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Samen1Plan.nl is een ondersteunend product voor de hulpverlening, ontwikkeld door jeugd-ggz instelling
Molendrift. Samen1Plan.nl wordt landelijk gezien als één van de best practices in de transformatie van de zorg op
principes als cliënt-centraal, 1-gezin-1-plan en eigen-kracht
Sinds december 2015 is de methodiek (werkwijze en software) ondergebracht bij de Stichting Samen1Plan. Deze
Stichting is opgezet door het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Molendrift, die werkt zonder winstoogmerk en
vanuit het maatschappelijk belang. De Stichting wordt behalve door deze partijen financieel gesteund door Accare,
GGZ Friesland/Kinnik, Lentis en de zorg inkoopkantoren van de Groninger Gemeenten (RIGG) en de Friese
Gemeenten (SDF). Hierdoor kan de Stichting Samen1Plan de methodiek landelijk gratis aanbieden. De
genoemde kennisinstellingen en zorgaanbieders werken elk voor zich maar ook gezamenlijk toe naar een brede
implementatie in het werkveld, daarbij zoveel mogelijk partijen stimulerend en enthousiasmerend.
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Vision without action is Daydreaming
Action without vision is a Nightmare
Japanse spreuk
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Woord vooraf
Software voor doendenkers – door Frans Kerver
Samenwerken, we willen wel. Als het maar wat oplevert. Meer dan nog-meer-ge-overleg.
Dat kan, heus, echt. Met Samen1Plan.nl is willen ook kunnen geworden. Kunnen
samenwerken. Niet alleen met uw collega’s van andere instellingen. Ook met de cliënt,
zijn gezin, andere betrokkenen. Ieder doet zijn deel en werkt samen aan hetzelfde plan. Eén
verstandig gekozen iemand, uit uw midden, houdt dat in de gaten. Zorgt dat het ook echt
opschiet. Samenwerken, over de grenzen van de eigen organisatie. Muziek in uw oren?
Trompetgeschal? Of ongeloof? Vraag het de honderden gebruikers en weet dat Samen1Plan.nl
werkt….
…omdat u het zelf heeft gemaakt. Nu ja, collega’s van u. Hulpverleners, die snappen hoe zo’n
proces in elkaar steekt, hulpverlening. Wat het eerst moet, wat nu belangrijk is en wat later kan.
Wat de cliënt wil. En dat dat elke keer weer anders kan zijn. Ook die cliënten hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling van de software die u straks gebruikt. Een goed product is nooit af, maar
blijft zich ontwikkelen. Dus al uw opmerkingen zijn welkom. Daar maken wij het systeem weer
beter van. Sámen met u.
Want een systeem is geen keurslijf waar de werkelijkheid in moet worden geperst. Een systeem
bedenk je niet aan de tekentafel, op grond van regels, wetten en voorschriften. Een goed ictsysteem ontwikkel je samen met gebruikers in de praktijk. Een heel slim systeem voegt daar
vervolgens iets aan toe. Structuur, gemak, overzicht en communicatiemogelijkheden, waar de
hulpverlening bij gebaat is. Hulp die beter en sneller wordt. Hulp zonder help.
En, hoe gecompliceerder een situatie, hoe meer betrokkenen; hoe groter de voordelen. Het
systeem bespaart veel tijd, door snelle communicatie, korte lijnen, en dwingt tot actie. Iedereen
staat er in, met een datum; ook als u niets doet valt dat op. Die basale afspraken garanderen
dynamiek en voortgang in het hulpverleningstraject. Met een duidelijk einde: als de doelen zijn
afgerond. En dan is die cliënt geen modelburger geworden, maar kan hij wel verder, zonder u.
Wat na dit voorwoord volgt is een ontmoedigend dikke handleiding met daarin de methodiek en
hoe u alles netjes in de daarvoor bestemde vakjes in uw scherm moet invullen. Maar trekt u zich
daar niets van aan. Houd vast aan de belofte die in de eerste alinea is beschreven. In de
methodische handleiding staat niets nieuws. U weet het allemaal al en anders wordt u er weer
even kort aan herinnerd. Het beschrijft wat werkt in de hulpverlening. Het helpt u verder in uw
werk. Het helpt, net zoals de software helpt. U wint tijd en kunt uw werk met meer voldoening
doen, samen.
Samen1Plan.nl is dus niet de zoveelste administratieve klus erbij, het is slimme software voor
doendenkers. Veel plezier.
Frans Kerver
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Inleiding
Samen1Plan.nl is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere betrokkenen
zijn. Op de beveiligde website delen cliënt of gezini, hulpverleners en eventueel personen uit het
sociale netwerk doelen, acties, voortgang en agenda. Eén gezamenlijke plan staat centraal, waarbij
de rollen helder worden verdeeld. Samen1Plan.nl maakt het gemakkelijker om samen de lijn vast
te houden, samen te werken en af te stemmen.
Wat maakt Samen1Plan.nl bijzonder?
De laatste tijd wordt er veel gesproken over het één gezin, één plan, één regisseur-principe: een
integrale aanpak voor gezinnen met meerdere problemen.1 Samen1Plan.nl was het eerste product
dat het werken volgens dit principe ondersteunt. Andere bijzonderheden zijn:
ü Organisatieoverstijgend. Het middel onderscheidt zich van andere registratiesystemen
en samenwerkingsinitiatieven doordat het organisatieoverstijgend kan worden gebruikt.
Zo kan het altijd in gebruik blijven, ook als de vorm en structuur van organisaties in de
toekomst veranderen. Het kan meegroeien met toekomstige ontwikkelingen. Daarmee is
het ook een veelbelovend middel met het oog op het nieuwe generalistisch werken in de
wijkteams en de aankomende Transitie en Transformatie in de jeugdzorg.
ü Cliënt actief. De cliënt of het gezin zelf is van begin tot eind actief betrokken bij het
opstellen en uitvoeren van het plan.
ü Transparant proces. Alle betrokkenen hebben elk moment inzicht in het plan - óók de
cliënt- waardoor het proces transparant wordt. Iedereen deelt alle relevante informatie
met alle betrokkenen.
Wat maakt het goed bruikbaar?
Samen1Plan.nl werkt eenvoudig als u eenmaal bekend bent met de werkwijze. Een aantal
voordelen op een rij:
ü Gestructureerd. simpele opzet, overzichtelijk, duidelijke taakverdeling
ü Gemakkelijk in gebruik.
ü Stimuleert de samenwerking. Het maakt samenwerken aan één plan vanzelfsprekend
ü Eigen Kracht. De cliënt en het sociale netwerk hebben een actieve rol in het hele
traject.
ü Op maat. Samen1Plan.nl maakt een integrale aanpak op maat mogelijk.
ü Breed inzetbaar. Samen1Plan.nl kan in alle hulpverleningssituaties worden ingezet waar
samenwerking gewenst is: ongeacht de problematiek, ongeacht of de hulp in vrijwillig of
gedwongen kader plaatsvindt.
ü Toegankelijk. Samen1Plan.nl is via internet toegankelijk, waardoor alle betrokkenen elk
gewenst moment inzicht hebben in het meest actuele plan.
ü Communicatie wordt sneller en efficiënter
ü Regie. De plancoördinator heef de regie over de uitvoering van het plan.
ü Privacy is gewaarborgd.
ü Direct toepasbaar. De enige voorwaarde is toegang tot internet.
i

U kunt hier ook kind, jongere, leerling of volwassene lezen
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De naam
Samen1Plan.nl is oorspronkelijk ontwikkeld ter ondersteuning van het werken aan één plan voor
één (multiprobleem)gezin. De naam was toen nog 1Gezin1Plan.nl. Het werd vanuit de
hulpverleningspraktijk ontwikkeld door jeugd-GGz instelling Molendrift. Na verloop van tijd
bleek dat 1Gezin1Plan.nl in veel meer zorgtrajecten werd ingezet dan alleen bij de oorspronkelijk
beoogde doelgroep. Bijvoorbeeld ook veel bij de hulpverlening in het WMO domein en binnen
het onderwijs. Hierop werd de naam aangepast naar Samen1Plan.nl.
Eerste resultaten
Hulpverleners en cliënten zijn positief over het werken met Samen1Plan.nl. Het blijkt voor
hulpverleners een verademing dat de communicatie en samenwerking met collega-hulpverleners
gemakkelijker verloopt. Het bespaart tijd, frustratie en misverstanden. Cliënten vinden het prettig
dat ze écht betrokken worden in het proces en kunnen zien en merken dat de mensen om hen
heen samenwerken.
Inmiddels werken al veel instellingen, organisaties, scholen, gemeentes met Samen1Plan.nl. Het
aantal gebruikers groeit wekelijks. Een actueel overzicht van alle gebruikers vindt u op
www.Samen1Plan.nl.
“Het werken met Samen1Plan.nl verbetert de samenwerking.”
– Ellen Loykens, klinisch psycholoog

“Door Samen1Plan.nl zijn de lijnen kort. Iedereen is direct op de hoogte.
Veel mailtjes en telefoontjes zijn overbodig.”
– Jolanda Kroezen, orthopedagoog-generalist

Leeswijzer
Deze handleiding is geschreven voor hulpverleners, leidinggevenden van instellingen of
organisaties, beleidsmakers en andere professionals die met Samen1Plan.nl aan de slag willen. Het
geeft richtlijnen om met Samen1Plan.nl te werken en de nodige achtergrondinformatie.
Voor een optimale werkwijze worden trainingen op maat aangeboden vanuit Molendrift. Mail
voor meer info naar: info@samen1plan.nl
De indeling van de handleiding is als volgt:
H1
Doel, doelgroep en uitvoerders
H2
Werkwijze
H3
Onderbouwing
H4
Praktijkvoorbeeld
H5
Tips & tricks
H6
Veelgestelde vragen
H7
Implementatie
NB De handleiding zal de komende jaren worden verdiept en uitgebreid op basis van praktijkervaringen. Wilt u zeker weten dat u de hoogste versie hebt, mail dan naar:
info@Samen1Plan.nl
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1. Doel, doelgroep en uitvoerders
1.1 Aanleiding
Als er bij een cliënt of gezin op meerdere gebieden problemen spelen, raken al snel hulpverleners
van meerdere organisaties betrokken. Wanneer er meerdere betrokkenen zijn in een
hulpverleningstraject, is de communicatie en samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en het
netwerk vaak een grote uitdaging (zie Kader 1). Er ontstaan misverstanden, er wordt tegenstrijdig
of dubbel werk gedaan, cliënten of gezinnen vallen voortijdig uit. Omdat de hulp niet goed wordt
afgestemd, wordt de hulp minder effectief en efficiënt. De intentie voor samenwerking is er vaak
wel, maar in de praktijk blijkt het een moeilijke opgave.
“Mensen met een opeenstapeling van problemen hebben voor elk deelprobleem te maken met een
verschillende professional. Elk van deze professionals werkt vanuit een verschillende organisatie, met
een verschillend perspectief, met verschillende doelen en volgens verschillende procedures. Hierbij
wordt veelal voorbijgegaan aan de gemeenschappelijke basis van de verschillende problemen: een
fundamentele ontregeling van het bestaan. Versnipperde en verkokerde hulp vormt dan een extra
probleem in plaats van de oplossing. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer er problemen
bestaan op 4 of meer verschillende levensgebieden, zoals werk, financiën, wonen en gezondheid, het
risico juist groot is dat een gezin de regie over het leven kwijt raakt. Dit is ook het moment waarop
veiligheidsrisico’s ontstaan.”
Kader 1. Bron: Colijn & Schamhart (2012)2

Samen1Plan.nl is oorspronkelijk ontwikkeld voor hulpverlening aan multiprobleemgezinnen of
cliënten met complexe (psychiatrische) problematiek. Zij hebben vaak al een lang traject in de
hulpverlening achter de rug en daardoor weerstand ontwikkeld ten opzichte van de hulpverlening. Afstemming van de hulp is juist dan essentieel om de hulp te doen slagen. 3 Om hulp goed
af te kunnen stemmen is samenwerking tussen hulpverleners van groot belang. Dat blijkt in de
praktijk lastig, omdat hulpverleners vaak hun eigen
Voorbeelden van registratiesystemen
doelen stellen, er verschillende registratiesystemen
• Doelendatabase Bureau Jeugdzorg
naast elkaar bestaan die bovendien vaak de
• DBC’s in de GGz
vormgeving van het hulpaanbod definiëren.
• Parnasis: leerdoelen in het onderwijs

Daarnaast is de onderlinge communicatie tijdrovend. Hierdoor wordt er in dergelijke trajecten
vaak langs elkaar heen gewerkt en ontstaan er misverstanden waardoor hulp minder effectief is.
Enkele gevolgen van slechte samenwerking:
- Er zijn misverstanden over wie doet wat, over gemaakte afspraken;
- Er zijn problemen met onderlinge bereikbaarheid;
- Communicatie en het plannen van afspraken kost veel moeite en tijd;
- Actuele informatie wordt niet op tijd of niet adequaat gedeeld;
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Hulpverleners doen strijdige voorstellen waardoor de cliënt nog zwaarder belast wordt
dan hij/zij al is
Er worden meer doelen geformuleerd dan haalbaar is of waarvoor de cliënt niet te
motiveren is
Acties worden in een verkeerde volgorde gepland waardoor de weg richting doel verloren
gaat
De verschillende hulpvormen sluiten in de tijd niet aan, waardoor wachttijden ontstaan
die het inmiddels bereikte resultaat teniet doen
Er is een breed scala aan ad hoc betrokkenen in een hulpverleningsproces die komen en
gaan en daarmee het proces onvoorspelbaar maken: zoals een woningbouwvereniging,
een wijkagent, een buurman etc.

Samen1Plan.nl heeft tot doel de samenwerking en afstemming in zorgtrajecten op een
eenvoudige, effectieve én efficiënte manier mogelijk te maken.

