methodiek wordt aandacht besteed aan de implementatie van de richtlijn. 

Hierbij wordt ingegaan op de taken van de activeerder, de manager en de projectleider bij active-

ringstrajecten. 
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Cliënten, activeerders en zorgverleners 

 
Cliënten 
De aanwijzingen in de richtlijn Activeren met Zorg zijn bedoeld voor cliënten die vanwege langdurige 
gezondheidsproblemen niet of nauwelijks deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Hierdoor 
hebben ze vaak weinig contacten, weinig zelfvertrouwen en kunnen ze moeilijk omgaan met allerlei 
problemen, waaronder gezondheidsproblemen. 
 
Activeerders 
Het begrip activeerder (of sociale activeerder) verwijst naar hulpverleners die de cliënt op verschillen-
de manieren begeleiden, motiveren en stimuleren bij het weer actief deelnemen aan activiteiten. Ze 
doen dit door individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten, begeleiding bij de activiteiten zelf, cur-
sussen en trainingen. In de regel wordt voor elke cliënt een passende combinatie afgesproken in een 
trajectplan. Verschillende activeerders kunnen een of meer onderdelen van het afgesproken traject 
begeleiden. De activeerder kan werken vanuit welzijnsorganisaties, de maatschappelijke opvang, het 
algemeen maatschappelijk werk, maar ook binnen zorginstellingen. Ook kan de rol van activeerder 
worden vervuld door een consulent van de sociale dienst, van een reïntegratiebedrijf of de UWV. 
 
Zorgverleners 
Onder het begrip zorgverlener vallen al die hulpverleners die de cliënt begeleiden of behandelen bij 
zijn gezondheidsprobleem. Het gaat om een breed scala aan (para)medici: (huis)artsen, medewerkers 
van het algemeen maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en gespe-
cialiseerde thuiszorg, psychotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatie-artsen en fysiotherapeuten. 
Binnen de groep zorgverleners zijn er grote verschillen in precieze doelgroep en aanpak. Een deel 
van de zorg is heel laagdrempelig, terwijl voor andere zorg een intake of indicatiestelling vereist is, en 
een hulpvraag en behandelplan worden opgesteld. 
 
Overlap 
De scheiding tussen de rol van activeerder en die van zorgverlener is niet absoluut. Verschillende 
zorginstellingen hebben een afdeling waar een vorm van sociale activering wordt aangeboden. Ver-
schillende beroepsgroepen hebben taken die heel dicht tegen activering aan liggen; de thuiszorg 
houdt zich bijvoorbeeld bezig met het vinden van dagbesteding voor haar cliënten. Maatschappelijk 
werk is een vorm van zorg, maar veel activeerders zijn van oorsprong maatschappelijk werker en ook 
het maatschappelijk werk kan activering bieden. In de richtlijn Activeren met Zorg wordt toch het on-
derscheid gemaakt, omdat het gaat om samenwerking tussen beroepskrachten die vanuit een andere 
benadering of expertise naar de cliënt kijken. Die verschillende benaderingen kunnen elkaar aanvullen 
en waar er overlap is, is het goed om onderling af te stemmen. 

Waarom activering? 

Activering richt zich op het ondersteunen en stimuleren van mensen om (weer) maatschappelijk actief 
te worden. Een nevendoel kan zijn het vergroten van de kansen op betaald werk.  

Maar waarom willen mensen dat? Wat is de motivatie van mensen om weer actief te worden? De 
motivaties zijn heel verschillend: 

• Er bij horen  

• Iets nuttigs bijdragen; gewaardeerd worden  

• Afleiding van problemen  

• Een structuur in de dag krijgen  

• Sociale contacten; mensen ontmoeten  

• Werkvaardigheden aanleren  

• Uit de uitkering komen  

• Minder afhankelijk van anderen worden. 

Cliënt: "Ik gebruik minder alcohol en drugs omdat ik moet werken. Ik ben niet meer zo hangerig en 
heb veel meer energie." 
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Cliënt geeft aan dat hij zich beter voelt doordat hij "nu feedback krijgt en voldoening en waardering". 
Cliënt: "Ik voel me beter, al zie ik dat ik met steeds minder geld moet rondkomen. Ik werk nu beter 
dan eerst en ik hoor minder stemmen. Het gaat beter omdat mensen zien wat je doet en denken: ja, 
hij kan ook wat anders doen dan thuis zitten." 

Methodiek activering 

De standaard activeringsmethodiek houdt de volgende methodische stappen in (zie bijvoorbeeld 
A. Dekker en P. van der Aa, Methodiek en Beleid van sociale activering, 2000 ). 

1. De activeerder verkent op een coachende manier met de cliënt diens sterke kanten en inte-
resses en ervaren belemmeringen voor activering.  

2. De activeerder bepaalt in overleg met de cliënt voor de cliënt relevante drijfveren om actief te 
worden.  

3. De activeerder bepaalt in overleg met de cliënt daarop aansluitende (SMART) doelen.  
4. De activeerder bepaalt in overleg met de cliënt daarbij passende activiteiten en zoekt deze 

dan wel coacht de cliënt in het zelf zoeken.  
5. De activeerder steunt de cliënt in het maken van afspraken over werkzaamheden, inwerkpro-

gramma, werkomstandigheden en eventuele specifieke aanpassingen of hulpmiddelen t.b.v. 
de cliënt, begeleiding op de werkplek, plek van de cliënt in de organisatie en arbeidsvoor-
waarden.  

6. De activeerder coacht de cliënt (en eventuele werkbegeleider) met het oog op continuering 
van deelname en verdere ontplooiing en onderneemt in overleg met de cliënt acties of coacht 
de cliënt in het ondernemen van acties in geval zich knelpunten voordoen of aanvullende trai-
ning, begeleiding of hulpmiddelen nodig blijken.  

7. De activeerder evalueert regelmatig met de cliënt en eventuele werkbegeleider of opleider de 
gang van zaken op de werk/scholingsplek en bewaakt dat afspraken zo nodig worden aange-
past.  

8. De activeerder signaleert in overleg met de cliënt wanneer de cliënt toe is aan een vervolg-
stap.  

9. De activeerder rapporteert wanneer nodig en overeengekomen aan de opdrachtgever. 

Waarom samenwerken 

Een activeerder ondersteunt cliënten bij het bepalen van geschikte activiteiten, het vinden ervan, de 
daadwerkelijke start en het volhouden van die activiteiten. Om de geschiktheid van een activiteit te 
bepalen is informatie over de concrete belemmeringen van de cliënt nodig. Soms moet de cliënt be-
paalde vaardigheden oefenen. De begeleiding moet weten hoe ze kan inspelen op specifieke ge-
dragsproblemen. Of er moet een aanpassing van de werkplek plaatsvinden. Daarom is advies en on-
dersteuning van een zorgverlener nodig, bijvoorbeeld van een huisarts, fysiotherapeut, psychiater, 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, orthopeed, woonbegeleider.  

De taakverdeling is als volgt. 

Activering: Zorg: 

• Wensen en motieven explic-
iteren  

• Mogelijkheden en beperkin-
gen bepalen  

• Haalbare trajectdoelen for-
muleren  

• Aansluitende activiteiten 
zoeken  

• Arbeidsvaardigheden 
aanleren  

• Begeleiders en collega's 

• Grenzen en groeimogelijkheden aangeven: 
soort werkzaamheden, aantal uren.  

• Ziekte-inzicht en hanteringsvaardigheden bij 
de cliënt vergroten  

• Adviseren over de begeleiding op de werk-
plek  

• Motiveren: aarzelingen en weerstand met 
cliënt bespreken  

• Ondersteunende therapie of oefeningen 
bieden. 
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coachen 

Wie werken er samen? 

Bij cliënten die deelnemen aan activeringstrajecten kunnen heel veel verschillende typen beroeps-
krachten betrokken zijn. Natuurlijk activeerders, reïntegratieconsulenten, bijstandsconsulenten, be-
roepsonderwijs en de GGZ, het AMW en de huisarts. Maar ook de reclassering, de thuiszorg, de 
schuldhulpverlening, woonbegeleiders en dergelijke.  
Soms heeft een beroepskracht in het ene geval de rol van activeerder en in het andere van zorgverle-
ner. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker die met een ggz-cliënt zijn participatiewensen en -
mogelijkheden onderzoekt. Deze vervult ten opzichte van de behandelend psychiater de rol van acti-
veerder, maar ten opzichte van de begeleider activering op de vrijwilligerscentrale de rol van zorgver-
lener. De welzijnswerker die iemand begeleidt tijdens zijn vrijwilligerswerk vervult ten opzichte van de 
fysiotherapeut de rol van activeerder, maar ten opzichte van de reïntegratieconsulent de rol van zorg-
verlener. 
Hier vindt u een geordend overzicht van beroepskrachten1 tussen wie samenwerking zinvol kan zijn 
voor een goede begeleiding en activering van cliënten met gezondheidsproblemen. 

                                                      
1
 Samenwerkingsschema als Word-doc invoegen in inhoudelijk menu 3d  
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De methode 

De zes stappen van Activeren met Zorg 

Hier vindt u informatie over de zes stappen van de richtlijn Activeren met Zorg. Via deze stappen krijgt 
u inzicht in de manier van werken volgens de richtlijn Activeren met Zorg. Zo wordt concreet duidelijk 
hoe u moet handelen om effectiever samen te werken.  

De zes stappen op een rij: 

1. Start met het activeringsdoel van de cliënt zelf. Waarvoor komt de cliënt in beweging? Zie doel 
formuleren.  

2. Wat heeft de cliënt nodig om zijn doel te realiseren? Hoe ziet een daarop aansluitend traject 
er uit? Zie trajectonderdelen.  

3. Is voor het realiseren van de gekozen trajectonderdelen samenwerking nodig met een zorg-
verlener? Zo ja, formuleer met de cliënt het doel van de samenwerking.  