Ontwikkeling van Samen1Plan.nl
In 2008 begon de ontwikkeling van Samen1Plan.nl voor toepassing binnen Molendrift. Vanuit de
praktijk rees de vraag naar een handig systeem om samenwerking bij multiprobleemgezinnen en
cliënten met complexe problematiek te vergemakkelijken. In de jaren daarna werd de bredere
toepasbaarheid duidelijk. Vanaf 2010 werden andere zorgaanbieders (o.a. Accare, MPG De Ploeg,
Hulpverleningsdienst Groningen), zorgverzekeraars en een groot aantal cliënten betrokken om te
komen tot de toepassing die we nu kennen. Vanaf 2012 werd Samen1Plan.nl beschikbaar voor
iedereen die bereid was een licentie aan te schaffen. Vanaf 2015 is Samen1Plan ondergebracht in
de onafhankelijke Stichting Samen1Plan. Deze Stichting heeft zichzelf ten doel gesteld de
Samen1Plan methodiek (software en werkwijze) gratis beschikbaar te stellen aan eenieder die
ermee wil werken. Dit is mogelijk gemaakt door bijdragen van Molendrift, het Nederlands
Jeugdinstituut, Movisie, De Groninger Gemeenten (Regionale Inkooporganisatie Groninger
Gemeenten RIGG), De Friese Gemeenten (Sociaal Domein Friesland SDF), Accare, GGZ
Friesland/Kinnik en Lentis. Deze partijen doen dit omdat zij de Samen1Plan methodiek zien als
belangrijke katalysator voor de transformatie van de zorg en ‘best practice’ op dat gebied. Sinds
december 2015 is Samen1Plan landelijk gratis beschikbaar. Doorontwikkeling vindt continu
plaats aan de hand van gebruikerservaringen en evaluaties.
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1.2 Doel
Het hoofddoel van Samen1Plan.nl is het effectiever en efficiënter maken van de hulpverlening
aan cliënten en gezinnen door de samenwerking en communicatie tussen cliënt/gezin,
hulpverleners en het sociale netwerk te verbeteren.
Daarnaast zijn er subdoelen van Samen1Plan.nl die nauw met het hoofddoel verweven zijn:
• Samenwerking stimuleren en verbeteren.
Onderlinge samenwerking tussen betrokkenen stimuleren.
• Eén integraal plan
Het maken van en werken aan één integraal plan helpt het vasthouden van één lijn in een
traject en helpt tegenstrijdigheid in de hulpverlening te voorkomen.
• Efficiëntere communicatie
De communicatie tussen cliënt/gezin, hulpverleners en eventueel het sociale netwerk
effectiever en efficiënter maken.
• Cliënt centraal: betrokken en actief
De cliënt motiveren en actief betrekken in het gehele hulpverleningsproces. Diens
hulpvraag is het uitgangspunt.
• Empowerment
Uitgaan van de eigen kracht van de cliënt en deze gedurende het proces versterken. Zo
mogelijk wordt ook het sociale netwerk betrokken. Doel is om toe te werken naar een zo
groot mogelijke zelfstandigheid van de cliënt.
• Perspectiefgericht werken
Gericht toewerken naar een haalbaar perspectief voor deze cliënt of dit gezin op lange
termijn. Van daaruit haalbare doelen stellen en keuzes maken in volgorde en prioriteit.
• Voldoende hulp bieden
Niet meer hulp bieden of meer mensen betrekken dan nodig. Om cliënten niet onnodig
te belasten en met het oog op maatschappelijk verantwoord omgaan met zorggeld.
• Transparant maken van het proces
Het hulpverleningsproces wordt transparant, doordat de informatie in het plan met
iedereen wordt gedeeld. De cliënt heeft dus ook inzicht in wat professionals schrijven.
Het meest actuele plan is op elk gewenst moment inzichtelijk voor alle betrokkenen.
• Verdelen van taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen worden helder verdeeld.
• Coördinatie: 1 regisseur
De hulp wordt gecoördineerd door een plancoördinator (tevens één van de betrokkenen),
die toezicht houdt op de uitvoering van het plan, betrokkenen activeert en indien nodig
bijstuurt.
Verwacht wordt dat door het werken met Samen1Plan.nl haalbare plannen worden gedefinieerd,
waarvoor de cliënten en alle betrokkenen gemotiveerd zijn en mede daardoor de communicatie,
samenwerking en afstemming beter verloopt. Professionals schatten dat Samen1Plan.nl een grote
bijdrage levert aan de effectiviteit en efficiëntie van de hulpverlening.
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1.3 Doelgroep
Samen1Plan.nl is ontwikkeld om de samenwerking te verbeteren in zorgtrajecten waarbij
meerdere personen betrokken zijn. Het is te gebruiken in complexe en minder complexe
hulpverleningssituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om de samenwerking tussen een gezin, twee
hulpverleners en een oma óf om een verslaafde volwassene, zes hulpverleners van verschillende
organisaties, de wijkagent en de buurman.
In complexe situaties waarbij veel hulpverleners betrokken zijn, is samenwerking en afstemming
de grootste uitdaging en kan Samen1Plan.nl grote voordelen bieden. Te denken valt aan
individuele cliënten met problemen op meerdere gebieden of aan multiprobleemgezinnen.
à Lees meer over multiprobleemgezinnen in §3.1
Samen1Plan.nl is geschikt voor hulpverleningstrajecten met alle typen cliënten:
ü individuele cliënten/gezinnen
ü mannen/vrouwen;
ü kinderen/jongeren/ouders/volwassenen;
ü afkomstig uit alle sociaal-economische milieus;
ü laag tot hoogopgeleid;
ü met verschillende etnische achtergronden
Elk plan wordt op maat gemaakt en alle informatie in het plan wordt gedeeld in voor iedereen
begrijpelijke taal, dus ook voor de cliënt.
à Voor voorbeelden van geschikte casussen zie Kader 3, p.14
Intermediaire doelgroep is het sociale netwerk van de cliënt of het gezin. Familie en vrienden
kunnen een actieve rol krijgen in het plan. Zij kunnen een belangrijke steunbron zijn voor een
cliënt of gezin.

Indicaties
De cliënt of het gezin en de hulpverleners:
ü Zijn bereid om open en eerlijk te communiceren;
ü Zijn bereid tot afspraken over een gezamenlijk plan en gezamenlijke doelen;
ü Zien het nut en de voordelen van deze aanpak.

Contra-indicaties
De cliënt of hulpverlener:
X Is niet bereid om open en eerlijk te communiceren;
X Is niet bereid tot afspraken over een gezamenlijk plan en gezamenlijke doelen;
X Bedreigt andere betrokkenen via sociale media of stalkt via mail of telefoon;
X Als de veiligheid van het kind, familieleden of andere betrokkenen met het gebruik van
Samen1Plan.nl in gevaar is.
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Belemmerende factoren

-

-

-

Weerstand tegen deze nieuwe manier van werken is een belemmerende factor, maar daar
kun je aan werken (zie H6 Veelgestelde vragen). Als de weerstand blijft, is het wel een
contra-indicatie.
Hulpverlening binnen gedwongen kader is geen contra-indicatie (zie kader 2), tenzij door
het gebruik van Samen1Plan.nl de veiligheid van een van de betrokkenen in gevaar is.
Als een cliënt niet over een computer met internetverbinding beschikt, kan
Samen1Plan.nl alsnog worden ingezet. Op z’n minst kan het de samenwerking tussen
hulpverleners verbeteren. 4 Een oplossing kan ook zijn om het plan tussentijds voor de
cliënt te uit te draaien als pdf en te printen. Aan de hand van afdrukken kan het plan met
de cliënt worden besproken.
Slechte kennis van de Nederlandse taal kan het werken met Samen1Plan.nl belemmeren.
Ook dan kan het in ieder geval de samenwerking tussen hulpverleners en andere
betrokkenen onderling verbeteren. Cliënten kunnen dan mondeling op de hoogte worden
gehouden van de voortgang van en de wijzigingen in het plan.

Gebruik binnen gedwongen kader
Als hulpverlening binnen het gedwongen kader plaatsvindt, hoeft dit geen contra-indicatie
te zijn om Samen1Plan.nl te gebruiken. Integendeel: bij Samen1Plan.nl krijgt de cliënt of
het gezin de keuze om toestemming te geven. Het werken met Samen1Plan.nl maakt het
proces transparant en inzichtelijk en stimuleert daarmee om zaken open te bespreken. Dit
kan ervoor zorgen dat cliënten/gezinnen juist weer open gaan staan voor hulpverlening.
Want: of de hulpverlening nu in vrijwillig of gedwongen kader plaatsvindt, het is zaak om
cliënten te helpen om de ruimte waarin ze kunnen kiezen te vergroten, ze zo veel mogelijk
zelf de regie te laten voeren en samen concreet haalbare doelen te stellen. Het stellen van
kleine doelen die op korte termijn (praktisch) effect hebben, versterkt de competenties en
het geloof in eigen kunnen. Daarnaast leert het gezin/de cliënt om externe hulpbronnen te
mobiliseren.
Kader 2. Gebruik binnen gedwongen kader 5
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Voorbeelden van geschikte casussen
• Een gezin waarbij er hulpverlening is voor ouders(s) en kind(eren). Er is hulp voor
ouders op het gebied van verslaving, schuldhulpverlening en opvoeding. Daarnaast is er
voor de kinderen hulp voor leer- en gedragsproblemen. Betrokken zijn dan
bijvoorbeeld: ouders, gezinsvoogd en hulpverleners van de verschillende instanties.
• Een jongere met psychiatrische problematiek, waarbij zich problemen voordoen zowel
thuis, op school als in de vrije tijd. Betrokkenen zijn bijvoorbeeld: de jongere, ouders,
mentor, IB’er, psychiater, orthopedagoog, jeugdreclassering en de jeugdpolitie.
• Een jongere die vroegtijdig school heeft verlaten en het MBO niet heeft kunnen
afronden. Om hem aan een startkwalificatie te helpen zijn er meerdere mensen
betrokken: jongere, ouders, jobcoach, psycholoog.
• Een kind dat vanwege problemen en moeilijkheden op de basisschool mogelijk af moet
stromen naar het speciaal onderwijs. Samen1Plan.nl wordt ingezet om dit te
voorkomen. Betrokken zijn dan bijvoorbeeld: ouders, leerkracht, IB’er, orthopedagoog.
• Een kind in de basisschoolleeftijd met leer- en gedragsproblemen waarbij de
communicatie tussen gescheiden ouders, school en hulpverlening niet goed verloopt.
Betrokkenen zijn dan bijvoorbeeld: ouders, leerkracht, remedial teacher, IB’er,
orthopedagoog.
• Een jong volwassene met psychiatrische problematiek waarbij zich problemen
voordoen in het volhouden van een opleiding en/of werk. Betrokkenen zijn dan
bijvoorbeeld: de jong volwassene, mentor, stagebegeleider, IPS-trajectbegeleider,
orthopedagoog.
• Een jongere met een licht verstandelijke beperking die vaak met justitie in aanraking
komt. Betrokken zijn: jongere, ouders, ambulant begeleider, mentor, politie.
• Een jongere met suïcidale neigingen, waarbij Samen1Plan.nl wordt ingezet om elkaar
eenvoudig op de hoogte te houden in geval van crises. Betrokken zijn: jongere, ouders,
leerkracht, mentor, psycholoog, voetbaltrainer.
• Een jongere met ernstige gedragsproblemen die veel spijbelt. Betrokken zijn
bijvoorbeeld: jongere, ouders, mentor, ambulant begeleider, orthopedagoog.
Kader 3. Voorbeelden van geschikte casussen
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1.4 Door wie: uitvoering en beleid
Wie worden in het plan betrokken?
Iedereen die actief betrokken is bij de hulpverlening rondom de cliënt of het gezin kan in
Samen1Plan.nl worden betrokken: de cliënt of het gezin zelf, hulpverleners, andere professionals
en vaak ook het sociale netwerk. Alle betrokkenen samen vormen een tijdelijk team gericht op
de verbetering van het welzijn van het gezin of de cliënt. Al deze mensen kunnen een eigen
waardevol aandeel leveren in de uitvoering van het plan.
ü
ü
ü
ü

Cliënt of gezin
Hulpverleners
Andere professionals
Sociaal netwerk

Bij hulpverleners en andere professionals valt te denken aan: mentor, intern begeleider,
gezinsvoogd, ambulant werker, jeugdreclassering, coördinator verwijsindex, medewerker Bureau
Jeugdzorg, medewerker schuldhulpverlening, medewerker woningbouw, huisarts, leerkracht,
voetbaltrainer, wijkagent etc.
Betrokkenen uit het sociale netwerk zijn bijvoorbeeld: ouders, oma die regelmatig oppast, tante
die de kinderen om het weekend opvangt, buurman die de kinderen naar zwemles brengt etc.

PGBbegeleider

Wijkagent
Behandelaar
zoon 1 &
moeder

Tante

Moeder,
dochter

Psycholoog
vader

Vader, moeder,
twee zonen

Mentor
school

Medewerker
Bureau
Jeugdzorg

Gezinscoach
Behandelaar
dochter en
moeder

Leerkracht
zoon 2

Figuur 1. Voorbeelden van betrokken personen in een hulpverleningstraject
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De plancoördinator
De plancoördinator is een van de hulpverleners die de regie heeft in het traject. Hij/zij is de
tijdelijke zorgcoördinator en bewaakt de kwaliteit, werkzaamheid en uitvoering van het plan,
zodat het systeem ook echt een meerwaarde heeft. Tevens is deze persoon het aanspreekpunt
voor de cliënt of het gezin en vaak ook degene die het Samen1Plan.nl werken introduceert.
De taken van de plancoördinator
• is verantwoordelijk voor het opstellen van een goed plan (in samenwerking met de
cliënt en de andere betrokkenen);
• voegt nieuwe betrokkenen toe als hulpverleners of mensen uit het sociale netwerk
betrokken worden;
• zorgt ervoor dat iedereen het systeem volgens de afspraken gebruikt. Dit houdt in:
- helpt betrokkenen indien nodig om het systeem goed te gebruiken;
- wijst betrokkenen op verkeerd gebruik van Samen1Plan.nl en legt uit hoe dit wel
dient te gebeuren;
• komt tijdig in actie wanneer de uitvoering van het plan niet gaat zoals afgesproken of de
samenwerking stagneert. Bijvoorbeeld in de vorm van een overleg met de betrokkenen;
• roept betrokkenen bij elkaar als er grote aanpassingen nodig zijn in het plan of in geval
van crisissituaties;
• ontzegt betrokkenen de toegang als zij geen bijdrage meer leveren of niet meer relevant
zijn in het betreffende traject, of op verzoek van de cliënt;
• ontzegt een betrokkene de toegang of zoekt een andere samenwerkingspartner als het
samenwerken met één specifieke betrokkene vastloopt;
• bewaakt de grenzen aan de transparantie als de veiligheid van een of meer betrokkenen
met het gebruik van Samen1Plan.nl in het geding is.
Kader 4. Taken van de plancoördinator

“Als plancoördinator moet je in het begin veel tijd en energie investeren
in het herinneren van betrokkenen aan en aanspreken op de werkwijze
en in het voorbereiden van een goed plan.”
- Marijke Vredeveld – GZ-psycholoog
Wie wordt plancoördinator?