4. Welke zorgverlener kan daarbij helpen? Zie zorgverlener kiezen.  
5. Welke vraag moet aan deze zorgverlener worden voorgelegd en hoe wordt de informatie of 

gevraagde actie in het activeringstraject gebruikt? Zie samenwerkingsvraag formuleren.  
6. Hoe wordt de vraag aan de zorgverlener voorgelegd: dit kan via de cliënt, in een persoonlijk 

contact, telefonisch of schriftelijk en wel of niet in de aanwezigheid van de cliënt. Zie manier 
van contact kiezen. 

1. DOEL FORMULEREN 
Start met het activeringsdoel van de cliënt zelf. Waarvoor komt de cliënt in beweging?  

Geen activeringstraject zonder doel! Dat is de basis van alle activeringsmethodieken. De cliënt komt 
pas in beweging voor een doel dat aansluit op wat hij of zij voor zichzelf belangrijk vindt, waar hij of zij 
warm voor loopt. Dat lijkt heel simpel: vraag de cliënt wat hij wil en dan heeft u een doel. Maar veel 
cliënten met langdurige gezondheidsklachten zien weinig perspectief en dat blokkeert het nadenken 
over wat ze zouden willen.  
 

� Een doel vinden. Hoe vindt u een doel met iemand die vanwege zijn gezondheidsklacht ‘niets’ 
kan en waarbij ‘alles’ al geprobeerd en mislukt is?  

 
Veel activeerders zullen dit herkennen: cliënten praten veel over hun gezondheidsproblemen en ande-
re problemen, alsof ze willen benadrukken dat ze echt ‘niets’ kunnen. Ze durven niet meer geloven dat 
er in hun situatie nog iets mogelijk is. Ze zijn al zo vaak teleurgesteld, waardoor ze liever niets doen 
dan het risico lopen op weer een mislukking. Zowel cliënten als activeerders kunnen verzanden in de 
brij van problemen. Tegelijkertijd weet de activeerder dat er een wereld voor de cliënt open kan gaan 
als het lukt om wel weer enig perspectief te zien en een stap die kant op te zetten, hoe klein ook, en 
hoe spannend dat in het begin ook is. 

o Luister naar het verhaal van de cliënt en probeer daar uit te halen wat de cliënt be-
langrijk vindt, wat hij vroeger leuk vond, wat hij vroeger wilde worden, waar hij plezier 
in heeft, waarmee hij ervaring heeft, wat hij goed kan en wat voor persoon de cliënt is 
(kwaliteiten, sterke kanten, beperkingen). Doe eventueel suggesties, maar alleen als 
dat enigszins aansluit bij wat de cliënt vertelt.  

o Laat de cliënt een interesse- en vaardighedentest doen.  
o Vraag bij een cliënt met "te grote" doelen door naar achterliggende interesses of 

waarden (waarom wilt u dat, wat vindt u er leuk aan) en probeer zo een (tussen)doel 
te vinden dat aansluit bij die interesses, maar meer haalbaar is. Of probeer een eerste 
stap op weg naar het doel te vinden en laat de cliënt zelf ondervinden in hoeverre het 
uiteindelijke doel het haalbaar is; bijvoorbeeld een oriëntatiestage of training. 

Valkuilen 
De activeerder formuleert een doel dat hij zelf nodig of belangrijk vindt voor deze cliënt. Bijvoorbeeld 
een verwijzing naar de GGZ of een bepaalde cursus die de activeerder zelf erg nuttig vindt. Soms gaat 
dit goed, maar vaak haken cliënten af, omdat het niet aansluit bij wat ze zelf zouden willen. Het is 
beter om wat tijd te nemen om er achter te komen waar de cliënt echt warm voor loopt.  
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De wens van de cliënt te letterlijk nemen en onvoldoende door te vragen. Wat spreekt de cliënt zo aan 
in de wensactiviteit? Heeft de cliënt een realistische verwachting van de activiteit? 

 
� Voorbeelden van activeringsdoelen 
 

Iets zinvols doen, iets kunnen betekenen.  

Ik wil iets bijdragen, niet alleen maar thuis zitten. Ik wil vrijwilligerswerk doen om iets te kunnen bete-
kenen voor andere mensen.  

SMART: ik wil binnen drie maanden twee dagdelen in de week vrijwilligerswerk doen voor ouderen, 
bijvoorbeeld in een verzorgingshuis.  

Structuur in de tijd  

Alle dagen lijken op elkaar, ik wil iets hebben om voor op te staan.  

SMART: ik wil de komende maand beginnen met drie ‘vaste’ activiteiten in de ochtend, zodat ik weer 
een ‘normaal’ dag- en nachtritme krijg.  

Betaald werk  

Ik wil niet afhankelijk zijn van de sociale dienst; ik wil financieel voor mezelf kunnen zorgen.  

Ik wil gewoon een baan, een baas, collega’s, met anderen mee kunnen praten over vroeg op en 
sores op het werk…  

SMART: ik start een half jaar met vrijwilligerswerk, liefst administratief van karakter en met anderen 
samen, opbouwend van 2 naar 6 dagdelen, om weer arbeidsritme op te doen en te ervaren wat ik 
aankan. Als dat lukt, ga ik daarna met mijn UWV-consulent overleggen over een werkervarings-
plaats.  

Ambachtelijk of creatief bezig zijn  

Ik wil met mijn handen werken, zien dat er echt iets uit komt.  

Ik vind het enig om naar huis te gaan met iets wat ik zelf gemaakt heb.  

SMART: ik wil binnen twee maanden een vaste activiteit hebben voor minstens één, liefst twee of 
drie dagdelen per week op een plek waar echt iets gemaakt wordt (met materiaal of techniek van 
voorkeur).  

Sociale contacten  

Ik wil meer contact met andere mensen krijgen. Ik spreek soms hele dagen geen mens.  

SMART: ik geef mij nog deze week op bij de gespreksgroep bij mij in de kerk die elke week bij elkaar 
komt.  

Zorg: verergering van klachten voorkomen of klachten verminderen  

Ik wil op zoek naar een vorm van bewegen waardoor ik minder snel stijf word en de pijn wordt ver-
licht.  

SMART: ik vraag deze week aan mijn fysiotherapeut wat hij mij aanraadt, en ga dan komende 
maand op twee plekken kijken of het mij wat lijkt.  

Leren omgaan met een handicap of beperking  

Ik wil langzaam gaan beginnen om er achter te komen wat ik nog kan doen met mijn versleten heup, 
zonder de pijn te verergeren.  

SMART: ik vraag advies aan de orthopeed over een goed opbouwschema, en spreek met mijn vrij-
willigerswerkplek af dat ik dat twee maanden zo volg.  

Afleiding: los komen van de ellende thuis, iets leuks doen  
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Ik moet er gewoon even uit. Ik wil iets helemaal voor mezelf doen, zodat er ook iets anders is dan 
alleen de problemen. Een tekencursus lijkt me leuk.  

SMART: ik vraag informatie op bij het creatief centrum, over de cursussen die volgende maand be-
ginnen en geef me op voor een beginnerscursus.  

  
Een gezamenlijk doel opstellen.  
 

Soms is het lastig om de eigen doelen en die van de cliënt uit elkaar te houden. Ook spelen daar nog 
vaak de eisen van een opdrachtgever (sociale dienst, UWV, rib) doorheen. Het helpt om al die ver-
schillende doelen op te schrijven en dan te proberen om tot een gezamenlijk doel te komen. Onder-
staand schema kan hierbij een hulpmiddel zijn.  Activeerder, cliënt en opdrachtgever hebben vaak elk 
hun eigen ideeën over wat het doel van de cliënt zou moeten zijn. Het doel waar u uiteindelijk mee 
gaat werken, moet een gezamenlijk doel zijn. Daarom is het belangrijk om eerst die drie doelen apart 
op te schrijven en te bespreken met de cliënt.  
Op basis van die drie doelen kunt u dan met de cliënt een doel zoeken dat aan alle drie de eisen vol-
doet. 

• een doel waar de cliënt warm voor loopt,  

• dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en  

• waar de activeerder gemotiveerd aan kan werken. 
Daarvoor kunt u het onderstaande schema gebruiken, zie ook bijlage 10. Vul dit samen met de cliënt 
in!!! 
 

 
2. TRAJECTONDERDELEN  
Wat heeft de cliënt nodig om zijn doel te realiseren? Hoe ziet een daarop aansluitend traject er 
uit? 

 
Bij stap 1 is de motivatie van de cliënt verwoord in een doel. 
Stap 2 is het vinden van concrete activiteiten die aansluiten bij dat doel. Belangrijk is weer dat de cli-
ent er achter staat. Laat de cliënt zo veel mogelijk meedenken over wat hij zou kunnen doen om zijn 
doel te halen en wie er bij ingeschakeld kan worden. 
 

� Inventariseer met de cliënt mogelijke activiteiten die aansluiten bij het afgesproken doel.  
� Inventariseer met de cliënt welke belemmeringen er zijn (in hem zelf, in de omgeving) voor het 

succesvol beginnen met die activiteiten.  
� Inventariseer met de cliënt wat hij zelf kan doen en welke steunbronnen hij kan gebruiken om 

belemmeringen op te heffen (informatie/educatie, geld, mensen, materiële zaken zoals werk-
plekaanpassingen).  

� Bepaal op basis daarvan de eerste stap(pen) specifiek en opeenvolgende stappen meer al-
gemeen. 

 

Wat wil de cliënt bereiken? 

 

 

 

 

 

Doel opdrachtgever Doel activeerder 

 

Gezamenlijk afgesproken activeringsdoel 

Al afgesproken activiteiten 
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Voorbeelden van activiteiten 
 
Activiteiten die direct aansluiten bij de interesses en vaardigheden van de cliënt. Ze kunnen zowel 
tussenstap als eindstation zijn. 

� Regulier vrijwilligerswerk  
� Vrijwilligerswerk met extra begeleiding, bijvoorbeeld bij een trajectbureau van de GGZ  
� Meedoen aan educatieve of creatieve cursussen of gezelligheidsactiviteiten, bijvoorbeeld in 

een buurthuis of vormingscentrum  
� Gaan bewegen, al dan niet in groepsverband 
 

Ondersteunende activiteiten 
� Ondersteunende hulpverlening, om de activiteiten vol te houden of het startniveau te halen.  
� Training sociale vaardigheden, om te leren meedraaien in een groep  
� Stages, testen of gesprekken om de mogelijkheden en interesses verder te verkennen: wat 

past bij de cliënt  
� Taalcursus of taalstage voor cliënten die de taal onvoldoende beheersen  
� Trainingen of stages om werkvaardigheden te ontwikkelen: bijvoorbeeld zelfstandig leren wer-

ken, typevaardigheden, computercursussen, administratieve stage. 
 
3. DOEL VAN DE SAMENWERKING  

Is voor het realiseren van de gekozen trajectonderdelen samenwerking nodig met een zorg-
verlener? Zo ja, formuleer met de cliënt het doel van de samenwerking.  

 
Bij het formuleren van het doel en het SMART vertalen naar geschikte activiteiten om dat doel te halen 
kan het nodig zijn om samen te werken met een zorgverlener  
(zie ook stap 4). Ook kan dit nodig zijn terwijl de cliënt al bezig is met activiteiten. 
 
Bedenk eerst goed of samenwerking nodig en zinvol is. Is voor het realiseren van de gekozen traject-
onderdelen samenwerking nodig met een zorgverlener?  
Formuleer vervolgens samen met de cliënt het doel. Het moet duidelijk zijn wat het contact precies op 
moet leveren: wat is het doel van het contact, wat moet het voor het traject van de cliënt bijdragen? 
Het kan handig zijn om dit op te schrijven op het daarvoor bestemde formulier: met de cliënt de sa-
menwerking voorbereiden (Zie bijlage 1). 
 
Voorbeelden van samenwerkingsdoelen 
 
Bij de start van het traject: 
 
Het helder krijgen van de wensen en mogelijkheden van de cliënt, van specifieke belemmeringen, 
speciale aandachtspunten voor omgang met de cliënt en inrichting van de werkplek.  
Afstemmen van activiteiten en taken verdelen tussen activeerder en zorgverlener. 
 
Tijdens het traject: 
 
Het oplossen van een calamiteit, om zo uitval van de cliënt uit het traject te voorkomen.  
Periodieke evaluatie als sprake is van eerder gemaakte afstemmingsafspraken. 
 
Bij start, tijdens of bij afsluiting van het traject: 
 
Het ondersteunen van de cliënt bij het eerste gesprek met een nieuwe hulpverlener. 
 

4. KEUZE ZORGVERLENER 
Het doel van de samenwerking is bepaald (stap 3). Nu is de vraag wie er nodig is om dat doel te be-
reiken. Aan wie kan de samenwerkingsvraag het beste gesteld worden. 
 

1. Breng in kaart met welke zorgverleners de cliënt contact heeft. Een bruikbaar instru-
ment hierbij is het samenwerkingsoverzicht

2
. Overleg op basis hiervan met de cliënt 

aan wie de samenwerkingsvraag het best gesteld kan worden.  

                                                      
2
 Samenwerkingsschema als Word-doc invoegen in inhoudelijk menu 3d 
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2. Kies de meest geschikte zorgverlener: 
 

� Bij een adviesvraag: bedenk wie de gevraagde kennis in huis heeft. Dit hoeft niet altijd iemand te 
zijn met wie de cliënt al contact heeft.  

 
Als het bijvoorbeeld gaat om een inschatting van mogelijkheden en beperkingen op basis van een  
gezondheidsprobleem, kan de huisarts, GGZ-behandelaar of specialist worden benaderd, maar kan 
ook een arbeidsdeskundige of keuringsarts worden geraadpleegd. 
 
Als het gaat om contact naar aanleiding van een calamiteit, zal het iemand moeten zijn die een ver-
trouwensrelatie met de cliënt heeft: bijvoorbeeld de woonbegeleider als de cliënt een paar keer niet is 
op komen dagen. 
 
� Bij afstemmen: bedenk met wie er mogelijk een overlap is in taken of wie de nodige aanvullende 

activiteiten kan ondernemen. 
Maatschappelijk werkers, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en ergotherapeuten hebben vaak 
zowel op zorgverlening als op activering gerichte elementen in hun taak. 
 
� Bij begeleide verwijzing: overleg met de cliënt wat voor hulp of begeleiding hij nodig heeft. Vraag 

zonodig advies over wie dat soort hulp kan geven. Een verwijzing naar een hulpverlener die de 
cliënt niet ziet zitten heeft in de regel geen zin. 

 
Een cliënt met een psychische aandoening wil leren binnen zijn eigen grenzen te blijven. Hierin kan de 
activeerder wel iets doen, maar het is goed als dit aangevuld wordt door een psychiater of SPV, met 
ervaring met die specifieke psychische aandoening. Als de cliënt dit niet wil kan ook het AMW een rol 
spelen, of kan de cliënt verwezen worden naar een cursus assertiviteit. 
 
Een cliënt wil leren zijn eigen financiën te beheren. Dit kan door middel van cursussen en persoonlijke 
begeleiding bij het AMW of bij de schuldhulpverlening. 
 
 

5. SAMENWERKINGSVRAAG FORMULEREN 
Welke vraag moet aan deze zorgverlener worden voorgelegd en hoe wordt de informatie of 
gevraagde actie in het activeringstraject gebruikt?  

 
Onder het motto "Hoe concreter de vraag, hoe concreter het antwoord" is het belangrijk om de sa-
menwerkingsvraag zo concreet en helder mogelijk te stellen. Het gaat dan niet alleen om de vraag 
zelf, maar ook om de context. Leg expliciet aan de ander uit: 
 
� Wat is precies de relatie van de activeerder tot de cliënt en wat is zijn rol?  
� Dat de cliënt toestemming heeft gegeven. (Liefst schriftelijk)  
� Doel: Waarom zoekt de activeerder de samenwerking op? Wat gaat de activeerder met de reactie 

doen? Wat heeft de cliënt er aan? Dit doel is samen met de cliënt geformuleerd bij stap 3.  
� Wat verwacht de activeerder precies van de ander? Wat is de samenwerkingsvraag, waar wil de 

activeerder advies over, wat wordt zijn aandeel in het driegesprek, waarover wil hij afstemmen? 
 
Voorbeelden: 
 

� Adviesvraag: 
Rol: Ik werk als activeerder bij welzijnsorganisatie X en begeleid cliënt Y. Y wil graag vrijwilligerswerk 
gaan doen en ik ben samen met hem aan het kijken wat er voor hem mogelijk is. 
Doel: Y en ik weten niet zo goed wat er haalbaar is, vanwege zijn depressieve klachten en zijn zorgta-
ken. Omdat het belangrijk is dat Y het volhoudt, wil hij graag met iets beginnen wat niet te belastend 
is. 
Samenwerkingsvraag: Het zou ons helpen als u als zijn psychiater meedenkt over het aantal uren 
per week waar hij mee zou kunnen beginnen en waar hij rekening mee moet houden. 
 

� Afstemmen: 
Rol: Cliënt X is kort geleden naar mij doorverwezen omdat ze nieuwe activiteiten wil gaan onderne-
men. Ik begeleid haar daarbij. 
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Doel: In de twee gesprekken die we gehad hebben komen ook haar psychische problemen naar vo-
ren. X heeft verteld dat ze daarover gesprekken heeft met u als AMW-er. 
Samenwerkingsvraag: Om te voorkomen dat we dingen dubbel gaan doen of tegenstrijdige adviezen 
geven, wil ik graag een keer met zijn drieën om tafel om taken af te stemmen. 
 

� Begeleide verwijzing: 
Rol: Ik begeleid als activeerder uw patiënt Y. 
Doel: Ze heeft reuma en we zijn samen aan het zoeken naar manieren om te zorgen dat haar pijn zo 
ver hanteerbaar wordt dat ze wat meer buitenshuis kan gaan doen. Ze geeft aan dat zij eigenlijk te 
weinig beweegt en daardoor steeds verder verstijft. 
Samenwerkingsvraag: Zou u als haar huisarts een advies en verwijzing kunnen geven over een 
soort therapeutische sportactiviteit waar ze kan uitvinden hoe ze haar conditie kan optimaliseren? 

 

6. MANIER VAN CONTACT KIEZEN 
Hoe wordt de vraag aan de zorgverlener voorgelegd: dit kan via de cliënt, in een persoonlijk 
contact, telefonisch of schriftelijk en wel of niet in de aanwezigheid van de cliënt. 

Het contact kan op verschillende manieren plaatsvinden: in een driegesprek, telefonisch of schriftelijk. 
Het is goed om een manier te kiezen, waarbij de cliënt zo actief mogelijk betrokken is. Hieronder een 
rijtje met mogelijkheden. De manier waarop de cliënt het meest betrokken is staat bovenaan; de ma-
nier waarop de cliënt het minst betrokken is onderaan. 

� De cliënt stelt zelf de vraag aan de andere beroepskracht en koppelt het antwoord terug. Er is 
geen rechtstreeks contact tussen de beroepskrachten. Vraag of de cliënt ondersteuning wil 
door het gesprek waarin de vraag gesteld wordt met hem voor te bereiden.  

� Driegesprek waarin cliënt activeerder en zorgverlener alle drie actief participeren.  
� Gesprek tussen beide beroepskrachten, waarbij de cliënt aanwezig is als toehoorder.  
� Telefonisch overleg in aanwezigheid van de cliënt.  
� Gesprek of telefonisch overleg tussen de twee beroepskrachten, met toestemming maar zon-

der aanwezigheid van de cliënt.  
� Schriftelijke informatie-uitwisseling, in nauw overleg met de cliënt. 
� Belangrijk is om altijd een voor- en nabespreking met de cliënt te hebben. 

Bij de voor- en nabespreking kunnen de schema's voor de voorbereiding (bijlage 1) en evaluatie (bij-
lage 2) van de samenwerking worden gebruikt. Voor een schriftelijke verwijzing is er een verwijsformu-
lier (bijlage 3). 