De plancoördinator wordt per traject vastgesteld. Het moet iemand zijn die het Samen1Plan.nl
werken uitstekend beheerst en bereid is om tijd en energie te steken in de rol. Bij voorkeur gaat
het om de hulpverlener die het dichtst bij het gezin of de cliënt staat en het meest betrokken is bij
de hulp. Het is dus geen coördinator op afstand, maar een van de betrokkenen. In het geval dat
er discussie ontstaat over wie van de hulpverleners plancoördinator moet zijn, ligt de keuze bij de
cliënt of het gezin. Bij uitzondering kan de cliënt ook zelf plancoördinator zijn (zie Kader 5, p.17)
NB Degene die het plan aanmaakt, is aanvankelijk automatisch plancoördinator. De rol
plancoördinator staat niet van begin tot eind van het traject vast, maar kan gedurende het
zorgtraject eenvoudig worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als
betrokkenen in een bepaald traject wisselen of het team verlaten.
16

Kan een cliënt zelf plancoördinator zijn?
Als een cliënt zelf de plancoördinator wil zijn, overlegt hij/zij dit met de hulpverlener die
het dichtstbij hem/haar staat. Deze hulpverlener schat in of dit haalbaar is voor deze cliënt.
Vaak gaat het echter om cliënten die zelf de regie kwijt zijn en met meerdere, complex
verweven problemen kampen. Voor deze cliënten is het juist een extra belasting om zelf de
coördinatie op zich te nemen en is het juist prettig om de regie uit handen te geven. Een
professional kan hen die last ontnemen.
Kader 5. Cliënt als plancoördinator

Context
In verschillende contexten kan Samen1Plan.nl worden ingezet, bijvoorbeeld bij:
- ‘Reguliere’ samenwerking in de hulpverlening tussen bijvoorbeeld jeugdige, ambulant
begeleider, ouders, school etc. (zie Kader 3, p. 14);
- Samenwerking tussen collega’s binnen een instelling, de cliënt en eventueel het sociaal
netwerk van de cliënt;
- Sociale wijkteams van de gemeente (zie §3.1);
- F-ACT teams;
- Teams die werken met multiprobleemgezinnen;
- Hulpverlening binnen zowel vrijwillig als gedwongen kader (zie Kader 2, p. 13).
Interventie

Samen1Plan.nl kan worden gebruikt in zorgtrajecten ongeacht het type interventie dat wordt
ingezet.
Beleid

Samen1Plan.nl past binnen beleid dat:
- Samenwerking tussen verschillende organisaties en instellingen wil bevorderen,
bijvoorbeeld in het kader van het generalistisch werken in de Sociale wijkteams van de
gemeentes;
- Eigen kracht principe in de hulpverlening wil ondersteunen;
- Waarde toekent aan het betrekken van de brede context van problematiek;
- Cliënt- en vraaggericht werken wil stimuleren.
à Meer over het generalistisch werken, de Transitie & Transformatie en hoe Samen1Plan.nl
daarbij aansluit in §3.1.
Wetgeving

Voor de relevante wetgeving rondom de privacy zie §2.3
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2. Werkwijze
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de werkwijze van Samen1Plan.

2.1 Stappenplan
Bij het werken met Samen1Plan.nl doorloopt u in principe de volgende stappen:
Stap 1: Neem initiatief en vraag toestemming
Stap 2: Informeer betrokkenen
Stap 3: Stel een plancoördinator aan
Stap 4: Maak een nieuw hulpverleningsplan aan
Stap 5: Voeg betrokkenen toe (plancoördinator)
Stap 6: Maak een gezamenlijk plan
Stap 7: Houd het plan bij
Stap 8: Evalueer het plan en sluit af
à Voor alternatieve manieren om met Samen1Plan.nl te starten Kader 22, p. 30

Stap 1: Initiatief nemen en toestemming vragen
Ongeacht het moment in een hulpverleningstraject kan er met Samen1Plan.nl gestart worden.
Het initiatief met Samen1Plan.nl te gaan werken kan genomen worden door organisaties,
individuele hulpverleners of door cliënten zelf.
Samen1Plan.nl werkt op basis van vrijwilligheid. Het
gezin of de cliënt moet toestemming geven voor het
uitwisselen van informatie tussen betrokkenen. Hiervoor
ondertekent de cliënt het Toestemmingsformulier (zie
Bijlage III).

Wie moet toestemming geven?
<12 jaar: ouders
12 t/m 16 jaar: ouders & jongere
>16 jaar: jongere/volwassene
Kader 6. Toestemming

à Wat als mijn cliënt geen toestemming wil geven? Zie H6 Veelgestelde vragen

Stap 2: Betrokkenen informeren
Als de cliënt toestemming heeft gegeven, kan er met Samen1Plan.nl worden gestart. De
initiatiefnemer informeert alle overige betrokkenen rondom de cliënt of het gezin hierover.

Stap 3: Plancoördinator aanstellen
Eerst wordt een plancoördinator aangesteld. De plancoördinator houdt de regie en bewaakt de
uitvoering van het plan, helpt betrokkenen bij het werken met Samen1Plan.nl en stuurt waar
nodig bij.
à Wie wordt plancoördinator en wat zijn diens taken? Zie §1.4.
à Voor de benodigde competenties van de plancoördinator, zie §2.3.

Stap 4: Nieuw plan aanmaken

18

Degene die als plancoördinator is aangesteld, maakt in Samen1Plan een nieuw plan aan.
Hoe maak je een nieuw plan aan?
Ga naar www.Samen1Plan.nl en voer je inloggegevens in. Klik in het startscherm op Plan
toevoegen. Vul de gevraagde gegevens in.
ü Woonsituatie: beschrijf kort de woonsituatie van de cliënt/het gezin, bijvoorbeeld:
‘(naam vader) en (naam moeder) wonen met hun kinderen Oudste kind (leeftijd),
Middelste kind (leeftijd) en Jongste kind (leeftijd) in Woonplaats.’
ü Rol: voer in op welke manier de cliënt betrokken is, bijv. vader, zoon, pleegmoeder,
etc.
Klik op Plan toevoegen. De cliënt krijgt dan per email automatisch een uitnodiging voor het
plan.
Kader 7. Nieuw plan aanmaken

à In Samen1Plan.nl is de degene die het plan heeft aangemaakt i standaard plancoördinator.
Dit kan worden gewijzigd. Zie stap 8.

Stap 5: Betrokkenen toevoegen
De plancoördinator weegt samen met de cliënt af wie er betrokken moeten worden. Drie vragen zijn
daarbij belangrijk:
1. Wie draagt op dit moment actief bij aan de hulp voor deze cliënt/dit gezin? Het kan gaan
om cliënten, gezinsleden, familie, professionals en mensen uit het sociaal netwerk van de
cliënt.
- Is de betrokkene bereid tot samenwerken? Leg hiervoor als plancoördinator goed uit
wat de meerwaarde van de samenwerking is en wat deelname aan Samen1Plan.nl voor
de betrokkene inhoudt.
- Als een betrokkene niet actief deelneemt aan het plan, maar passief betrokken is: is het
handig om de contactgegevens van deze betrokkene in het plan op te nemen?
2. Wie kan er nog meer actief bijdragen aan de hulp voor deze cliënt/dit gezin?
- Welke personen uit het sociale netwerk kunnen meedoen?
- Zijn er meer of andere professionals nodig?
3. Wil de cliënt dat deze betrokkenen toegang krijgen tot het plan? Alleen met
toestemming van de cliënt/het gezin kan een betrokkene worden toegevoegd.
Als (potentiele) betrokkenen mee willen werken en de cliënt hiervoor toestemming geeft, voegt
de plancoördinator de betreffende hulpverleners, gezinsleden en personen uit het sociale netwerk
toe in Samen1Plan.nl.
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Hoe voeg je betrokkenen toe?
Klik in het startscherm op het plan waar je betrokkenen aan toe wil voegen. Klik rechts
boven op het rondje met het plusje erin. Vul de gevraagde velden in.
ü Rol van de uitgenodigde: voer in op welke manier de persoon betrokken is,
bijvoorbeeld moeder, maatschappelijk werker, orthopedagoog, buurman, etc.
ü Maak een keuze uit cliënt, familie, professional of sociaal netwerk om de
betrokkenheid van de persoon te typeren.
ü Plancoördinator: als deze persoon de nieuwe plancoördinator wordt, kan dat hier
worden aangevinkt.
Klik op Uitnodiging versturen. De betrokkene krijgt dan per email automatisch een
uitnodiging voor het plan.
Gegevens van betrokkenen kunnen later ook worden gewijzigd of aangevuld door rechts
boven op het rondje met het plusje erin te klikken.
NB: alleen de plancoördinator kan betrokkenen toevoegen. Degene die het plan heeft
aangemaakt is standaard plancoördinator.
Kader 8. Betrokkenen toevoegen

Rechten in het plan
• Cliënten en hulpverleners kunnen het plan inkijken en de volgende zaken wijzigen:
- De voortgang van Acties
- Zelf aangemaakte agendapunten, notities, berichten en documenten
• De plancoördinator kan ook:
- Betrokkenen toevoegen
- Wijzigen wie de plancoördinator is
- Het plan sluiten
Kader 9. Rechten in het hulpverleningsplan

Stap 7. Het gezamenlijke plan maken
Een goed begin is het halve werk. De volgende stap is het maken van het gezamenlijke plan.
Tijdens een startbijeenkomst maken alle betrokkenen samen het plan. De plancoördinator nodigt
hiervoor alle betrokken uit: de cliënt of het gezin, de betrokken hulpverleners en eventueel het
sociaal netwerk. Gebruik de checklist (zie Kader 14, p.24)
“Begin met een goed plan. Dat is essentieel voor de rest van het traject.”
– Jolanda Kroezen, orthopedagoog
Voorbereiding voor de startbijeenkomst

De plancoördinator weegt van tevoren af om een voorstel plan te maken of blanco te beginnen.
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-

-

Voorstel plan: de plancoördinator maakt voorafgaand aan de bijeenkomst een opzet voor
het plan. Hij/zij houdt daarbij rekening met alle informatie die al bekend en beschikbaar
is. Het starten met een voorstel plan is met name aan te raden wanneer de situatieschets
duidelijk is en betrokkenen het in grote lijnen al eens zijn over de benadering. Het
voordeel is dat er al een voorstel ligt dat direct kan worden besproken. Voor iedereen is in
één oogopslag helder waar het over gaat.
Blanco plan: tijdens de startbijeenkomst wordt het volledige plan ingevuld. Op die manier
hebben alle betrokkenen vanaf het begin evenveel inbreng. Meestal is enige voorbereiding
van de plancoördinator echter zeer nuttig en structurerend.

Tip: Het kan handig zijn om voorafgaand aan de bijeenkomst eerst met de cliënt alleen het
plan voor te bespreken. Bijvoorbeeld door samen achter de computer te gaan zitten: hoe werkt
het en welke doelen vullen we alvast in?
Tijdens de startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst heeft de plancoördinator de voorzittersrol bij het maken van het
plan. In overleg met alle betrokkenen vult de plancoördinator terplekke het plan in.
Tip: Tijdens de startbijeenkomst is het handig om te werken met een beamerpresentatie, een
groot beeldscherm of een tablet conference. Op die manier kunnen betrokkenen meekijken en
meedenken terwijl de plancoördinator het plan terplekke invult.
1. Beschrijf onder situatiebeschrijving kort de huidige problematiek van de cliënt/het gezin.
Wat is er aan de hand? Wat speelt er op dit moment? Vul alleen in wat voor de huidige
situatie relevant is om te weten. Schrijf bijvoorbeeld niet de gehele
hulpverleningsgeschiedenis op. Noem bij voorkeur ook positieve/beschermende factoren.
Check of de cliënt zich kan vinden in de beschrijving.
Voorbeeld situatiebeschrijving
Kees is 14 jaar en hangt tot ’s avonds laat rond op straat met oudere vrienden. Hij blowt
wekelijks en in het weekend is hij regelmatig dronken. Hij spijbelt steeds meer en is de
afgelopen 6 maanden twee keer voor winkeldiefstal opgepakt en was betrokken bij een grote
vechtpartij op het station. Ouders hebben het gevoel geen grip te hebben op het gedrag van
Kees.
2. Dan moet er een duidelijk perspectief worden geformuleerd, waarnaar in het traject wordt
toegewerkt. Wat is het wenselijke en haalbare vooruitzicht voor deze cliënt of dit gezin op
lange termijn? Waarnaar streven we? Het is belangrijk dat het perspectief motiverend en
haalbaar is en gedurende het gehele traject voor ogen wordt gehouden. Als doelen en/of acties
niet haalbaar blijken, biedt het perspectief aanknopingspunten voor nieuwe doelen en acties.
Voorbeeld
Piet haalt een diploma passend bij zijn cognitieve mogelijkheden.
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Hoe voeg je situatiebeschrijving en perspectief toe?
Klik in het startscherm op de naam van het plan. Klik vervolgens rechts boven naast
Algemeen op Wijzig. Vul de gevraagde velden in en klik op Opslaan.
Kader 10. Situatiebeschrijving en perspectief toevoegen