Handige hulpmiddelen 

 
Op basis van de ervaringen in het project Sociaal Activeren met Zorg is een aantal praktisch bruikbare 
instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten maken het gemakkelijker om gestructureerd samen te 
werken.  
 
Schema's om de cliënt (en samenwerkingspartners) meer inzicht te geven in wat er gebeurt 
 

� Een schema om samen met de cliënt een doel af te spreken (zie pagina 15)  
� Een schema om samen met de cliënt de samenwerking voor te bereiden (zie bijlage 1) 
� Een schema om de samenwerking te evalueren (zie bijlage 2) 
� Een schema om samen met de cliënt in kaart te brengen met welke beroepskrachten de cliënt 

contact heeft (zie bijlage 4) 
 
Formulieren om het contact met samenwerkingspartners te structureren 
 

� Een machtigingsformulier waarop de cliënt formeel toestemming geeft voor de samenwerking, 
om aan de samenwerkingspartner te laten zien (zie bijlage 5) 

� Een verwijsformulier, om een verwijzing schriftelijk te ondersteunen (zie bijlage 3) 
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Overige instrumenten 
 

� Een schema waarmee de beroepskracht zijn eigen "sociale kaart" kan maken, door de eigen 
contactpersonen gestructureerd bij te houden (zie bijlage 6) 

� Een interessetest, die de cliënt kan helpen om zicht te krijgen op zijn interesses (zie bijlage 7) 
� Een compleet registratieformulier, bijvoorbeeld voor de voorbereiding van casuïstiekbespre-

kingen (zie bijlage 8). 
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De visie achter Activeren met Zorg  

Actief zijn buitenshuis is voor ieder mens belangrijk … 

…dus ook voor mensen met beperkingen. Mensen die gestart zijn met activiteiten geven aan veel 
voldoening uit hun activiteiten en uit de contacten met andere mensen te halen. Ze voelen zich meer 
gewaardeerd en zitten lekkerder in hun vel. 

Belasten is goed, overbelasten niet… 

…In het algemeen is het goed voor mensen als er gebruik gemaakt wordt van hun mogelijkheden. 
Ook een zwakke rug moet gebruikt worden, zij het op een verantwoorde manier. Voor een veilige be-
lasting is goed zicht op de grenzen van iemands psychische en fysieke mogelijkheden nodig. 

De cliënt is eigenaar van zijn activeringstraject…  

…Centraal in de activering staat dat cliënten langzamerhand zelf actiever worden en meer verant-
woordelijkheid nemen. Daarom is het belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van elke overweging, 
keuze en actie in zijn eigen activeringstraject. Alleen dan heeft de cliënt voldoende grip om op een 
gegeven moment een meer actieve rol daarin te gaan spelen. 

Hulpverlener en activeerder hebben ieder hun eigen rol…  

…Om verwarring, dubbel werk en onderlinge irritatie te voorkomen is het belangrijk dat ze zich allebei 
bij hun eigen rol houden en die ook goed uitleggen aan de samenwerkingspartner. Is er toch overlap, 
bespreek dan de onderlinge taakverdeling. 

Resultaatgericht samenwerken kan alleen bij doelgericht activeren…  

…Voorwaarde voor resultaatgericht samenwerken is dat activeerder en cliënt een doel hebben afge-
sproken dat voor alle betrokkenen acceptabel is. Alleen dan kan een doelgerichte vraag aan de hulp-
verlener worden gesteld en wordt voorkomen dat hulpverlener en activeerder (te) uitgebreid blijven 
doorpraten over de problemen van de cliënt, zonder dat een activiteit voor de cliënt dichterbij is geko-
men. 

Wat betekent dat voor de praktijk? 

• Denk in mogelijkheden… 

• Betrek de cliënt actief…. 

• Schoenmaker, blijf bij je leest… 

• Geen activering zonder doel…  

• Concrete, doelgerichte samenwerkingsvragen…  

• Alleen relevante informatie…  

• Maak expliciete afspraken… 

En hoe gaat u daarmee om? 

Hoe werkt u? Bent u het eens met de bovenstaande visiepunten en handelt u daar ook naar? Doe nu 
de Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

3
: ontdek uw eigen visie en hoe u daarmee omgaat en 

vergelijk deze met onze oplossingen. 

                                                      
3
 Opnemen op website activering staat in doc’s bij activering 
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Ervaringen van cliënten 

 
Yasmin, een vrouw met depressieve klachten  
 
Yasmin: "Ik voelde me te slecht om iets te doen, zat alleen maar thuis. Nu ga ik naar het buurthuis als 
ik me slecht voel. Misschien kan ik daar over een tijdje vrijwilligerswerk doen. Daar heb ik het al met 
de activeerder over gehad. Volgens de spv kan ik dat over een maand gaan proberen, voor 1 dagdeel 
in de week." 
 
Activeerder: "De SPV was in het begin terughoudend, maar heeft na mijn uitleg heel goed meege-
dacht. Het was heel goed dat Yasmin bij het gesprek was. Zo is voor ons alledrie duidelijk wat ze 
wanneer kan gaan doen en waar de grenzen liggen." 
 
SPV: "Toen de activeerder contact met me opnam snapte ik eerst niet zo goed wat ze wilde. Ik be-
spreek niet zomaar cliënten. Ze gaf aan dat ze Yasmin ondersteunt om weer buiten haar huis te ko-
men en mensen te ontmoeten. Ze vroeg me advies over wat voor activiteiten Yasmin zou kunnen 
doen en wanneer ze daaraan toe zou zijn. Dat vond ik heel helder. We hebben die vragen met Yasmin 
er bij besproken." 
 
Peter, een man met schizofrenie  
 
Peter: "Ik snapte niet zo goed wie wat deed. Nu snap ik het wel iets beter. Ik vind het fijn dat mijn 
werkbegeleider me mist als ik niet op het werk kom. Ik werk ook goed. Het lukt me nog lang niet altijd 
om te komen, maar dat wil ik wel. We hebben afgesproken dat ik bel als ik niet kom. En anders belt 
mijn werkbegeleider naar mijn GGZ-begeleider. Die kent mij goed, dus die belt mij dan weer; of hij 
komt bij me langs." 
 
Werkbegeleider: "Peter is steeds beter gaan werken, maar heeft wel veel rust nodig. En als dingen 
anders lopen dan verwacht, raakt hij de kluts kwijt en blijft hij thuis. We hebben afgesproken dat de 
begeleider van de GGZ dan vraagt wat er is, het probeert op te lossen en hem motiveert om snel weer 
te beginnen. Dat helpt hem om betrouwbaarder te worden; dat wil hij heel graag." 
 
GGZ-begeleider: "Peter is iemand aan wie continu merkbaar is dat hij psychisch in de war is. We heb-
ben een plek voor hem gezocht met een goede afwisseling tussen rustig alleen werken en begeleid in 
een groep werken. Hij wil graag dat ze op hem kunnen rekenen en samen met de werkbegeleider 
ondersteun ik hem daar nu in. We voorkomen zo in ieder geval dat hij uitvalt." 
 
Yusuf, een man met een hernia  
 
Yusuf: "Ik heb heel lang thuis gezeten, omdat mijn rug versleten is. Ik wilde wel iets doen, maar het 
kon niet met mijn rug. Mijn activeerder heeft een tijd geleden contact opgenomen met mijn fysiothera-
peut en gevraagd wat ik nog wel kon. Ik wil namelijk wel in een winkel werken, maar dan moet je veel 
staan. De fysiotherapeut zei maximaal drie uur per dag en afwisselend staan en zitten. Nu zoeken we 
een winkel waar dat kan." 
 
Activeerder: "Ik merkte aan Yusuf dat hij bang was om zijn uitkering kwijt te raken, maar ook dat hij het 
vreselijk vond om thuis te zitten. Ik heb doorgevraagd naar wat hij leuk zou vinden om te doen. Na vijf 
gesprekken hadden we iets gevonden: iets verkopen in een winkel. De fysiotherapeut heeft aangege-
ven hoe lang hij kan zitten en staan, dus nu zoek ik een vrijwilligersplek die daarbij past.." 
 
SPV: "Yusuf is al heel lang bij mij in behandeling. Hij heeft fysiek zwaar werk gedaan en is nu op. 
Toen de activeerder bij me kwam, dacht ik eerst 'laat hem toch met rust'. Maar het ging hem niet om 
het stoppen van de uitkering; hij wil Yusuf helpen om weer iets zinvols te gaan doen. Toen wilde ik 
toch wel een gesprek. In het gesprek hebben we met zijn drieën gekeken naar wat Yusuf zou kunnen 
en willen doen, zonder gevaar voor overbelasting van zijn rug. En daar is Yusuf heel erg blij mee." 
 
Frank, een man met een verstandelijke beperking  
 
Frank: "Ik word bij dit werk niet als een klein kind behandeld. Ik wil heel graag meer gaan werken, 
maar mijn vriendin houdt me liever thuis. Dat vind ik heel lastig. Ik wil graag dingen beleven." 
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Activeerder: "Frank heeft kortgeleden oorontsteking gehad en is daardoor een tijd ziek thuis gebleven. 
Daarna lukte het hem niet om zelf weer te beginnen. Daarom heb ik met de woonbegeleider overlegd 
over hoe we hem konden ondersteunen om weer geleidelijk te beginnen. Dat heeft goed gewerkt." 
 
Woonbegeleider: "Frank heeft er moeite mee om weg te gaan als zijn vriendin dat niet wil. Daarom 
heb ik met de activeerder afgesproken om hem weer rustig aan te laten beginnen na zijn ziekte. Eerst 
met zijn drieën koffie drinken op de werkplek, daarna alleen koffie drinken en daarna telkens een dag-
deel werken er bij. Dat is heel goed gegaan." 

De implementatie 

 
Ik werk met cliënten 

Activeerders begeleiden veel clienten met psychische en fysieke gezondheidsproblemen. De daarvoor 
benodigde samenwerking met de zorg komt niet altijd goed van de grond. In de praktijk is gebleken 
dat werken volgens de richtlijn Activeren met Zorg meer kans geeft op een succesvolle samenwerking 
met de zorg.  
 

Knelpunten bij samenwerking activering en zorg 

 
Er kunnen knelpunten bestaan in de samenwerking tussen activering en zorg. Hieronder sommen wij 
een aantal knelpunten op en geven mogelijke oplossingen. 
 
Knelpunt 1  
Mijn cliënten hebben geen wensen. 
 
Onze oplossing 
Ieder mens heeft wensen, dromen. Alleen is het heel eng om die te uiten en verwoorden, zeker als je 
lange tijd niet zo veel ondernomen hebt.  

� Neem de tijd, praat over waar de cliënt zich prettig bij voelt (in heden of verleden), probeer de 
cliënt te laten dromen ("wat zou u willen doen als u helemaal gezond zou zijn"). Gebruik even-
tueel een interessetest.  

� Probeer negatieve opmerkingen te 'vertalen' naar positieve dingen ("ik wil niet met allemaal 
pubers werken" wordt "ik wil graag met wat oudere mensen werken") 

 
Knelpunt 2 
Mijn cliënt zegt dat hij niks kan omdat hij te veel pijn heeft en te moe is, maar de artsen kunnen niets 
vinden. Ik denk dat hij gewoon niet wil. 
 
Onze oplossing 

� Neem de cliënt serieus en ontken de klachten niet.  
� Informeer naar hoe hij zich voelt, wanneer hij zich beter voelt en probeer het gesprek langza-

merhand toch op zijn wensen te brengen.  
� Probeer iets kleins te vinden waar hij warm voor loopt en bedenk vervolgens hoe hij dat kan 

realiseren zonder dat de pijn en moeheid toenemen. 
 
Knelpunt 3 
Mijn cliënt belooft telkens van alles en dan regel ik dingen voor hem, maar vervolgens doet hij niet wat 
hij heeft beloofd. 
 
Onze oplossing 

� Confronteer de cliënt met zijn gedrag, geef aan wat jouw gevoel daarbij is en benadruk dat hij 
het uiteindelijk zelf moet doen.  

� Geef aan dat u wel wilt meedenken, maar het initiatief bij de cliënt laat.  
� En doe vervolgens wat u heeft aangekondigd. 
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Knelpunt 4 
Mijn cliënt heeft niet door dat hij een psychische aandoening heeft. 
 
Onze oplossing: 

� Als de cliënt niet open staat voor een gesprek over zijn psychische problematiek, kunt u dat 
als activeerder alleen maar respecteren. Het gaat om wensen en mogelijkheden! 

� Probeer een wens te achterhalen en bedenk samen met de cliënt hoe die gerealiseerd kan 
worden.  

� Geef aan dat u twijfels heeft over of dat in één keer gaat lukken, gezien het gedrag van de cli-
ent. Ga alleen in op dingen in het gedrag die u zelf heeft opgemerkt.  

� Laat de cliënt kleine stappen zetten en koppel snel terug als het misloopt. Voor alle mensen 
geldt dat ze het meest leren van dingen die mis lopen. Het is uw taak als activeerder om de 
cliënt daarin te begeleiden en te stimuleren dat de cliënt er ook echt van leert. 

 
Knelpunt 5 
Activeerder en zorgverlener verschillen over wat de cliënt aan kan. 
 
Onze oplossing: 
Belangrijkste is om niet zonder overleg tegen een advies of mening in te gaan. Probeer een afspraak 
voor een driegesprek te maken. 
Bespreek in het driegesprek achtereenvolgens: 

� de wensen van de cliënt,  
� de mening van cliënt, zorgverlener en activeerder over hoe deze wens mogelijk te maken is.  
� de punten van verschil van mening en waar die vandaan komen.  
� hoe de cliënt stapsgewijs kan uitproberen waar zijn grenzen liggen, bijvoorbeeld door met 

minder uren te beginnen. 
 
Knelpunt 6 
Mijn cliënt verzuimt veel doordat hij zo in de war is. Ik kan hem dan ook niet bereiken; hij neemt ge-
woon de telefoon niet op. 
 
Onze oplossing: 

� Vraag de cliënt of er iemand in zijn omgeving is met wie hij wel contact heeft als hij thuis is. 
Bijvoorbeeld de spv, een woonbegeleider of een van zijn buren/vrienden. Vraag of u met die-
gene mag bellen als hij er niet is.  

� Benadruk dat u het jammer vindt als hij niet op het werk is en dat u hem mist omdat zijn werk 
dan niet gedaan wordt. En dat u graag contact wil omdat u zich anders zorgen maakt.  

� Probeer afspraken met hem te maken over afbellen en weer beginnen na verzuim, zodat hij 
niet al te lang achter elkaar verzuimt. 

 
Knelpunt 7 
De psychiater van mijn cliënt wil geen contact, omdat dat volgens hem strijdig is met de privacyregels. 
 
Onze oplossing: 
Belangrijk is dat u geen contact heeft zonder toestemming van de cliënt, dat de toestemming van de 
cliënt zo specifiek mogelijk is (wie mag met wie contact opnemen over welke informatie). Vermeld 
expliciet: 

� Uw rol als activeerder voor de cliënt  
� Het doel van de samenwerking  
� De concrete samenwerkingsvraag 
Vraag alleen naar informatie of advies die relevant is voor het behalen van het activeringsdoel van 
de cliënt. 
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Ik ben manager 

U bent manager van een organisatie die (onder meer) bezig is met activering of samenwerkt met acti-
veerder en u bent begaan met de kwaliteit van het werk van uw organisatie. U hecht waarde aan een 
heldere werkwijze en een goed resultaat. U moet daarover verantwoording afleggen aan uw op-
drachtgever of financier. Werken volgens Activeren met Zorg is een belangrijk hulpmiddel hierbij. In  
dit gedeelte van dit document vindt u kort de belangrijkste informatie over Activeren met Zorg op een 
rij. 
 

Opbrengst en kosten Activeren met Zorg  

 
Wat levert het invoeren van het werken volgens de richtlijn op? 
 

� Cliënten en beroepskrachten zijn vaker tevreden over de samenwerking.  
� De samenwerking draagt meer bij aan het traject van de cliënt:  

o Uitval voorkomen  
o Sneller passende activiteiten vinden  
o Succesvolle verwijzing  
o Oplossing voor calamiteiten 

� De cliënt heeft meer grip op begeleiding en samenwerking en wordt daardoor gestimuleerd 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

 
Wat is er nodig, de projectactiviteiten: 
 

� Netwerkontwikkeling op organisatieniveau. Zie informatie over het opzetten van een stuur-
groep in bijlage 9.  

� Instructie van leidinggevenden en uitvoerend medewerkers.  
� De opname van informatie over methodisch activeren en methodisch samenwerken in be-

staande cliëntregistratiesystemen. Zie de hulpmiddelen op pagina 19.  
� Structurele aandacht voor de toepassing van de werkwijze in de werkbegeleiding.  
� Kennismakingsbijeenkomsten met vaak voorkomende samenwerkingspartners.  
� Houden van casuïstiekbesprekingen.  
� Realiseren van toegankelijke sociale-kaartinformatie.  
� Begeleidende communicatie over werkwijze, resultaten en verwachtingen met betrekking tot 

de manier van werken. 
 
Voorwaarden voor het invoeren van de werkwijze volgens de richtlijn: 
 

� Inbedding van deze manier van werken en samenwerken in de standaard werkwijze vergt een 
aantal acties. Deze activiteiten kunnen het beste worden gerealiseerd via een implementatie-
project. Aanbeveling is hier minimaal een jaar voor uit te trekken. 

 
� Het project wordt bij voorkeur aangestuurd via een stuurgroep waarin de voornaamste sa-

menwerkingspartners participeren.  
 

� Er wordt een projectleider als trekker aangewezen, die ervoor zorgt dat de vereiste acties uit-
gevoerd worden. Aanbevolen wordt dat de projectleider minimaal één dag in de week be-
schikbaar is. 

 
� Commitment en liefst actieve deelname van de opdrachtgever is nodig. Dit kan een sociale 

dienst of UWV zijn, maar ook een andere gemeentelijke dienst. Zie samenwerkingsovereen-
komst. 

 
 
Lees voor meer informatie over de visie, de richtlijn en de verschillende samenwerkingspartners op 
uitvoeringsniveau ook het gedeelte ‘Ik werk met cliënten’.  
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Ik ben projectleider 

Dit deel van dit document is bedoeld voor mensen die als projectleider de taak hebben gekregen de 
samenwerking tussen activeerders en zorgverleners een structurele impuls te geven, door Activeren 
met Zorg in te voeren. In dit deel vindt u een overzicht van taken en profiel van de projectleider en tips 
voor de aanpak van de verschillende taken. 
 

Taken en profiel van de projectleider  

 
Taken 
 
De projectleider 
 

� Is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van de contacten met instellingen, zorg-
verleners en activeerders.  

� Benadert de te betrekken zorgverleners en activeerders.  
� Motiveert de zorgverleners en activeerders te werken volgens de richtlijn en deel te nemen 

aan de casuïstiekbijeenkomsten.  
� Betrekt relevante organisaties op managersniveau bij het project, ofwel door deelname aan de 

stuurgroep, ofwel door ze op een andere manier te informeren. Het gaat dan onder meer om 
cliënten- en patiëntenorganisaties, zorginstellingen, sociale dienst, GGD en beroepsverenin-
gingen van bijvoorbeeld huisartsen.  

� Zorgt voor afstemming met andere initiatieven op het vlak van activering en zorg, via de 
stuurgroep.  

� Functioneert als aanspreekpunt voor de gebruikers van de richtlijn en voor overige geïnteres-
seerden.  

� Houdt zicht op het gebruik van de richtlijn, signaleert knelpunten, communiceert hierover met 
de stuurgroep en denkt mee over oplossingen. 

 

Profiel 
 
De projectleider 
 

� Functioneert op HBO niveau, kan optreden als procesbegeleider en kan vanuit die rol contac-
ten onderhouden.  