3. Vervolgens wordt met alle betrokkenen - inclusief de cliënt - doelen geformuleerd die naar
het perspectief toewerken. Bij het formuleren van de doelen moet telkens worden afgewogen
of de doelen haalbaar en realistisch zijn en of de optelsom van de doelen niet te zwaar is voor
de cliënt of het gezin. Werk met kleine stappen. De doelen moeten begrijpelijk (scherp en
helder) zijn geformuleerd voor de cliënt, het liefst in zijn/haar eigen bewoording. De cliënt
moet zich eigenaar voelen van het doel en volledig begrijpen wat het doel inhoudt. Door
doelen SMART te formuleren kan de effectiviteit van de hulp worden vergroot.6 7
Een SMART doel maakt duidelijk:
• waar het doel precies over gaat = Specifiek;
• hoe het doel geëvalueerd kan worden = Meetbaar;
• dat cliënt en hulpverlener(s) samen achter het doel staan = Aanvaardbaar;
• dat het haalbaar is gezien de cliënt in een bepaalde situatie = Realistisch;
• binnen welk tijdsbestek er aan het doel gewerkt wordt = Tijdgebonden;
à Gebruik als hulpmiddel de uitgebreide Checklist SMART doelen (zie Bijlage IV)
NB: het SMART formuleren van doelen is een goed streven, maar het blijft een richtlijn.
Soms kan er gekozen worden om een doel minder SMART te formuleren, mits het doel voor
de cliënt begrijpelijk en motiverend is, bijv.: ‘Jan kan omgaan met het rugzakje uit het
verleden.’
Geef per doel aan wie de eindverantwoordelijkheid heeft met betrekking tot dit doel. Bepaal
ook een datum waarop dit doel zal worden geëvalueerd.
Na het opstellen van de doelen kun je door middel van de volgorde aangeven welke prioriteit
het doel heeft. Welk doel is het meest belangrijk? Welke daarna? Zo maak je duidelijk waarop
op dat moment de nadruk in de zorg ligt.
Als er teveel van de cliënt gevraagd wordt, moeten er (tijdelijk) doelen geschrapt worden. Ook
kan er eerst met één doel gestart worden om daarna te kijken wat de volgende stap is.
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Checklist - Doelen
• Stel doelen mét de cliënt en in voor de cliënt begrijpelijke taal
• Maak doelen niet te groot: deel grote doelen op in kleine stappen
• Stel niet teveel doelen tegelijk. Kies 1 à 2 doelen om mee te starten; 5 doelen is teveel
om tegelijk aan te werken. In totaal moeten de doelen behapbaar zijn voor de cliënt
• Formuleer doelen zo SMART mogelijk
• Prioriteer de doelen
• Kijk naar het perspectief als doelen niet haalbaar blijken. Zoek dan naar andere doelen
die kunnen toewerken naar het perspectief.
Kader 11. Checklist Doelen

Hoe voeg je doelen toe?
Klik in het betreffende plan op de knop Doel toevoegen. Vul de gevraagde velden in. Klik op
Opslaan om het doel toe te voegen.
De volgorde van de doelen kan je wijzigen, waarmee je de prioriteit aan geeft. Klik op en
doel en sleep deze naar de gewenste plek.
Doelen kunnen gewijzigd worden door erop te klikken en vervolgens te klikken op Wijzig.
Kader 12. Doelen toevoegen

4. Per doel worden concrete acties geformuleerd die elk bijdragen aan het bereiken van het
doel. Formuleer acties concreet en helder (zo SMART mogelijk). Spreek per actie af wie
verantwoordelijk is: hulpverlener, cliënt, ouder of een andere betrokkene. Van belang is dat er
acties zijn voor hulpverleners én voor de cliënt of ouders (en evt. het sociale netwerk) zelf.
Vink ook aan welke personen naast de eindverantwoordelijke zijn betrokken bij deze actie.
Bedenk wanneer de actie zal worden geëvalueerd.
Voorbeelden
• Martine regelt uiterlijk 10 december een vrijwilliger voor huishoudelijke hulp voor 1 dag per
week. (hulpverlener)
• Jasper komt op 9 van de 10 behandelafspraken met de psycholoog. (cliënt)

Hoe voeg je acties toe?
Klik in het betreffende plan onder het doel waar je acties aan toe wil voegen op de knop Actie
toevoegen. Vul de gevraagde velden in. Klik op Opslaan om de actie toe te voegen.
Acties kunnen gewijzigd worden door erop te klikken en vervolgens te klikken op Wijzig.
Kader 13. Acties toevoegen

5. Tenslotte wordt afgesproken hoe en met welke regelmaat er evaluatie zal plaatsvinden
à zie Stap 9, p.28
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Checklist – Plan maken
• De plancoördinator bereidt het plan voor: starten met voorstel of blanco plan?
• Maak het plan tijdens een gezamenlijke startbijeenkomst
• Stel een haalbaar perspectief voor de cliënt of het gezin en formuleer daarbij concrete
doelen en acties
• Spreek af wie voor welke actie verantwoordelijk is en wanneer geëvalueerd wordt
• Leg alle afspraken terplekke vast in het plan
Kader 14. Checklist: Plan maken
Na afloop van de bijeenkomst

De plancoördinator is verantwoordelijk voor een volledig plan aan het eind van de bijeenkomst.
Dat houdt niet in dat deze alles zelf moet invullen, hij/zij kan het ook uitbesteden.

Stap 8. Bijhouden van het plan
Het is belangrijk dat het plan en de gegevens gedurende het traject in Samen1Plan.nl up-to-date
wordt gehouden. Hoe vaak Samen1Plan.nl moet worden bijgehouden hangt af van of er iets in
het plan of de situatie verandert of veranderd moet worden: bijvoorbeeld: het wijzigen van
doelen of acties, als de voortgang van een actie verandert, een actie wordt afgerond of er
meldingen gedaan moeten worden (bijv. bij incidenten).
Het bijhouden van het plan kost weinig tijd. Soms duurt het één minuut (bijv. het wijzigen van de
voortgang); soms vijf minuten (bijv. om een bericht versturen of een notitie maken).
Tijdswinst De tijd die nodig is om het plan bij te houden verdient zich ruimschoots terug in
tijdsbesparing door winst in efficiëntie en een hoger rendement van het hulpverleningstraject.
à Er is een korte praktische handleiding beschikbaar. U vindt die nadat u bent ingelogd
onder de knop ‘Help’, rechts onderin.
Voortgang van acties bijhouden

Alle betrokkenen kunnen de voortgang van de acties aangeven
en bij verandering wijzigen. Geef bij voortgang aan hoe de actie
verloopt.
Als jouw actie niet goed loopt en anderen dat moeten weten,
kun je een notitie maken.

Voortgang
Groen Goed
Oranje Matig
Rood
Onvoldoende
Grijs
Nog niet gestart

Hoe wijzig je de voortgang van een actie?
Klik in het betreffende plan op de betreffende actie en vervolgens op Wijzig. Kies bij
V oortgang voor ‘Goed’, ‘Matig’, ‘Onvoldoende’ of ‘Nog niet gestart’. Klik op Opslaan.
Kader 15. De voortgang van een actie wijzigen
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Doelen en acties sluiten

Geef aan wanneer een actie is gesloten. Dat kan wanneer het doel/de actie is behaald, maar ook
wanneer het doel niet meer actueel is, bijvoorbeeld omdat het niet haalbaar blijkt.
Eenmaal afgeronde acties en doelen kan je opzoeken door boven aan de pagina te filteren op
‘Succesvol gesloten acties/doelen’ of ‘Gesloten niet behaalde acties/doelen’.
Hoe sluit ik een actie of doel?
Klik in het betreffende plan op de betreffende actie / het doel en vervolgens op Wijzig. Kies
bij Status voor ‘Succesvol gesloten acties’ of ‘Gesloten niet behaalde acties’. Vul bij Reden
van sluiting in waarom de actie / het doel is gesloten. Klik op Opslaan.
Kader 16. Een doel of actie sluiten
Notities maken en berichten sturen

Om elkaar goed p de hoogte te houden is het goed om andere betrokkenen op de hoogte stellen
van belangrijke incidenten en dringende zaken. Dit kan middels Notities of Berichten.
Notities kunnen worden geplaatst indien relevant voor alle betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld
gaan om een melding van een incident of de belangrijkste punten uit het verslag van een contact.
Er wordt automatisch een notificatie-email verstuurd naar alle betrokkenen: zij zijn dan acuut op
de hoogte, doordat een melding wordt gestuurd naar de gewone mailadressen. Uiteraard moet in
zeer dringende gevallen soms ook telefonisch of face-to-face overlegd worden over de aanpak.
Notitie of bericht?
Notities zijn inzichtelijk voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt. Gebruik de functie Berichten
voor het delen van informatie tussen een geselecteerd aantal betrokkenen (zie onder).

Hoe maak je een notitie aan?
Ga in het betreffende plan naar het menu Notities en klik op de knop Notitie aanmaken. Je
kunt hier ook alle eerder toegevoegde notities lezen.
Kader 17. Een notitie aanmaken

Via Berichten is het ook mogelijk om een bericht te sturen naar één of enkele betrokkenen. Zo’n
bericht is alleen zichtbaar voor diegenen die je selecteert. Het streven in het werken met
Samen1Plan.nl is om het proces optimaal transparant te maken. Dat houdt in dat alle informatie
gedeeld wordt met alle betrokkenen. Echter, bij hoge uitzondering is het wenselijk dat
hulpverleners elkaar onderling op de hoogte
Voorbeelden van incidenten
stellen van belangrijke zaken die ze om
• School heeft Piet voor een week geschorst.
bepaalde redenen niet met de cliënt willen
• Marie is vannacht niet thuisgekomen.
delen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de

25

veiligheid van de cliënt of een betrokkene in het geding is. Ook bij bepaalde incidenten kan de
voorkeur liggen bij een bericht.
Hoe stuur je een bericht?
Ga naar het menu Berichten en klik op de knop Bericht opstellen. Wanneer je het vakje
Heeft prioriteit aanvinkt, is voor de ontvanger te zien dat het bericht urgent is.
Je kunt hier ook alle eerder ontvangen en verstuurde berichten lezen. Vul dan bij V an en
Tot een datum in en klik op Filter om de berichten uit die periode te lezen.
Kader 18. Een bericht sturen
Agendapunten delen

In de agenda worden de belangrijkste afspraken vermeld, zoals werkoverleggen, tussentijdse
evaluaties etc. Soms kan ook het vermelden van behandelafspraken van toegevoegde waarde zijn.
Dit biedt de cliënt een handig overzicht van de afspraken. Ook wordt op die manier het dubbel
plannen van afspraken met een andere hulpverlener voorkomen.
Hoe maak je en agendapunt aan?
Ga in het betreffende plan naar het menu A genda en klik op de knop A gendapunt
aanmaken. Selecteer de gewenste maand om agendapunten in te zien.
Kader 19. Een agendapunt aanmaken
Documenten delen

Indien een document voor anderen relevant is, kan je die onder Documenten toevoegen. Denk
aan testuitslagen, een dagritmekaart of de huisregels van een gezin. Voeg alleen een bijlage toe als
het hele document relevant is voor anderen. Maak anders een notitie waarin je de belangrijkste
informatie uit het document samenvat.
Hoe deel je een document?
Ga in het betreffende plan naar het menu Documenten en klik op de knop Document
toevoegen. Hier kunnen ook alle eerder toegevoegd documenten worden ingezien. NB: alleen
de plancoördinator kan documenten verwijderen.
Kader 20. Een document delen
Betrokkenen

Klik rechts bovenin op een rondje van een betrokkene om de gegevens van die betrokkene te
bekijken en eventueel direct een bericht te sturen. De betrokkene waar een rood sterretje bij staat
is de plancoördinator.
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Tijdlijn

De tijdlijn geeft alle activiteiten van alle betrokkenen in het plan weer, in chronologische
volgorde. Zo kan iedereen precies zien wat alle betrokkenen in het plan hebben gedaan. Ga naar
het menu Tijdlijn. Vul dan bij Van en Tot een datum in en klik op Filter om de tijdlijn uit die
periode in te zien.
Plancoördinator wijzigen

Degene die het plan heeft aangemaakt is standaard plancoördinator. Dit kan worden gewijzigd
door de huidige plancoördinator. Klik rechts boven op het rondje met het plusje erin. Klik
vervolgens achter de betreffende betrokkene op Wijzig. Zet dan een vinkje achter Deze persoon
wordt plancoördinator, vul bij Rol plancoördinator in en klik op Plan wijzigen. Via dezelfde
stappen stel je vervolgens in dat de oude plancoördinator geen plancoördinator meer is. Denk er
aan om daarbij ook de rol opnieuw in te vullen (niet meer plancoördinator maar bijvoorbeeld
maatschappelijk werker, psycholoog of leerkracht).
Profiel wijzigen

Alle betrokken kunnen hun eigen profiel aanvullen of wijzigen. Klik in de oranje balk bovenin op
Wijzig je profiel en vul de gegevens in. Ook kan je een zogenaamde Avatar toevoegen. Handig
is om hier een foto van jezelf te uploaden. Die wordt dan vervolgens rechts bovenin getoond bij
jouw ‘rondje’ als betrokkene.
PDF downloaden

In sommige gevallen kan het handig zijn om het plan te downloaden als document en eventueel
uit te printen. Klik in het menu op de drie puntjes (…) en klik vervolgens op Download pdf.
Wachtwoord wijzigen

Je kunt je wachtwoord voor Samen1Plan wijzigen. Klik in de oranje balk bovenin op Wijzig je
profiel. Klik helemaal onderaan op Wachtwoord wijzigen. Vul de gevraagde velden in en klik op
Opslaan.
Wat te doen bij stagnaties?