� Heeft een breed netwerk en kan dat netwerk inzetten voor het benaderen van zorgverleners 
en activeerders en voor het oplossen van optredende knelpunten.  

� Heeft kennis van activering en zorg of kan/wil zich die kennis op korte termijn eigen maken.  
� Kan mensen motiveren, kan zich inleven in de werkwijze en houding van activeerders en 

zorgverleners en kan mensen binden.  
� Kan vanuit een onafhankelijke positie functioneren als aanspreekpunt voor zowel activeerders 

als zorgverleners.  
� Kan zelfstandig werken en goed organiseren.  
� Is gemiddeld 1 dag per week beschikbaar gedurende de looptijd van het project. 

 

Stuurgroep  

Om het project echt goed van de grond te krijgen en vooral ook de resultaten te laten beklijven na de 
projectperiode, is de betrokkenheid van verschillende soorten organisaties cruciaal: opdrachtgevers/ 
financiers, cliënten, zorg- en welzijnsinstellingen en reïntegratiebedrijven. Die betrokkenheid kan varië-
ren van geïnformeerd worden tot actieve deelname aan de stuurgroep. 
 
De stuurgroep 
De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante organisaties op managementni-
veau. De stuurgroep bespreekt de voortgang van het project en zoekt oplossingen voor knelpunten op 
organisatieniveau. Ook wordt besproken hoe de resultaten van het project vastgehouden kunnen wor-
den na afloop van de looptijd van het project. 
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Agendapunten voor de eerste bijeenkomst 
 

1. Welkom en kennismaking  
2. Toelichting op het project: aanleiding, doel, doelgroep, gewenste opbrengst voor cliënten.  
3. Doelen en belangen van de aanwezige organisaties in relatie tot het project: wat willen we er 

op lokaal niveau mee bereiken en wat is daarvoor nodig?  
4. Mogelijke bijdrage van de aanwezigen aan het creëren van draagvlak en het realiseren van de 

noodzakelijke randvoorwaarden  
5. Knelpunten en mogelijke aanpak  
6. Afspraken: wie doet wat 

 

Samenwerkingsovereenkomst  

De samenwerking tussen activeerders en zorgverleners op uitvoeringsniveau blijkt sterk gestimuleerd 
te worden door commitment op organisatieniveau. Het is goed om deze commitment vast te leggen in 
een samenwerkingsovereenkomst. Bij problemen en onduidelijkheden in de samenwerking kan dan 
worden teruggegrepen op de vastgelegde afspraken. De meest relevante organisaties zijn active-
ringsorganisaties, de gemeentelijke sociale dienst, activeringsafdelingen van zorginstellingen en reïn-
tegratiebedrijven, ggz, verslavingszorg en maatschappelijk werk 
 
Onderwerpen in een samenwerkingsovereenkomst 
 

� de partijen in de samenwerking  
� de doelstelling van de samenwerking  
� de wijze van samenwerking tussen de verschillende partners  
� de duur van de samenwerking  
� de projectorganisatie  
� de taken en bevoegdheden van de partners  
� de verdeling van eventuele subsidie over de partners 

 
Ook is het van belang dat zowel afspraken worden gemaakt over de samenwerking tijdens het imple-
mentatieproject als over de situatie na afloop van het project.  
 

Startbijeenkomst  

Doelen 
� Gezamenlijke start van het project  
� (Nadere) kennismaking met samenwerkingspartners en hun manier van werken  
� Kennismaking met de samenwerkingsrichtlijn en de uitgangspunten erachter  
� De werkwijze aan de eigen praktijk koppelen middels casuïstiekbesprekingen  
� Commitment creëren voor actieve participatie in het vervolg van het project 

 
Deelnemers 
Wie nemen deel? 
De bijeenkomst richt zich op professionals die met de richtlijn gaan werken: 
 

� Activeerders van welzijnsorganisaties  
� Activeerders van reïntegratiebureaus  
� Bijstandsconsulenten  
� GGZ  
� AMW  
� Schuldhulpverlening  
� Gezondheidscentrum  
� Huisartsen 

 
Hoe benadert u de deelnemers? 
Om een zo groot mogelijke deelname te krijgen is het nodig dat deelnemers op verschillende manie-
ren benaderd worden. 
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� Toelichting op de uitnodiging in een rechtstreeks contact door de projectleider/lid van de initia-
tiefnemende organisatie.  

� Aandacht van de eigen manager van de samenwerkingspartner in het interne werkoverleg.  
� Formele bevestiging van de uitnodiging via een brief met praktische gegevens, doel van de 

bijeenkomst, programma en een lijst van genodigden. 
 
Voorbeeldprogramma 

� Aansprekende opening, bijvoorbeeld door een wethouder of manager  
� Inleiding: doel en opzet van het project  
� Onderlinge kennismaking: ieder introduceert zichzelf aan de hand van een casus uit zijn prak-

tijk  
� Doelen: gezamenlijke inventarisatie van de doelen die ieder wil halen met het project  
� Korte presentatie van het werken volgens de samenwerkingsrichtlijn  
� Pauze  
� Casuïstiekbesprekingen in kleine groepen, aan de hand van gestructureerde formulieren (zie 

bijlage 8)  
� Afspraken voor het vervolg  
� Evaluatie en afronding 

 

Invoeren registratiesysteem  

 
Waarom een registratiesysteem? 
 
Met behulp van een gestructureerd cliëntregistratiesysteem is het makkelijker om keuzes in een acti-
veringstraject en in de samenwerking expliciet op te schrijven. Zo krijgen alle betrokken, ook de cliënt, 
overzicht over wat er gebeurt in het traject. Ook stimuleert het om keuzes makkelijker te maken, zijn 
die keuzes duidelijker voor alle betrokkenen en is het makkelijker om achteraf nog eens op keuzes en 
afspraken terug te komen. Ook blijkt dat cliënten zo automatisch meer betrokken worden en zich meer 
betrokken voelen bij de gemaakte keuzes; cruciaal voor sociale activering! 
 
Onderstaande elementen van het registratieformulier kunnen gebruikt worden om keuzes expliciet op 
te schrijven: 

� Overzicht van contacten met activeerders en zorgverleners, zie bijlage 4.  
� Samen met de cliënt een activeringsdoel afspreken, zie bijlage 10..  
� Samen met de cliënt de samenwerking voorbereiden, zie bijlage 1.  
� Gezamenlijk de samenwerking evalueren, zie bijlage 2. 

Gezamenlijk kunnen deze elementen als compleet registratiesysteem (zie bijlage 8) ingevoerd wor-
den, maar het is ook mogelijk om één van de elementen te integreren in een bestaand systeem. 
 

Casuïstiekbespreking  

 
Doelen 
 

� Kennismaking met de manier van werken van andere disciplines  
� Bewustwording en kwaliteitsverbetering van de eigen manier van werken  
� Verbetering van de onderlinge samenwerking 

 
Opzet 
 

� Liefst een kleine groep (maximaal 5) met zowel activeerders als zorgverleners  
� Ruim genoeg tijd in voor een kennismakingsrondje, zodat er onderling vragen kunnen worden 

gesteld  
� Let wel op dat het daadwerkelijk bespreken van casuïstiek niet in de knel komt.  
� Laat de aanwezigen elk minstens 1 casus voorbereiden, door een gestructureerd formulier in 

te vullen. 
 

Aandachtspunten bij het bespreken van een casus 
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� Hou het concreet, geen uitweidingen over algemene problemen (bijvoorbeeld wachtlijsten), 
geen uitweidingen over de problemen van de cliënt. Het gaat om de concrete situatie van de 
cliënt en welke stappen gezet kunnen worden om de cliënt dichter bij zijn doel te brengen.  

� Bespreek de casus aan de hand van de stappen die op het formulier staan  
� Hou tijdens de bespreking in de gaten hoe er met de privacy van de cliënt wordt omgegaan: 

wordt er alleen relevante informatie uitgewisseld met respect voor de cliënt of gaat het over de 
grens? Maak het bespreekbaar als er iemand over de grens gaat.  
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Meer informatie 
 
Publicaties: 

� Stappenplan Activeren met Zorg, te downloaden op www.movisie.nl/activering  
 

� Richtlijn Sociaal Activeren met Zorg. Richtlijn voor interdisciplinaire samenwerking bij cliënten 
sociale activering met gezondheidsproblemen, te downloaden op www.movisie.nl/activering 

 
� Nieuwsbrief 1.  
Inhoud: De werkwijze in de richtlijn, Onderzoek en cliëntregistratieformulier, Organisatie van het 
project, Den Haag, Haarlem, Hengelo, Deventer, Sociale activering en zorg in the picture!, Cliënt-
voorbeeld, Verslag van de startbijeenkomst in Haarlem. 

 
 

� Nieuwsbrief 2.  
Inhoud: Wie doet wat?, Dubbele insteek, Impressie van de landelijke bijeenkomst op 11 maart 
2003, Overzicht van de voortgang van het project, Starten met de samenwerking, Een perspectief 
van een patiënt, Portret van Mediant, Betrokkenheid op managementniveau. 

 
 

� Nieuwsbrief 3. 
Inhoud: SAMZ in een notendop, Impressie van de landelijke bijeenkomst op 30 september 2003, 
Allochtone cliënten, Overzicht van de voortgang van het project, Doelen: makkelijker gezegd dan 
gedaan. 

 
 

� Nieuwsbrief 4.  
Inhoud: Vervolg op de locaties, art. 55 uit de WWB, Lessen uit Activeren met Zorg, Impressie lan-
delijke bijeenkomst 5 februari 2004, Opvallende punten uit de interviews met cliënten, activeerders 
en zorgverleners. 

 
 

� Onderzoeksrapport Sociaal Activeren met Zorg, (pdf, 668 kB) of te bestellen bij Joke Martens 
voor € 20. Te downloaden op www.movisie.nl/activering 

 
� Lessen uit het evaluatierapport (Word), te downloaden op www.movisie.nl/activering 

 
� Samenvatting van het evaluatieonderzoek (Word), te downloaden op 

www.movisie.nl/activering 
 
Artikelen:  
Cora Brink, Goede afstemming. Samenwerking tussen activering en maatschappelijk werk. In: Maat-
werk 1 (2005)  
Cora Brink, Sociaal Activeren met Zorg. Over de grenzen van je vak: samenwerking helpt de cliënt 
verder. In: Passage 4 (2004)  
Cora Brink, Sociaal Activeren met Zorg positief geëvalueerd. In: Sociaal Bestek 12 (2004)  
Carel Tenhaeff, Ziek zijn óf meedoen: een onterechte keus. De samenhang tussen werkloosheid en 
ongezondheid. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 10 (2004)  
Cora Brink, Sociaal Activeren met Zorg. Sociale activering voor mensen met gezondheidsproblemen 
vraagt om samenwerking. In: Sociaal Bestek 1 (2004)  
Cora Brink, De chaos behapbaar maken. Sociale activering voor mensen met gezondheidsproblemen 
vergt samenwerking. In: Zorg en Welzijn 1 (2004) 
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Projectinformatie 
 
NIZW Sociaal Beleid (sinds 1 januari 2007 opgegaan in MOVISIE) heeft het project (Sociaal) Active-
ren met Zorg (SAMZ) uitgevoerd in de periode april 2002 tot en met juni 2004. 
 
Aanleiding voor het project was dat activeerders aangaven moeite te hebben om tot resultaatgerichte 
samenwerking met zorgverleners te komen. Op basis van deze signalering heeft het NIZW in een 
eerder project een samenwerkingsrichtlijn Sociaal Activeren met Zorg opgesteld waarin aanwijzingen 
voor de samenwerking tussen activeerders en zorgverleners zijn opgenomen. 
 
Doel van het project is het werken volgens deze richtlijn op een aantal lokaties in de praktijk in te voe-
ren en vervolgens te toetsen op bruikbaarheid en effectiviteit. Meer, doelgerichtere en gestructureer-
dere samenwerkingscontacten moeten beter op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt afge-
stemde trajecten opleveren en zo bijdragen aan een toename in de participatiegraad en het welbevin-
den van de betrokken cliënten. Het project is gefinancierd door ZonMw en het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Vervolgactiviteiten worden ondernomen onder de naam Activeren met Zorg. 
 
Lees meer over: 
 

Projectopzet  
 
In het kader van Activeren met Zorg is de richtlijn in de periode september 2002 tot en met december 
2003 experimenteel ingevoerd en op bruikbaarheid getoetst in Hengelo, Deventer, Haarlem, Den 
Haag-Schilderswijk/Laakkwartier en vanaf juni 2003 ook in Rotterdam-Charlois.  

� Iedere lokatie stelde een stuurgroep voor het project samen met vertegenwoordigers van lo-
kaal bij sociale activering betrokken partijen uit welzijn, zorg, sociale zaken, uwv en reïntegra-
tiebureaus.  

� Verder werd een projectleider aangesteld.  
� In een lokale startbijeenkomst werden de betrokken werkers geïnformeerd over de werkwijze 

volgens de richtlijn en zij ontvingen de klapper met de tekst.  
� Er zijn drie landelijke uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, waarin ervaringen met de 

toepassing van de richtlijn zijn besproken aan de hand van eigen casuïstiek van de deelne-
mers en vragen en knelpunten aan de orde kwamen die via de lokale projectleiders zijn geïn-
ventariseerd. 

 
Projectverloop 
 
Afwijkingen in het projectverloop 

� Verlate start door financiële en organisatorische perikelen samenhangend met de invoering 
van de Wet SUWI.  

� Extra inspanning nodig voor implementatie, in de vorm van interdisciplinaire casuïstiekbespre-
kingen. 

 
Resultaten in het kort 

� Voor 89 cliënten zijn registratieformulieren ingevuld.  
� Rond 75 van deze cliënten zijn in totaal 104 samenwerkingscontacten tot stand gekomen.  
� Tweederde van deze samenwerkingscontacten zijn geheel of gedeeltelijk volgens de aanwij-

zingen in de samenwerkingsrichtlijn verlopen.  
� Dertien actief bij het project betrokken beroepskrachten zijn geïnterviewd. Zij gaven allemaal 

veranderingen in hun handelen aan door het project: ze zijn bewuster en doelgerichter gaan 
werken, meer en beter gaan samenwerken en hebben de cliënt actiever betrokken.  

� Uit analyse van de registratieformulieren blijkt dat het werken conform de richtlijn meer kans 
geeft op een succesvolle samenwerking die een positieve bijdrage levert aan het active-
ringstraject van de cliënt. 
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Contact 
 
Wilt u meer informatie, mist u iets in dit document, heeft u goede ervaring met samenwerken of heeft u 
misschien andere opmerkingen over de inhoud van dit document? Laat het ons weten! Mail naar Cora 
Brink, c.brink@movisie.nl  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 Samenwerking voorbereiden met de cliënt 

Als u de samenwerking goed voorbereidt, kunt u de samenwerkingsvraag concreter formuleren, wat 
ook een concreter antwoord oplevert. Bespreek daarom met de cliënt de volgende vragen: 

• Hoe ver zijn we al in het traject? Wat speelt op dit moment aan vragen en knelpunten? 

• Wat kan de zorgverlener bijdragen aan het traject, gegeven deze vragen en knelpunten? 

• Wat is dus de vraag? Beschrijf de vraag en de gewenste opbrengst zo concreet mogelijk. 
 

Afgesproken activeringsdoel: 

Fase in het traject: 

� Start 

� Cliënt is al bezig met activiteiten 

Welke vragen en knelpunten zijn er op dit moment?  

 

 

Met wie willen cliënt en activeerder samenwerken om deze vragen en knelpunten aan te pakken? 

 

Wat is het doel van de samenwerking; wat willen cliënt en activeerder bereiken met het contact? 

 

 

Welke samenwerkingsvorm? 

� Advies vragen 

� Begeleide verwijzing  

� Afstemmen (wie doet wat) 

Soort samenwerkingsdoel: 

� Wensen en mogelijkheden helder krijgen 

� Afstemmen en taken verdelen  

� Calamiteit oplossen, uitval voorkomen 

� Periodieke evaluatie 

� Vervolgstap bespreken 

Concrete omschrijving van de samenwerkingsvraag: 

 
Gespreksvorm 

� Cliënt voert overleg en koppelt terug 

� Driegesprek cliënt, activeerder en zorgverlener 

� Telefonisch, wel/niet in aanwezigheid cliënt 

� Gesprek activeerder en zorgverlener, niet in aanwezigheid cliënt 

� Schriftelijk contact 
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BIJLAGE 2 Samenwerking evalueren 

Het is goed om achteraf de samenwerking te evalueren, samen met de cliënt. Wat is concreet afge-
sproken en vindt de cliënt dat dit zoals gewenst bijdraagt? Vul onderstaand schema aan het eind van 
het gesprek of eventueel na afloop van het gesprek in. Stuur of geef een kopie aan cliënt, zorgverle-
ner en activeerder. 
 

Resultaat en evaluatie van de samenwerking 

Aanwezigen: 

Datum: 

Gemaakte afspraken: 

Taakverdeling, wie doet wat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgcontact: 

� Ja, datum en tijd: …………………………… 

� Ja, als …… 

� Nee 
 
Overige afspraken 

Is het doel van de samenwerking bereikt? 

Cliënt: 

 

Activeerder: 

 

Zorgverlener: 
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BIJLAGE 3 Verwijsformulier 

 
Cliënt: 
Naam 
Geboortedatum 
Woonplaats 
 
Verwijzer:  
Naam 
Woonplaats 
Bereikbaarheid 

 
Aanleiding verwijzing: 

In een gesprek d.d. is gebleken dat de cliënt waarschijnlijk gebaat is bij ………………………..[soort 
zorg]. 
Als ondersteuning voor het eerste gesprek met u hebben ……….. [cliënt] en ik relevante informatie 
voorbesproken en op papier gezet. De cliënt geeft hierbij toestemming voor het doorgeven van deze 
informatie. 
 
 
Activiteiten cliënt op het gebied van  activering 

 
 

Gezondheidsproblemen cliënt (voorzover besproken) 

 
 
 
Eventuele relatie tussen gezondheidsproblemen en activeringstraject 
 
 
 
 
Overige opmerkingen 
 
 
 
 
Bericht over het resultaat van de verwijzing 

o De cliënt bericht mij over het resultaat van deze verwijzing.  
o Ik neem in week …… contact met u op. 
o Graag zou ik zo spoedig mogelijk bericht van u krijgen. 
o ……. 
 
Plaats, datum, handtekening cliënt    Plaats, datum, handtekening verwijzer 
 
………………………        ……………………… 
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BIJLAGE 4 Hulpverlenersoverzicht 

 

Naam Organisatie Functie, rol voor deze cliënt 

   

   

=   

   

=   

   

=   

   

=   

   

=   
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BIJLAGE 5 Machtigingsformulier 

Formulier waarmee de cliënt toestemming kan geven voor informatie-uitwisseling. 
 
Cliënt: 
Naam 
Geboortedatum 
Woonplaats 
 
Cliënt …………………………………………………… geeft hierbij toestemming aan onderstaande zorg-
verlener en activeerder om onderling informatie uit te wisselen. De toestemming is beperkt tot de hier-
onder gespecificeerde vorm van informatie-uitwisseling. 
 
Het gaat om (aankruisen wat van toepassing is): 
 

tÉäâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã\=

� ^ÇîáÉë=îê~ÖÉå=

� _ÉÖÉäÉáÇÉ=îÉêïáàòáåÖ==

� ^ÑëíÉããÉå=EïáÉ=ÇçÉí=ï~íF=

Type samenwerkingsdoel: 

� Wensen en mogelijkheden helder krijgen 

� Afstemmen en taken verdelen  

� Calamiteit oplossen, uitval voorkomen 

� Periodieke evaluatie 

� Vervolgstap bespreken 
 

� De toestemming betreft een éénmalig contact 
� De toestemming betreft de noodzakelijke contacten gedurende de loop van het activeringstra-

ject 
 
Activeerder Zorgverlener 
Naam Naam 
Functie Functie 
Organisatie Organisatie 
Bereikbaarheid Bereikbaarheid 
 
Het doel van de informatie-uitwisseling is een aanbod activering en zorg dat optimaal afgestemd is op 
de specifieke gezondheidsproblemen van de cliënt. Hierdoor wordt de kans op succesvolle deelname 
van de cliënt aan activering vergroot. 
 