Bij stagnaties binnen de samenwerking komt de plancoördinator in actie. Deze weegt af of het
zinvol is alle betrokkenen bijeen te roepen of dat een individueel gesprek met de betrokkene
voldoende is. Bespreekpunten zijn:
- Wat is concreet het knelpunt?
- Wat zijn mogelijke oplossingen? En welke oplossing heeft de voorkeur?
- Wie is verantwoordelijk voor het verhelpen?
- Hoe wordt nagegaan of de verstoring is opgelost?
- Welke maatregelen worden genomen ter voorkoming van een vergelijkbare stagnatie?
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Stap 9. Evaluatie en afsluiten
Tussentijdse evaluaties

Om na te gaan hoe het hulpverleningstraject met Samen1Plan.nl verloopt, is het belangrijk dat er
tussentijds geëvalueerd wordt.
Plan het eerste evaluatiemoment een paar weken na de start met Samen1Plan.nl. Ga na hoe het
op dat moment werkt, wat goed gaat en wat nog beter kan. De plancoördinator weegt af om alle
betrokkenen uit te nodigen of dat een één-op-één gesprek met de cliënt voldoende is.
Bespreekpunten zijn:
- Hoe verloopt het tot nu toe?
- Weet iedereen nog hoe het programma werkt?
- Staan we nog op één lijn?
- Zijn er doelen die kunnen worden afgerond of moeten worden bijgesteld?
- Kan er gewerkt worden aan nieuwe doelen?
Vervolgens maakt de plancoördinator samen met de cliënt afspraken over de volgende
evaluatiemomenten en communiceert deze afspraken met de andere betrokkenen:
- wanneer en met welke regelmaat deze zullen plaatsvinden;
- in welke vorm er geëvalueerd wordt; en
- wie daarbij betrokken zijn (alleen de plancoördinator of alle betrokkenen).
Afsluiten
Redenen om een hulpverleningsplan in Samen1Plan.nl af te sluiten:
- Een traject wordt succesvol afgesloten;
- Om een andere reden wordt de hulpverlening stopgezet.
In uitzonderlijke gevallen kunnen dit ook redenen zijn om Samen1Plan.nl af te sluiten
- Er is geen bereidheid (meer) om open en eerlijk te communiceren;
- Meerdere betrokkenen houden zich structureel niet aan de werkwijze;
- Betrokkenen kunnen het niet eens worden over een gezamenlijke lijn en doelen.
In de laatste drie situaties wordt het werken met Samen1Plan.nl pas afgesloten op het moment
dat er pogingen zijn gedaan door de plancoördinator om de samenwerking te laten slagen. Zoek
eerst naar manieren om de samenwerking opnieuw werkbaar te maken. Als dat niet mogelijk is
moet de plancoördinator andere samenwerkingspartners zoeken of er een ander
samenwerkingsstrategie worden bedacht.
Hoe sluit je een plan?
Als een plan is afgerond, kan deze worden gesloten door de plancoördinator. Klik in het
menu op de drie puntjes (…) en klik vervolgens op Sluit dossier.
Eenmaal afgeronde plannen kan je opzoeken door boven aan de pagina te filteren op
‘Gesloten plannen’. De plancoördinator kan een plan later desgewenst heropenen.
Kader 21. Een plan sluiten
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Eindevaluatie

Om het werken met Samen1Plan.nl te evalueren is er een vragenlijst ontwikkeld. Daarin komen
vragen aan bod over onder andere de resultaten van de hulpverlening en over ervaringen met het
werken met Samen1Plan.nl. Vragen over:
- Mate van behalen van doelen en perspectief;
- Ervaringen van cliënten en betrokken hulpverleners over het werken met Samen1Plan.nl:
positieve punten, verbeterpunten en valkuilen. Zoals: hoe verliep de samenwerking?
- Gegevens over betrokken partijen per casus;
- Gegevens over ‘succesfactoren’ van het werken met Samen1Plan.nl.
à Deze evaluatievragenlijst komt binnenkort beschikbaar.
Doel en nut van evaluatie

Het doel van de evaluaties is doorontwikkeling van Samen1Plan.nl. Evaluaties van het online
hulpverleningsplan en de werkwijze zijn leidend voor vernieuwingen en verbeteringen: nieuwe
inzichten worden vertaald in inhoudelijke en softwarematige vernieuwing van Samen1Plan.nl.
Informatie uit evaluaties wordt tevens gebruikt om de werkwijze verder te concretiseren en te
optimaliseren.
à Wij ontvangen graag feedback via: info@Samen1Plan.nl
à Lees over het evaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van Samen1Plan.nl in §3.3.3
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Alternatieve manieren om te starten met Samen1Plan.nl
• Gebruik binnen één instelling
Samen1Plan.nl is ook geschikt om binnen één organisatie gebruikt te worden. Het kan
dan dienen als handig registratiemiddel voor de gegevens van de cliënt, om de voortgang
bij te houden en de samenwerking tussen collega’s soepel te laten verlopen. Voor het
uitwisselen van gegevens binnen de organisatie blijven, is toestemming van de cliënt
vaak niet nodig (zie Wet op Jeugdzorg (jeugdzorg) of Wet op Geneeskundige
Behandelovereenkomst (jeugdGGz)).
•

Aanmaken van een nieuwe cliënt en later toestemming vragen
Bij bepaalde vormen van hulpverlening kan het handig zijn om gegevens van een nieuwe
cliënt al in te voeren terwijl er nog geen toestemming is van ouders of cliënt. Zolang de
gegevens binnen de instelling blijven, kan alles al worden ingevoerd. Dit bespaart tijd en
moeite op een later moment. Bijvoorbeeld bij nieuwe werkorganisaties die met de
decentralisatie experimenteren, zoals de Sociale (Wijk)Teams van de gemeente, kan dit
een handige manier zijn om te starten. De deelnemers van dergelijke teams worden vaak
aangeleverd door verschillende organisaties, hebben nog geen gedeeld registratiesysteem
en kunnen Samen1Plan.nl inzetten als registratiesysteem. Als hulpverleners op een later
moment toch informatie willen uitwisselen met andere instanties, moet de cliënt, jongere
en/of ouders hiervoor toestemming geven.
Let dan wel op: de cliënt krijgt dan pas na enige tijd inzicht in de informatie uit
Samen1Plan.nl. Mogelijk kan dit weerstand oproepen bij de cliënt: “Dus zo denken jullie
over mij.” In een dergelijk geval kan het motiveren van een cliënt een lastigere opgave
zijn. Houdt hiermee rekening.
NB: bij de aanmaak van een nieuw plan wordt gevraagd om het emailadres van de cliënt.
Als u op bovenstaande manier wil werken, moet u daar dus in eerste instantie niet het
emailadres van de cliënt invullen, maar een ander emailadres.
Kader 22. Alternatieve manieren om te starten
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2.2 Competenties
Om Samen1Plan.nl effectief te kunnen inzetten is het van belang dat betrokkenen over de
volgende competenties beschikken. De cursief gedrukte competenties gelden voor zowel
hulpverlener als cliënt/gezin. De overige competenties gelden slechts voor de hulpverleners.
2.2.1 Competenties alle betrokkenen

Kennis
• Kent de werkwijze van Samen1Plan.nl
• Kent de Samen1Plan.nl-terminologie, zoals perspectief, doelen, voortgang en acties
• Kent richtlijnen voor het stellen van kwalitatief goede doelen (o.a. SMART).
• Kent de kenmerken en beïnvloedbare factoren van de doelgroep
• Kent de privacywetgeving die van toepassing is bij het gebruik van Samen1Plan.nl
Vaardigheden
• Beschikt over basale computervaardigheden*
• Brengt het Samen1Plan.nl werken volgens de juiste werkwijze in de praktijk
• Stelt perspectief en doelen in samenspraak met de cliënt (hulpverlener) of met hulp (cliënt)
• Kan de hulpvraag verhelderen
• Kan concrete, haalbare en motiverende doelen stellen
• Ziet problemen in samenhang
• Behandelt ongelijk naarmate er verschillen zijn, speelt in op de context
• Kan zich in leefwereld van de cliënt verplaatsen
• Beschikt over relevante gespreksvaardigheden
• Versterkt de eigen kracht en zelfregie van de cliënt: passief waar mogelijk, actief waar nodig.
• Stimuleert de cliënt of het gezin om eigen verantwoordelijkheid te nemen
• Coacht: begeleidt en motiveert cliënten/gezinnen door hun zelfinzicht en probleemoplossend
vermogen te vergroten om hen effectiever te laten functioneren
• Werkt samen, d.w.z.: werkt op effectieve wijze (mee) aan een gezamenlijk resultaat, ook
wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient. Daar komt bij kijken:
- Deelt kennis en ervaring met anderen
- Viert successen en betreurt mislukkingen gezamenlijk
- Onderkent de bijdrage van andere disciplines en vakgebieden en benut deze door
collega’s daaruit uit te nodigen om een bijdrage te leveren
- Laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk
resultaat te bereiken
• Kan netwerken: ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten
de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Dit
houdt in:
- Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale) netwerk
- Onderneemt actie om contacten te leggen en te onderhouden
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang
- Schakelt eigen netwerk in om eigen werkzaamheden te ondersteunen
* Als de cliënt niet over een computer of de benodigde computervaardigheden beschikt, kunnen
betrokken hulpverleners gedurende het traject de cliënt steeds een recente geprinte versie laten inkijken.
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Houding en persoonskenmerken
• Gemotiveerd om te veranderen (cliënt)** of om verandering teweeg te brengen (hulpverlener)
• Bereid om samen te werken: “krachten bundelen” is het uitgangspunt
• Bereid om open en eerlijk te communiceren
• Respectvol jegens andere betrokkenen, uitgaand van gelijkwaardigheid van hulpverleners en cliënten
• Accepteert als de plancoördinator hen aanspreekt op verzaken van afspraken
• Ziet naast problemen ook kansen: gaat uit van eigen kracht
• Gaat uit van de vraag van de cliënt; zoekt ook in geval van dwang naar een hulpvraag
• Heeft vertrouwen in anderen
• Durft te bespreken als dingen niet goed lopen
• Reflectief op eigen kennis en kunde
** Niet elke cliënt is vanaf het begin gemotiveerd om te veranderen. Soms richt het eerste doel zich
op het vergroten van de motivatie.

2.2.2 Competenties plancoördinator

Naast bovengenoemde competenties moet de plancoördinator over de volgende competenties
beschikken.
Kennis
• Kent zijn/haar rol en taken
Vaardigheden
• Houdt overzicht
• Houdt de regie over de uitvoering van het plan
• Kan een goed afgewogen (voorstel)plan maken
• Kan een startbijeenkomst leiden
• Durft aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid bij nalatigheid of onjuist handelen
• Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
• Maakt afwegingen
Houding en persoonskenmerken
• Bereid tijd en energie te steken in zijn/haar rol
• Enthousiast en enthousiasmerend
• Actief wanneer nodig
• Gericht op faciliteren en versterken van samenwerking
• Sensitief voor verhoudingen
• Vertoont geen machtsgedrag
• Reflectief op eigen kennis en kunde
NB Als een cliënt zelf plancoördinator is, moet deze over dezelfde kennis, vaardigheden en houdingsen persoonskenmerken beschikken als een hulpverlener die plancoördinator is. Wel is een tussenvorm
mogelijk: de cliënt heeft de regie met ondersteunend één hulpverlener op de achtergrond.
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2.2.3 Training

Het werken met Samen1Plan.nl is laagdrempelig, omdat het gemakkelijk is in gebruik en de opzet
overzichtelijk. Om uzelf de juiste werkwijze met Samen1Plan.nl eigen te maken wordt een
training aanbevolen. Voor hulpverleners die met Samen1Plan.nl starten wordt het volgende
trainingstraject aanbevolen, bestaande uit de onderdelen:
- Starttraining
- Intervisie en supervisie in bijeenkomsten op basis van casussen
- Evaluatiebijeenkomst
Het verdere aanbod aan trainingen is divers, omdat het ervaringsniveau van de werkers of teams
die met Samen1Plan.nl (willen) werken sterk kan verschillen. Onder andere Molendrift biedt
trainingen op maat aan, maar er zijn ook andere aanbieders. Wilt u weten welke trainers in uw
regio actief zijn stuur dan een mail aan info@samen1plan.nl.
Mogelijke trainingen zijn:
- Starttraining voor teams die met Samen1Plan.nl willen gaan werken
- Training voor bestuurders en managers die Samen1Plan.nl in hun organisatie willen
introduceren
- Intervisie voor teamleiders van teams die met Samen1Plan.nl werken
- Intervisie op casusniveau/casuïstiekbespreking
- Training in omgaan met privacygevoelige informatie
- Training in perspectief en doelen stellen
- …
à Voor meer informatie: mail naar info@Samen1Plan.nl
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2.3 Randvoorwaarden
Het Samen1Plan.nl werken betekent vaak een grote omslag voor organisaties. Binnen organisaties
is het vaak goed mogelijk deze nieuwe werkwijze te introduceren, maar ook de buitenwereld zal
betrokken moeten worden.
De beste manier is vaak om klein te beginnen, successen halen en vieren met betrokkenen,
anderen betrekken, stap voor stap opschalen. Daarbij zijn een strategische visie en een
opschalingsplan onontbeerlijk. Deze visie geeft de kaders waarbinnen medewerkers zullen
worden gesteund en gedekt door het management bij de aanpassing van de werkprocessen.
Daarbij geeft de visie het belang voor de eigen organisatie weer en dus de belangrijkheid en het
mandaat van de mensen die dit oppakken. Het opschalingsplan zorgt voor tijdsdruk, het maakt
duidelijk dat de ingezette verandering onontkoombaar en onomkeerbaar is: ‘dit is de route die we
gaan volgen en iedereen moet mee’.
De Samen1Plan.nl methodiek kan ook prima opschalend ingevoerd worden, het gaat immers om
aantallen hulpverleners en (aantallen van) hun cliënten.
De Samen1Plan.nl software past bij uitstek bij dit soort trajecten:
- Er is geen afstemming met de ICT afdeling nodig, want er zijn geen aanpassingen in de
technische infrastructuur nodig: het Samen1Plan.nl werken kan direct van start gaan;
- Het gebruik van Samen1Plan is gratis, kosten vormen dus geen drempel.
In het algemeen zal het de bedoeling zijn het Samen1Plan.nl werken organisatiebreed te
introduceren: klein beginnend, maar iteratief/lerend opschalend. In dat geval moet voldoen
worden aan de volgende voorwaarden:
Directie/bestuurders

-

Ervaren noodzaak tot verandering, leidend tot strategische keuze voor het Samen1Plan.nl
werken
Tijdpad voor invoering inclusief startmoment
Kundige selectie uitvoerenden en heldere afspraken over verantwoordelijkheden en
mandaat
Organisatiebreed: heldere communicatie over visie, uitvoerenden, verantwoordelijken &
mandaat, tijdpad (onomkeerbaarheid)
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Uitvoerenden

-

Eigen ervaren noodzaak voor verandering
Gedeeld plan van aanpak, ook omvattende evaluaties en korte lijnen met directie
Voldoende tijd om e.e.a. goed uit te voeren.
De juiste competenties om mee te helpen bij het invoeren van een organisatieverandering
en ook derden hierin mee te krijgen

Kwaliteit en efficiëntie

-

-

Voldoende ervaringskennis met dit ‘nieuwe werken’ binnen het team: in staat en gewend
zijn in termen als cliëntperspectief en maatwerk te kunnen denken, ervaren in systemisch
werken, streven naar zelfstandigheid van de cliënt of het cliëntsysteem.
Voldoende kennis van Samen1Plan.nl: het betreft zowel de bediening van het instrument
als de filosofie erachter.
Voldoende kennis van valkuilen en hobbels bij de introductie van het Samen1Plan.nl
werken: op te doen via een training in het werken met Samen1Plan.nl en contacten met
partijen die het al eerder invoerden.

Kwaliteit vergroten
Mogelijkheden om de kwaliteit van het Samen1Plan.nl-werken te vergroten kunnen zijn:
• Een training voor nieuwe werkers met Samen1Plan.nl
• Regelmatige super- en intervisie m.b.t. het werken met Samen1Plan.nl
• Cyclische evaluatiemomenten van de kwaliteit van het Samen1Plan.nl werken (op
casusniveau) en de voortgang van de introductie in de organisatie
Kader 23. Kwaliteit vergroten

à Voor trainingen en begeleiding zie §2.2.3
Techniek

-

De betrokkenen en cliënten hebben toegang tot het internet à niet het geval? Zie
Belemmerende factoren, §1.3. Verder worden er geen bijzondere eisen gesteld aan de
invoerapparatuur: Samen1Plan.nl werkt op laptops, pc’s en tablets onder alle
besturingssystemen
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Privacy

-

-

Alle betrokkenen moeten voldoende op de hoogte zijn met de privacy wetgeving. Het
betreft:
• Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
Binnen een jeugd-GGZ instelling mag informatie gedeeld door degenen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst
(behandelaren, maar ook bijv. de secretaresse). Hiervoor is geen toestemming
nodig.
• Wet op Jeugdzorg
In jeugdzorg-instellingen mag informatie worden verstrekt aan andere
beroepskrachten van wie de medewerking nodig is voor de toegang of uitvoering
van de jeugdzorg, of die zijn betrokken bij de voorbereiding of de uitvoering van
een kinderbeschermingsmaatregel.
• Wet Bescherming Persoonsgegevensii
Bij overige instellingen en organisaties is deze wet van toepassing als het gaat om het
uitwisselen van gegevens en informatie van burgers.
Betrokkenen moeten gedeelde (morele) opvattingen hebben over de praktische invulling
van privacy aspecten.
Met toestemming van de cliënt/ouders veel gedeeld mag worden. Hulpverleners zullen
deze toestemming ook snel krijgen. Dan nog is het van belang dat alleen datgene wordt
gedeeld wat werkelijk relevant is om tot een goede invulling van de hulpverlening te
komen. Telkens als een betrokkene wordt toegelaten tot het plan moet de
plancoördinator zich opnieuw afvragen welke kennis betreffende persoon heeft op dit
gebied en de tijd nemen dit voldoende te berspreken en zich ervan te vergewissen of deze
nieuwe persoon de gemaakte afspraken deelt en hiermee om kan gaan.

Bovenstaande suggereert dat het Samen1Plan.nl werken top-down ingevoerd dient te worden.
Het is fijn als dat kan, maar geenszins noodzakelijk. In de praktijk komt de bottom-up route zelfs
nog vaker voor: een enthousiaste hulpverlener begint, betrekt enkele collega’s, wordt enthousiast,
betrekt de afdelingsverantwoordelijke etc.
Het helpt dan wel na de eerste overtuigende successen snel contact te leggen met de directie,
omdat zij de waarde snel zullen herkennen en kunnen helpen via beschreven top-down route.
De verklaring van het veelvuldig bestaan van de bottom-up route is waarschijnlijk gelegen in het
feit dat hulpverleners zelf het beste herkennen hoeveel beter de hulpverlening kan worden, en
hoeveel leuker en interessanter hun werk.
à Lees meer over het implementeren in een organisatie in Hoofdstuk 7

ii

Lees meer over de Wet Bescherming Persoonsgegevens op www.mijnprivacy.nl of www.cbpweb.nl.
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3. Onderbouwing van Samen1Plan.nl
Samen1Plan.nl is ontwikkeld in het kader van belangrijke ontwikkelingen in de jeugdzorg en GGz
(§3.1). Het is ontstaan vanuit een visie op goed samenwerken binnen de hulpverlening (§3.2) en
de opzet en structuur is gebaseerd op evidence based factoren (§3.3).

3.1 Achtergrond
De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de
zorg. Vanuit de overheid worden eisen gesteld aan het verantwoorden van de effectiviteit van de
zorg die wordt geboden. Daaruit komen een aantal belangrijke inhoudelijke trends in de
jeugdzorg en (jeugd)GGz voort (§3.1.1). Daarnaast staan we aan de vooravond van de Transitie
en Transformatie in de jeugdzorg (§3.1.2), een ontwikkeling die nieuwe eisen stelt aan
competenties van mensen en aan effectieve middelen om samenwerking te verbeteren. Op
verschillende manieren wordt aan al deze ontwikkelingen vormgegeven (§3.1.2).
Samen1Plan.nl sluit naadloos aan bij deze actuele ontwikkelingen (zie Kader 24). In deze
paragraaf worden deze ontwikkelingen kort beschreven en hoe Samen1Plan.nl hierbij aansluit.

Trend/ontwikkeling
• Cliëntgericht

Samen1Plan.nl
Cliënt wordt actief betrokken bij het plan

• Eigen kracht

De eigen kracht wordt gestimuleerd

• Sociale context

Sociaal netwerk kan eenvoudig betrokken worden

• Zo, zo, zo-beleid

Maakt hulp op maat mogelijk

• Evidence based

De opzet is gebaseerd op evidence based factoren

• Samenhang

Gericht op verbeteren van de samenwerking

• Transitie & Transformatie Handig organisatieoverstijgend middel voor gemeenten dat
het werken volgens één gezin, één plan, één regisseurprincipe mogelijk maakt. Bijvoorbeeld binnen wijkteams.
Kader 24. Trends en ontwikkelingen
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3.1.1 Ontwikkelingen en trends in de jeugdzorg en (jeugd)GGz
Cliëntgericht werken
Om de hulp te laten slagen moet de hulpvraag van de cliënt en de daaruit afgeleide doelen voor
de hulpverlening een centrale rol innemen tijdens het hulpverleningstraject. De cliënt heeft een
actieve rol in het proces en heeft zoveel mogelijk de regie in handen; de cliënt is deskundige van
zijn eigen leven. De hulpverlener staat als professional naast de cliënt en denkt mee. Hulpverlener
en cliënt delen de verantwoordelijkheid, zijn gelijkwaardige partners en brengen beide hun eigen
deskundigheid in.8
NB Dat wil echter niet zeggen dat de ‘klant altijd koning is’ of dat er sprake is van ‘u vraagt, wij
draaien’. Integendeel. Het oplossen van problemen voor de ‘klant’ ondermijnt juist hun regie en eigen
kracht. Daarnaast moeten afwegingen worden gemaakt ook met het oog op maatschappelijk
aanvaarbare zorgkosten.

Samen1Plan.nl maakt het mogelijk de cliënt centraal te stellen en actief te betrekken in het
proces. De transparantie van het systeem maakt dat de cliënt overzicht en regie kan houden.

Eigen kracht
Uitgaan van en aansluiten bij de eigen kracht van de cliënt is tevens een belangrijk principe in de
hulpverlening. Dit principe wordt gestimuleerd door het huidige overheidsbeleid (decentralisaties,
participatiewet). Empowerment houdt in dat er wordt gezocht naar de krachten, de positieve
kenmerken van de cliënt. De cliënt wordt gestimuleerd om deze eigen kracht in te zetten bij het
oplossen van problemen. Door aan te sluiten bij wat mensen wél kunnen wordt er ook gestreefd
naar om hulp zo kort en licht mogelijk in te zetten.
Met Samen1Plan.nl kan de cliënt gestimuleerd worden om de eigen kracht in te zetten bij
het oplossen van de problemen. De cliënt wordt in dit proces ondersteund door
professionals.

Aandacht voor de sociale context
Eigen kracht houdt ook in dat naast professionals ook het sociale netwerk betrokken kan worden
om de doelen van het gezin of de cliënt te bereiken. 9 In toenemende mate wordt de brede sociale
context betrokken in het hulpverleningsproces. Wie staan er om de cliënt heen? Hoe kan die
omgeving een steun- of hulpbron zijn voor de cliënt? Door het sociale netwerk te betrekken
blijkt de hulp effectiever te worden. Hulpverlening richt zich niet langer alleen op ‘het kind met
het probleem’, maar op het probleem m.b.t. kind in een bepaalde context.
In Samen1Plan.nl kan het sociale netwerk eenvoudig betrokken worden in het plan. Als
actieve steunbron voor de cliënt
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Zo vroeg, zo kort en zo licht mogelijke hulp
Hulp zo dichtbij, zo kort en zo licht mogelijk aanbieden wordt door de overheid gestimuleerd.
Door meer in te zetten op preventie kan de zorg lichter en goedkoper worden. Als lichte hulp
niet voldoende blijkt kan specialistische zorg worden ingezet.
Soms is het echter wenselijk en effectiever om direct specialistische hulp in te zetten. Als vanaf
het begin duidelijk is dat de problemen niet met lichte hulp zijn op te lossen en specialistische
hulp nodig is kan het ‘lichte traject’ en de bijkomende kosten worden bespaard. Gezinnen of
cliënten zitten dan niet onnodig lang (op de verkeerde plek) in de hulpverlening.
Daarnaast is een eis van de overheid om de kwaliteit van hulp te verbeteren.10 Door het inzetten
op kwaliteit en het leveren van zorg op maat hoeft een zorgtraject minder lang te duren,
waardoor cliënten minder belast worden en tevens zorgkosten worden bespaard.
Met Samen1Plan.nl kan een plan op maat worden gemaakt. Alle betrokkenen denken mee
over welke hulp op welke manier het beste ingezet kan worden. Dat kan bijvoorbeeld
inhouden dat een hulpverlener uit het team stapt wanneer hij/zij ‘overbodig’ is. Op die
manier kan zo licht en zo kort mogelijk hulp worden geboden.
Evidence based werken
Evidence based werken houdt in dat het handelen van professionals zoveel mogelijk gebaseerd
moet zijn op praktijk- of wetenschappelijk bewijs voor ‘wat werkt’.11 Daarbij wordt onderscheid
tussen algemene en specifieke werkzame factoren. Algemeen werkzame factoren zijn factoren die
ongeacht de doelgroep en de specifieke interventie bijdragen aan de werkzaamheid van de
hulpverlening. Voorbeelden zijn: 12
- goede kwaliteit van de cliënt-hulpverlener relatie;
- aansluiten bij de motivatie van de cliënt;
- een goede structurering van de interventie: duidelijke doelstelling, planning en fasering;
- een goede ‘fit’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag;
- uitvoering van de interventie zoals deze uitgevoerd hoort te worden;
- professionaliteit (goede opleiding en training) van de hulpverlener;
- goede werkomstandigheden van de hulpverlener (zoals een draaglijke caseload, goede
ondersteuning, veiligheid van de hulpverlener).
Daarnaast zijn er specifiek werkzame factoren die voor bepaalde doelgroepen werken. Van Yperen
e.a.13 adviseren om in te zetten op zowel algemeen werkzame factoren als specifieke methoden en
technieken. Als er zorg op maat wordt aangeboden, met methoden die aansluiten bij het type
cliënt, zal de hulp in het algemeen meer aansluiten bij de cliënt, waardoor bijvoorbeeld de relatie
tussen hulpverlener en cliënt verbetert (= een algemeen werkzame factor).
“Bij het realiseren en versterken van integrale zorg voor jeugd met meervoudige problematiek
en hun gezin is het van belang om beide soorten werkzame factoren in te bouwen.”
Bron: Handreiking Integrale Zorg 14
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Evidenced based werken houdt ook in dat de voorkeur uitgaat naar het inzetten van interventies
die bewezen effectief zijn. Dit vergroot de kans op effectief hulpverlenen en maakt de keuze voor
een specifieke interventie beter te verantwoorden richting de overheid. Echter, slechts enkele
interventies voldoen aan deze criteria. Daarom kan er soms voor een theoretisch goed
onderbouwde interventie worden gekozen of die een indicatie van effectiviteit heeft.
à Voor een overzicht van bewezen effectieve of theoretisch goed onderbouwde interventies
zie de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut15 en de
Databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE.16
De opzet van Samen1Plan.nl sluit aan bij deze evidence based principes à zie §3.3
Samenhang in de hulpverlening
De aandacht voor de samenhang tussen verschillende vormen van zorg bij meervoudige
problematiek neemt toe.17 Als er verschillende instanties en hulpverleners betrokken zijn bij de
hulpverlening, is de planning en coördinatie van de zorg van groot belang.18 Een goede
afstemming en efficiënte samenwerking zijn essentieel voor het slagen van de hulp.
Om de samenwerking goed te laten verlopen is het belangrijk dat alle betrokkenen actief
deelnemen, goed met elkaar communiceren, respectvol met elkaar omgaan en gericht zijn op
samenwerking. Wanneer de samenwerking tussen betrokken hulpverleners van verschillende
instanties succesvol verloopt, kan dat belangrijke positieve effecten hebben:19
- Het gezin krijgt de zorg die het nodig heeft, maar ook geen overbodige zorg;
- Een consistente boodschap wordt naar gezinnen uitgedragen;
- Het doorgronden van de problematiek wordt nog beter mogelijk;
- Het wordt gemakkelijker om samen toe te werken naar een haalbaar en motiverend;
perspectief en naar zelfstandigheid van de cliënt (waar mogelijk)20;
- Mogelijkheid om te evalueren wat werkt in de geboden samenhang.
“Uit onderzoek blijkt dat de tijd die hulpverleners in de jeugdzorg daadwerkelijk contact
hebben met hun cliënten laag is en de ervaren regeldruk hoog. In samenwerkingsverbanden
bestaat het risico dat medewerkers dubbel moeten registreren en verantwoorden. Het
beperken van de administratieve last, zodat professionals maximaal tijd aan cliënten kunnen
besteden, is een belangrijk aandachtspunt bij het inrichten van een samenwerkingsverband.”
Bron: Handreiking Integrale Zorg 21

Samen1Plan.nl maakt samenwerken en afstemmen gemakkelijker door een gestructureerde
en overzichtelijke opzet, die dwingt om na te denken over gezamenlijke doelen en het
maken van afspraken over wie wat doet in het traject.
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Een specifieke doelgroep onder de loep: multiprobleemgezinnen
Met name bij multiprobleemgezinnen is een goede afstemming en samenwerking in de
hulpverlening van essentieel belang.
Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt
met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen
waarin naast problemen met de kinderen ook andere problemen spelen waarvoor hulp nodig is.
Bovendien hebben deze gezinnen juist problemen met de hulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze
hulp afwijzen of voortijdig afbreken, of omdat ze weigeren mee te werken. Kenmerkend voor
multiprobleemgezinnen is dat ze zowel problemen hebben in het gezin als problemen met de
hulpverlening.22
Kenmerken van multiprobleemgezinnen zijn:
- De problemen zijn veelvuldig en doen zich voor op meerdere levensterreinen; zoals bij
het voeren van een huishouding, armoede en/of schulden, conflicten met buren, familie
en instanties, individuele (psychische) problematiek van de gezinsleden, relatieproblemen
tussen de (ex-)partners en problemen in de opvoeding van de kinderen;
- De problemen zijn complex: de verschillende probleemgebieden lopen door elkaar en
beïnvloeden elkaar;
- De gezinnen leven jarenlang in een cyclus van oplopende spanningen, ontladingen en
verzoeningen;
- De gezinsleden zijn sterk maar negatief met elkaar verbonden: ze kunnen niet met elkaar
maar ook niet zonder elkaar leven;
- Er bestaan spanningen en conflicten tussen de verschillende generaties;
- De gezinnen vermijden of verlammen de zorg doordat ze weerstand bieden,
medewerking weigeren of weinig gemotiveerd zijn.22
Multiprobleemgezinnen hebben vaak een lange geschiedenis met hulpverlening die weinig effect
heeft gehad, waardoor ze wantrouwend zijn geworden ten opzichte van de hulpverlening en
hulpverleningsinstanties mijden.23 Cliënten of gezinnen waarbij sprake is van (chronische)
complexe problemen hebben vaak een beperkt contact met de hulpverlening. De kern van dit
probleem lijkt te liggen bij een problematische interactie tussen dit type gezinnen en de huidige
zorgverleners.24 Bovendien passen de complexe problemen niet goed in het gefragmenteerde
systeem zoals de zorg is opgezet. Zowel in beleid als in de praktijk is men zich er steeds meer van
bewust dat de huidige systemen voor hulpverlening niet goed aansluiten bij deze doelgroep.25
Bij multiprobleemgezinnen zijn meerdere hulpverleners van verschillende organisaties
betrokken, waardoor de samenwerking complexer wordt. Samen1Plan.nl kan bij uitstek in
deze situaties de communicatie en samenwerking makkelijker en effectiever maken. Het is
daarmee een middel dat goed aansluit bij deze doelgroep.
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3.1.2 Transitie en transformatie
In 2015 vindt de Transitie in de jeugdzorg plaats, waarbij de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van alle vormen van jeugdzorg bij de gemeenten zal komen te liggen. Doel is om de
financieringsstromen te ontkokeren en de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren.
Met de Transitie wordt tegelijkertijd ook inhoudelijke vernieuwing beoogd: de Transformatie.
Het idee is dat de groeiende vraag naar intensievere jeugdzorg terug is te dringen door meer te
vragen van de inzet van burgers, meer uit te gaan van de eigen kracht van jeugdigen gezinnen en
hun sociale netwerken, en een sterkere inzet op preventie en eerstelijnszorg. Dit vraagt om een
transformatie van het stelsel: een ombouw van het denken en het doen en van een andere inzet
van voorzieningen.26 Voorbeelden van principes en aanpakken die hieraan gekoppeld zijn:
Generalistisch werken

In Sociale (wijk)teams van de gemeenten neemt het generalistisch werken een belangrijke plaats
in. Eén generalist die zowel dichtbij het gezin/de cliënt staat als hulpverlener (lichte hulp) is en
verwijst naar specialistische hulp waar nodig.
Eén gezin, één plan, één regisseur

Volgens het één gezin, één plan, één regisseur-principe vormen professionals en mensen uit het
sociale netwerk die bij een gezin betrokken zijn één team. Dit team werkt samen met de
gezinsleden aan het 'herstel van het gewone leven'. Kerndoel is daarbij dat de kinderen in het
gezin zich (weer) zonder belemmering of bedreiging kunnen ontwikkelen. Indien meerdere
hulpverleners en instanties betrokken zijn, en de ouders de zorg zelf niet kunnen coördineren,
ondersteunt één van de betrokken professionals hen hierbij. Deze professional wordt daarmee
tijdelijk de zorgcoördinator van het gezin.
NB Transformatie is in feite het ontkokerd handelen als gevolg van professioneel handelen. Met
Samen1Plan.nl is dit al mogelijk. Woningbouwcorporaties, politie, scholen etc. zullen altijd als
aparte segmenten blijven bestaan, terwijl ook dit samenwerkingspartners zijn in zorgtrajecten.
Samen1Plan.nl is een uitermate geschikt middel voor de Transformatie, omdat:
ü het organisatieoverstijgend kan worden gebruikt;
ü het uitgaan van het principe één gezin, één plan, één regisseur en integraal maatwerk
mogelijk maakt;
ü de hulpverlening effectiever en efficiënter kan maken: de hulp wordt zo kort mogelijk
wordt ingezet doordat de hulp op maat is en zo goed mogelijk is afgestemd. De kwaliteit
van de hulpverlening neemt toe, waardoor ook op zorgkosten bespaard wordt.
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3.1.3 Vormgeving van nieuwe ontwikkelingen en trends
Op verschillende manieren wordt er vormgegeven aan bovengenoemde vernieuwingen binnen de
hulpverlening. Hieronder volgen een aantal korte voorbeelden van modellen en aanpakken
waarin een groot deel van de genoemde trends (zoals empowerment, één integraal gezinsplan,
cliënt actief betrekken, sociaal netwerk betrekken en één regisseur) naar voren komen. Deze lijst
is zeker niet uitputtend, maar geeft een indruk van initiatieven op dit gebied.
• Wraparound care, waarbij de cliënt, het sociale netwerk en professionals deel uit maken van
een wraparound team die samenwerken aan één integraal gezinsplan. Het is gericht op
empowerment van de cliënt. Eén generalist –tevens teamlid- voert de regie.
• F-ACT teams in de GGz, waarbij een multidisciplinair team personen met ernstige
complexe problemen begeleiden op meerdere gebieden en met elkaar samenwerken.
• Gezinscoaches worden in verschillende contexten, bij verschillende interventies ingezet. De
gezinscoach is een ‘derde persoon’ die regie en overzicht houdt, de samenwerking stimuleert,
zich richt op eigen kracht van de cliënt en het sociale netwerk waar mogelijk betrekt.
• Eigen Kracht Conferenties, waarbij de cliënt samen met zijn sociale netwerk een plan
opstelt en daarbij zelf de regie heeft en verantwoordelijkheid neemt voor zijn problemen.
• Achter de Voordeur Aanpak voor multiprobleemgezinnen, waarbij het principe centraal
staat: één huishouden, één plan, één hulpverlener. Daarbij is er één hulpverlener het
aanspreekpunt voor gezinnen of cliënten, die tegelijkertijd generalist is (de problemen in
samenhang ziet) én specialist op een specifiek gebied van de hulpverlening.

Samen1Plan.nl kan bij deze aanpakken aansluiten om de hulpverlening strakker te
organiseren en samenwerking te vergemakkelijken:
ü Het is een middel om het samenwerken aan één integraal gezinsplan mogelijk te
maken.
ü Cliënt is actief betrokken bij het maken en uitvoeren van het plan.
ü Er is mogelijkheid om het sociale netwerk te betrekken in het plan.
ü De rollen en verantwoordelijkheden worden helder verdeeld onder de betrokkenen.
Iedereen doet waar hij/zij goed in is.
ü Er is één regisseur: de plancoördinator. Dit is één van de hulpverleners die het dichtst
bij het gezin of de cliënt staat.
ü Samen1plan.nl is in te zetten in zowel complexe als minder complexe
hulpverleningssituaties.
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3.2 Visie
Samenwerken en onderlinge afstemming in zorgtrajecten is essentieel voor het slagen van de
hulp. Samen1Plan.nl wil als structurerend middel de samenwerking vereenvoudigen en
verbeteren, het proces transparant maken, de regie zo veel mogelijk bij de cliënt leggen en de
eigen kracht van de cliënt versterken door een actieve betrokkenheid te stimuleren. Eén
gezamenlijk plan met een haalbaar en motiverend perspectief en doelen stimuleert één lijn in de
hulpverlening. Rollen en verantwoordelijkheden worden daarbij duidelijk verdeeld. Het sociale
netwerk kan ook een belangrijk aandeel leveren in de hulp en wordt indien mogelijk betrokken.
De communicatie rondom de samenwerking moet zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. De basale
hulpverlener-cliënt relatie is daarbij essentieel. Verder zijn privacy en respect voor elkaar
sleutelwoorden in het werken met Samen1Plan.nl.

3.3 Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het?
Een aantal kenmerken vanSamen1Plan.nl zorgen voor de werkzaamheid ervan: het
gebruiksgemak en eigenschappen die bijdragen aan de effectiviteit van de hulp. Het feit dat de
opzet van Samen1Plan.nl gebaseerd is op evidence based factoren maakt deze effectiviteit
aannemelijk. Op dit moment wordt dit nader onderzocht in een evaluatieonderzoek à zie §3.3.3

3.3.1 Eigenschappen van Samen1Plan.nl die werken
ü Goede structuur
• Elk moment inzicht in de actuele stand van zaken
• To the point
• Duidelijke rolverdeling
• Opzet dwingt een goed doordacht behandelplan af
• Gebruiksgemak
De kracht van het online hulpverleningsplan is dat het overzicht biedt. In één oogopslag is voor
alle betrokkenen het meest actuele plan inzichtelijk op elk gewenst moment. Het plan met de
bijbehorende doelen en acties staat centraal en andere relevante informatie wordt alleen kort en
bondig gedeeld. De nodige contact-informatie staat in elk plan vermeld en afspraken zijn
makkelijk terug te vinden.
De rollen worden verdeeld: vanaf het begin is duidelijk wie wat doet. Daardoor worden
misverstanden voorkomen, groeit het vertrouwen van de cliënt en kan de hulp effectiever
worden.
Ook dwingt de structuur van de site een goed doordacht gezamenlijk plan af. Met een duidelijk
perspectief als vertrekpunt kan een helder plan worden opgesteld om het einddoel te kunnen
bereiken. Een gedeelde omschrijving van de probleemsituatie, doelen en werkwijze kan leiden tot
consensus over beslissingen.
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Door het overzicht, de structuur en de intuïtieve bediening is Samen1Plan.nl gemakkelijk in
gebruik. Het invullen van de gegevens is eenvoudig en er kunnen gemakkelijk wijzigingen worden
gedaan.
ü Stimuleert de samenwerking
Het werken met Samen1Plan.nl stimuleert een goede samenwerking. Het programma maakt
samenwerking vanzelfsprekend, omdat het maken en uitvoeren van een gezamenlijk plan centraal
staat. Dit maakt op elkaar afgestemd hulpverlenen mogelijk. Tevens stimuleert de transparantie
van het instrument een gedragscode voor samenwerking in de hulpverlening: als mensen
afspraken niet na komen of Samen1Plan.nl niet up-to-date houden, is dat inzichtelijk en kan dat
besproken worden en leiden tot betere afspraken.
ü Maakt efficiënter communiceren mogelijk
Samen1Plan.nl kan de communicatie efficiënter maken. Door met Samen1Plan.nl te werken kan
veel tijd worden bespaard, doordat eenvoudiger gecommuniceerd kan worden -er korte lijnen
zijn. Vele e-mails en telefoontjes zijn niet meer nodig, omdat in het plan in één oogopslag te zien
is hoe het met de uitvoering van het plan gaat. Er kan makkelijker ingeschat worden wanneer
contact daadwerkelijk nodig is. Het aantal vergaderingen of zorgoverleggen kan door het gebruik
van Samen1Plan.nl afnemen en bovendien verloopt overleg dan efficiënter. Iedereen heeft alle
informatie al beschikbaar. Aan de hand van het plan kan gericht overlegd worden. Notulen zijn in
principe niet meer nodig want alles kan direct in het plan ingevoerd worden. Omdat alle neuzen
dezelfde kant op staan en er gestructureerd wordt samengewerkt, wordt het beste uit de
samenwerking naar boven gehaald. Dit bespaart tijd en daarmee ook aanzienlijk op de
zorgkosten. Uiteindelijk maakt het werken met het online hulpverleningsplan de hulpverlening
zelf waarschijnlijk efficiënter.
ü Transparant
Samen1Plan.nl maakt het gehele traject transparant: alle betrokkenen hebben inzicht in alle
informatie die in het plan wordt gedeeld. Er wordt niet gescheiden van elkaar of langs elkaar heen
gewerkt. Door de transparantie kan de cliënt meer vertrouwen krijgen in de hulpverlening,
aangezien hij/zij actief wordt betrokken, alles mee kan lezen en weet dat er wordt samengewerkt.
Dit kan bijdragen aan de motivatie van de cliënt en daarmee aan de effectiviteit van de hulp
(bron).
ü Goed beveiligd: privacy gewaarborgd
De website is goed beveiligd. Het systeem werkt met individuele inloggegevens die alleen
beschikbaar zijn voor de betrokkenen die zijn toegevoegd aan het hulpverleningsplan. Verder is
het delen van informatie binnen Samen1Plan.nl alleen mogelijk met toestemming van de cliënt.
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3.3.2 Evidence based factoren
Het concept en de opzet van Samen1Plan.nl is gebaseerd op evidence based factoren.
Verschillende algemeen werkzame factoren zijn in de opzet terug te zien.27
à Lees meer over algemeen werkzame factoren in §3.1.1
ü Goede hulpverlener-cliënt relatie tot stand brengen
ü Aansluiten bij en bevorderen van de motivatie van de cliënt
In Samen1Plan.nl is het de bedoeling dat het plan samen met de cliënt opgesteld en daarmee ook
in overeenstemming met en aansluitend bij de motivatie van de cliënt. De cliënt wordt actief
betrokken in het maken en uitvoeren van het plan, wat de motivatie kan bevorderen. Dit kan een
goede relatie tussen hulpverleners en cliënt bevorderen.
ü Goede structurering: heldere doelen, planning en fasering
De structuur van Samen1Plan.nl maakt een gezamenlijk en goed doordacht plan mogelijk. Samen
wordt het wenselijke vooruitzicht op lange termijn geschetst (het perspectief) en worden doelen
en acties geformuleerd die nodig zijn om dat perspectief te bereiken. Hierbij wordt gedacht in
haalbare stappen. Het stellen van doelen draagt ook bij aan de motivatie.28 29 De motivatie
verhoogt weer de effectiviteit van de hulp.
ü Samenwerking in de hulpverlening
Als cliënten weten dat er goed wordt samengewerkt tussen hulpverleners zal het vertrouwen in de
hulpverlening ook toenemen. Vertrouwen in de hulpverlening is erg belangrijk voor de motivatie
van de cliënt. Als de cliënt gemotiveerd is, zal deze eerder actief meewerken aan de behandeling
en is de kans groter dat de hulp slaagt.30 Met Samen1Plan.nl wordt deze samenwerking
gestimuleerd. Bovendien maakt het afstemmen van de hulp mogelijk.
ü Aandacht voor de sociale context
Aandacht voor de brede sociale omgeving is ook één van de werkzame factoren om effectief hulp
te bieden.31 In Samen1Plan.nl wordt dit vormgegeven doordat er ruimte is om het sociale netwerk
actief te betrekken in het plan.
ü Goede ‘fit’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag: hulp op maat
In Samen1Plan.nl is het de bedoeling dat iedereen betrokken is bij het maken van het plan en het
kiezen van de juiste aanpak bij de cliënt of het gezin. Het is erg belangrijk dat daarbij wordt
gekeken naar wat haalbaar is voor déze cliënt in déze situatie. Er wordt een individueel plan
opgesteld voor de cliënt of het gezin De cliënt is van voor tot achter actief betrokken bij het
maken en uitvoeren van het plan. Er wordt overwogen wie betrokken moet zijn (en wie niet) en
nagedacht over concrete acties om de beoogde doelen te bereiken. Er wordt toegewerkt naar een
perspectief, dat haalbaar en motiverend is voor deze specifieke cliënt. Hierdoor kan de cliënt het
plan als ‘eigen’ ervaren, waardoor deze ook eerder gemotiveerd voor de behandeling. Motivatie is
een belangrijke factor in het slagen van de hulp.
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3.3.3 Evaluatieonderzoek
Molendrift onderzoekt de effectiviteit van het werken met Samen1Plan.nl op verschillende
manieren:
- als onderdeel van de opleiding tot Klinisch Psycholoog van een van haar medewerkers.
- Middels een landelijk evaluatieonderzoek dat momenteel (2013) wordt voorbereid in
samenwerking met Movisie, TNO, het Nederlands Jeugdinstituut en Accare. Dit
onderzoek omvat een meerjarige landelijke evaluatie van het instrument, verdieping van
de methodiek en het ontwikkelen van opleidingsmateriaal.
- Middels evaluaties door gebruikers en cliënten à zie §2.1 Stap 9.
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4. Praktijkvoorbeeld
Tom wordt gepest
Tom is 10 jaar en wordt al jarenlang gepest op school en in zijn buurt. Tom ondergaat het
stilzwijgend, maar de spanning ontlaadt zich thuis en de stress leidt tot veel strijd en ruzie. Het
pesten gebeurt in het geniep en school lijkt ook niet goed te weten wat ze verder kunnen doen.
Moeder vindt bij school weinig gehoor en is boos en gefrustreerd. Tom houdt zich groot, maar
ziet elke dag tegen school op. Het liefst blijft hij thuis. Tom is op weerbaarheidstraining geweest,
zonder effect. De ouders voelen zich wanhopig en een pedagogisch gezinsbegeleider probeert
ouders in de opvoeding te ondersteunen.
Als een orthopedagoog wordt betrokken, merkt deze dat de situatie gecompliceerd is en dat
verschillende partijen los van elkaar werken. Daarom stelt zij voor om Samen1Plan.nl in te zetten.
Alle betrokkenen zien de noodzaak en grijpen de kans aan om een doorbraak te realiseren in de
situatie van Tom.
Gezamenlijk plan
Er wordt een gezamenlijk plan gemaakt. Karin heeft als plancoördinator alle gegevens ingevoerd
en al een voorzet gemaakt voor een plan op Samen1Plan.nl. Met alle betrokkenen samen worden
vervolgens de doelen geformuleerd voor het plan en iedereen gaat aan de slag. School gaat aan de
slag met de No-Blame methode. Tom gaat voor begeleiding naar de orthopedagoog en leert daar
hoe hij het beste op het pestgedrag kan reageren.
Tijdens het traject
Moeder belt na één week huilend op en dreigt Tom thuis te houden vanwege de pestacties. De
plancoördinator motiveert haar om door te zetten, zo’n complex probleem is niet in één week op
te lossen. Door een korte notitie op Samen1Plan.nl is iedereen direct op de hoogte; zonder
Samen1Plan.nl had een dergelijk moment tot verwarring en afwijkende acties kunnen leiden.
Gedurende het gehele traject is de communicatie vlot, waardoor veel tijd wordt bespaard.
Doordat alle neuzen dezelfde kant op staan en iedereen zijn eigen bijdrage levert, worden er snel
goede resultaten geboekt.
Succes binnen 2 maanden
Het pesten stopt al snel na het inzetten van de No-Blame methode en de sfeer in de klas
verbetert. Tom wordt meer opgenomen in de groep en zijn zelfvertrouwen is gegroeid. Door de
doorbraak in het pestgedrag kunnen zijn ouders thuis een stuk kalmer reageren. Moeder krijgt
ondertussen behandeling voor haar pijnklachten en depressieve gevoelens maar is een stuk
rustiger nu deze last van haar schouders is genomen. Om de thuissituatie nog sterker te maken
krijgen ouders nog een paar sessies in opvoedingsvaardigheden. Dan wordt het plan op
Samen1Plan.nl gesloten.
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5. Tips & tricks
Wat werkt in welke situatie goed? Wat zijn valkuilen? Hieronder staan belangrijke Tips & tricks.

5.1 Tips
•

•

•
•

Begin met een goed plan. Starten met een overzichtelijk plan is essentieel: wat is het
perspectief en welke stappen leiden daarheen? Dat moet vanaf het begin duidelijk zijn.
Later bijstellen is altijd nog mogelijk. Als je begint met een helder gezamenlijk plan, heeft
de samenwerking en uiteindelijk de hulpverlening een grotere kans van slagen.
Schrijf in voor de cliënt begrijpelijke taal. Maak het begrijpelijk voor de cliënt. Besef
dat de cliënt inzicht heeft in alle gegevens en notities in het plan. Als de cliënt begrijpt wat
er staat geschreven, voelt deze zich ook meer betrokken en zal hij/zij ook meer
gemotiveerd zijn om actief mee te werken aan de behandeling.
Houd het plan up-to-date.
Onderschat het starten met het werken met Samen1Plan.nl niet. De invoering van
het Samen1Plan.nl werken betekent een reorganisatie van werkprocessen en principes. De
invoering vraagt een bepaalde visie en deskundigheid op dat gebied, dit wordt nog vaak
onderschat (zie Hoofdstuk 7).

Specifieke tips voor de plancoördinator

•

•

•

•

•

Wees bereid tijd en energie te investeren in je rol. Met name in het begin zal het tijd
en energie kosten om het Samen1Plan.nl werken goed te laten verlopen. Zodra andere
betrokkenen meer ervaren zijn zal dit minder worden.
Maak vooraf een goed doordachte voorstel voor een plan. Denk alvast na over
doelen en acties en bepaal hoeveel je tijdens de startbijeenkomst door anderen wil laten
invullen en aanvullen (zie §4.1)
Stuur waar nodig bij. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de emoties bij betrokkenen
hoog zitten. Als je als plancoördinator teveel open vragen stelt, loop je het gevaar dat er
aan het eind van de bijeenkomst geen helder plan ligt omdat iedereen zijn verhaal kwijt
wil. Dan moet je als plancoördinator bijsturen. Door wensen of voorstellen van
betrokkenen samen te vatten en te checken kan het proces van het plan maken sneller
doorlopen worden.
Activeer betrokkenen die geen, onvoldoende of onjuiste informatie delen. In het begin
moet iedereen nog aan de nieuwe werkwijze wennen, het moet “in het systeem komen”.
Daarom is het belangrijk dat de plancoördinator controleert en –met name in het beginbetrokkenen aan de juiste werkwijze herinnert.
Wijs op de gedragsregels waar nodig. Vestig de aandacht op deze regels, aan het begin
en gedurende het traject en zie erop toe de regels worden nageleefd.
“Houd het levend als plancoördinator, vooral in het begin!”
Marijke Vredeveld, GZ-psycholoog
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5.2 Tricks
Wat als…
… cliënt of ouders geen toestemming wil(len) geven?
Geef een goede uitleg van wat Samen1Plan.nl inhoudt. Als men snapt wat het doel is en
wat de voordelen zijn voor de samenwerking tussen betrokkenen en de inzichtelijkheid
voor de cliënt, zullen cliënten geen bezwaar hebben. Om te motiveren kun je
bijvoorbeeld zeggen: “Op deze manier kun je nu zelf lezen wat er over jou(w kind)
gezegd wordt. Je kan meekijken en hebt je eigen inbreng.” (zie ook H6 Veelgestelde
vragen, vraag 8).
… een van de betrokkenen niet met Samen1Plan.nl wil werken?
- Als het wenselijk is dat een betrokkene wordt toegevoegd, is een goede uitleg van het doel
en de meerwaarde van Samen1Plan.nl een must.
- Bekijk of het echt noodzakelijk is dat deze persoon betrokken wordt in het werken in
Samen1Plan.nl. Soms is dit namelijk niet het geval. Bijvoorbeeld: een politieagent die niet
betrokken wil worden omdat hij mogelijk strafbare zaken leest over een cliënt waardoor
hij in een tweespalt komt. In een dergelijk geval kan worden besloten dat hij/zij niet met
Samen1Plan.nl meedoet, maar wel op de hoogte wordt gehouden door betrokkenen
wanneer dat nodig is.
- Als de cliënt of het gezin er zelf wel achter staat en de meerwaarde ervan inziet, kan deze
dit zelf met de betreffende hulpverlener bespreken. Als de cliënt dit zelf aan de
betrokkene uitlegt, is de kans groter dat andere betrokkenen mee willen werken.
- Overweeg om met Samen1Plan.nl door te gaan, ook als niet alle hulpverleners eraan mee
willen werken. Voor de overige betrokkenen blijft het een handig communicatiemiddel.
Wellicht ziet de betrokkene met aanvankelijke weerstand na verloop van tijd hoe
succesvol het is en besluit dan alsnog om mee te werken.
… een betrokkene Samen1Plan.nl niet up-to-date houdt?
In het begin kan het voor betrokkenen lastig zijn om eraan te denken het plan up-to-date
te houden. “Het zit nog niet direct in je systeem.” Het activeren van betrokkenen is een
belangrijke taak van de plancoördinator. Deze kan met name in het begin betrokken
hulpverleners helpen herinneren.
… een betrokkene veel blijft bellen of mailen buiten Samen1Plan.nl om?
Veel bellen en mailen staat de efficiëntie van het werken met het plan in de weg. Herinner
daarom de betrokkene eraan dat de communicatie nu via Samen1Plan.nl verloopt en
alleen bij uitzondering nog telefonisch of face-to-face. Meestal is een herinnering
voldoende. In het begin zal dit nodig zijn, omdat het een nieuwe werkwijze is voor veel
mensen. Met een goede instelling leert men snel om hiermee overweg te kunnen.
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… het werken met Samen1Plan.nl lijkt te verwateren?
- Blaas het plan nieuw leven in als plancoördinator of andere betrokkene door anderen te
herinneren.
- Soms verloopt de samenwerking na verloop van tijd zo goed dat regelmatige updates en
veel actie binnen het plan niet nodig blijken. Samen1Plan.nl kan dan tijdelijk ‘op een lager
pitje’ komen te staan. De plancoördinator blijft dan wel in de gaten houden of het plan
nog up-to-date is en wanneer er weer een actievere houding van betrokkenen gewenst is.
Dan kan Samen1Plan.nl weer intensiever worden gebruikt.
“Op een gegeven moment verwaterde Samen1Plan.nl. Doordat er in het gezin sprake was
van crisis na crisis was het niet bij te houden. Maar dat was niet erg. Door Samen1Plan.nl
hadden we een goede start gemaakt waardoor alle neuzen dezelfde kant op stonden.
We hadden een andere vorm gevonden die goed werkte: een 6-wekelijks overleg. Het plan
bleef wel op de achtergrond aanwezig omdat we hetzelfde perspectief voor ogen bleven
houden.”
- Remzi Karadayi, orthopedagoog
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6. Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Samen1Plan.nl worden hieronder besproken. Bij andere vragen kunt u
contact opnemen via info@Samen1Plan.nl.
1. Zorgt dit niet voor dubbel werk?
De eerste vraag die veel mensen stellen is: zorgt dit niet voor nóg meer administratief werk?
Nee, het werken met Samen1Plan.nl bespaart juist tijd. Op Samen1Plan.nl wordt alleen de
minimaal noodzakelijke informatie gedeeld. Veel mailtjes en telefoontjes over afspraken, de
voortgang van een behandeling of acties worden overbodig. Na het invoeren van de gegevens
en het plan van aanpak, is er slechts actie nodig wanneer er belangrijke nieuwe
ontwikkelingen zijn of als het traject niet goed verloopt. Anders niet. Het is direct duidelijk
als er meer contact nodig is. Dit alles bespaart veel tijd, terwijl er wel effectief gewerkt wordt.
Voorbeeld
In het plan van Jasper is een actie van de psycholoog: ‘