Specifieke onderwerpen van overleg, zoals met de cliënt besproken op ……………… 
 
Opmerkingen cliënt 
 

Manier waarop de cliënt geïnformeerd wordt: 

o Cliënt is aanwezig bij het gesprek 
o Cliënt wordt geïnformeerd door de activeerder op ……………… 
o Cliënt wordt geïnformeerd door de zorgverlener op ……………… 
 
 
 
Plaats, datum en handtekening cliënt    …………………………..…………………………………………… 
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BIJLAGE 6 Sociale kaart 

 

 

Naam Organisatie Soort aanbod* (bv. A-

4) 
Telefoonnum-
mer 

Adres 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*Soorten aanbod 
Activering (A), zie begrippenlijst Zorg (Z) 

1. laagdrempelige, sociaal-recreatieve activiteiten 
2. trainingen, cursussen, groepsactiviteiten, gericht op em-

powerment 
3. maatschappelijk nuttige activiteiten (kringloopwinkel, 

groenproject, zorgactiviteiten) 
4. regulier vrijwilligerswerk 
5. stageachtige activiteiten 
6. vaardighedentraining (werkvaardigheden) 
7. activiteiten gericht op oriëntatie, bv. assessment, snuffel-

stage  
8. specifiek project met aandacht voor (omgaan met) ge-

zondheidsproblemen  
9. activering vanuit een zorginstelling 
10. anders nl. ….. 

1. huisarts 
2. maatschappelijk werk  
3. thuiszorg 
4. geestelijke gezondheidszorg: psychiater/psycholoog 
5. ggz: sociaal-psychiatrisch verpleegkundige  
6. dagbesteding binnen een zorginstelling  
7. verslavingszorg 
8. MEE 
9. homeopathie 
10. fysiotherapie 
11. anders, nl. …. 
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BIJLAGE 7 Hulplijst kwaliteiten 

 

O Ik ben geduldig 
O Ik ben handig 
O Ik ben graag met denkwerk bezig 
O Ik ben creatief 
O Ik kan goed luisteren 
O Ik kan makkelijk praten 
O Ik kan iets goed uitleggen 
O Ik ben nauwkeurig 
O Ik ben vriendelijk 
O Ik kan me goed concentreren 
O Ik heb inlevingsvermogen 
O Ik kan goed organiseren en plannen 
O Ik kan verantwoordelijkheid nemen 
O Ik kan een verslag maken 
O Ik kan mijn leven goed organiseren 
O Ik kan met een computer omgaan 
O Ik kan delegeren (werk, waarvoor jij 

verantwoordelijk bent, overdragen aan een 
ander) 

O Ik kan opdrachten aanvaarden 
O Ik kan in een lawaaierige ruimte werken 
O Ik kan artikelen of andere teksten schrijven 
O Ik kan een vergadering leiden 
O Ik kan overzicht houden over 

werkzaamheden, geld of voorraden 
O Ik kan mijn tijd goed indelen 
O Ik heb doorzettingsvermogen 
O Ik kan met conflicten omgaan 
O Ik kan onderhandelen  
O Ik kan doorvragen 
O Ik kan mijn leven goed organiseren 
O Ik kan mensen stimuleren 
O Ik ben opgewekt 
O Ik heb gevoel voor humor 
O Ik kan met mensen van verschillende 

leeftijden omgaan 
O Ik kan lang achter elkaar stilzitten 
O Ik kan tegen een onregelmatig leven 
O Ik kan mensen overtuigen 
O Ik kan opdrachten geven 
O Ik kan kritiek ontvangen 
O Ik kan ertegen onder druk te staan 

O Ik heb veel fantasie 
O Ik zie er verzorgd uit 
O Ik heb veel energie 
O Ik kan samenwerken 
O Ik leg makkelijk contact met anderen 
O Ik durf risico’s te nemen 
O Ik heb behoefte aan veel waardering 
O Ik kan prioriteiten stellen 
O Ik ben kunstzinnig/artistiek 
O Ik val graag op 
O Ik ben besluitvaardig 
O Ik kan mensen accepteren zoals ze zijn 
O Ik kan mensen adviseren 
O Ik kan me aanpassen 
O Ik kan afspraken nakomen 
O Ik kan ordelijk werken 
O Ik kan mezelf gemakkelijk iets leren 
O Ik ben behulpzaam 
O Ik kan m’n eigen werk indelen 
O Ik heb behoefte aan zekerheid 
O Ik kan leidinggeven 
O Ik kan een product aan de man/vrouw 

brengen 
O Ik kan goed rekenen 
O Ik kan enthousiast vertellen 
O Ik kan beslissingen nemen 
O Ik kan met geld omgaan 
O Ik kan flexibel omgaan met onverwachte 

situaties 
O Ik weet hoe ik informatie moet verzamelen 
O Ik kan hulp vragen 
O Ik kan volgens voorschriften werken 
O Ik ben vriendelijk 
O Ik kan mij goed uitdrukken 
O Ik kan voor mezelf of voor anderen 

opkomen 
O Ik heb zelfvertrouwen 
O Ik heb een natuurlijk overwicht 
O Ik kan vieze karweitjes doen 
O Ik heb aandacht voor anderen 
O Ik kan met gereedschappen omgaan 
O Ik heb veel ervaring met 

 

Bron: KLIQ Nederland 
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BIJLAGE 8 Registratieformulier 

Contactgegevens 

Activeerder 
Organisatie: 
Naam: 

% 

Cliënt 
 
Naam: 

% 

Zorgverlener:  
Organisatie: 
Naam: 

% 
Evt. tweede activeerder  
Organisatie: 
Naam: 

% 

Opdrachtgever  
Organisatie: 
Naam: 

% 

Evt. tweede zorgverlener 
Organisatie: 
Naam: 

% 

 
Activeringsdoel 

Doel activeerder 

 

 

 

 

 

Doel cliënt  Doel opdrachtgever 

 

Gezamenlijk afgesproken activeringsdoel 

 

 

 

 

Al afgesproken activiteiten 
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Hulpverlenersoverzicht 

Naam Organisatie Functie, rol voor deze cliënt 

   

   

=   

 
Samenwerking voorbereiden 

Met wie willen cliënt en activeerder of zorgverlener samenwerken? 

 

Wat is het doel van de samenwerking; wat willen cliënt en activeerder of zorgver-
lener bereiken met het contact? 

 
Soort doel: 

� Inzicht in mogelijkheden cliënt 

� Cliënt ondersteunen bij de vol-
gende stap  

� Ondersteunende hulpverlening 
regelen 

� Helderheid over taakverdeling 

� Uitval voorkomen 

Concrete omschrijving van het doel: 

Welke samenwerkings-
vorm? 

� Advies vragen 

� Begeleide verwijzing  

� Afstemmen  
     (wie doet wat) 

 
Resultaten van de samenwerking 

Gemaakte afspraken: 

 

 

Eventuele afspraak over vervolgcontact, wanneer en 
hoe: 

Is het doel van de samenwerking bereikt? 

Cliënt: 

Activeerder: 

Zorgverlener: 

 

Vervolgacties 

Acties activeerder Acties cliënt Acties zorgverlener 
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BIJLAGE 9 Stuurgroep 

Om het project echt goed van de grond te krijgen en vooral ook de resultaten te laten beklijven na de 
projectperiode, is de betrokkenheid van verschillende soorten organisaties cruciaal: opdrachtgevers/ 
financiers, cliënten, zorg- en welzijnsinstellingen en reïntegratiebedrijven. Die betrokkenheid kan varië-
ren van geïnformeerd worden tot actieve deelname aan de stuurgroep. 

De stuurgroep 
De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante organisaties op managementni-
veau. De stuurgroep bespreekt de voortgang van het project en zoekt oplossingen voor knelpunten op 
organisatieniveau. Ook wordt besproken hoe de resultaten van het project vastgehouden kunnen wor-
den na afloop van de looptijd van het project. 

Agendapunten voor de eerste bijeenkomst 
1. Welkom en kennismaking  
2. Toelichting op het project: aanleiding, doel, doelgroep, gewenste opbrengst voor cliënten.  
3. Doelen en belangen van de aanwezige organisaties in relatie tot het project: wat willen we er 

op lokaal niveau mee bereiken en wat is daarvoor nodig?  
4. Mogelijke bijdrage van de aanwezigen aan het creëren van draagvlak en het realiseren van de 

noodzakelijke randvoorwaarden  
5. Knelpunten en mogelijke aanpak  
6. Afspraken: wie doet wat 
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BIJLAGE 10 Doel afspreken 

Activeerder, cliënt en opdrachtgever hebben vaak elk hun eigen ideeën over wat het doel van de cliënt 
zou moeten zijn. Het doel waar u uiteindelijk mee gaat werken, moet een gezamenlijk doel zijn.  
 
Daarom is het belangrijk om eerst die drie doelen apart op te schrijven en te bespreken met de cliënt. 
Op basis van die drie doelen kunt u dan met de cliënt een doel zoeken dat aan alle drie de eisen vol-
doet. 

• een doel waar de cliënt warm voor loopt,  

• dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en  

• waar de activeerder gemotiveerd aan kan werken. 
Daarvoor kunt u het onderstaande schema gebruiken. Vul dit samen met de cliënt in!!! 
 

Wat wil de cliënt bereiken? 

 

 

 

 

 

Doel opdrachtgever Doel activeerder 

 

Gezamenlijk afgesproken activeringsdoel 

 

 

 

 

Al afgesproken activiteiten 

 

 

 

 

 

 
 


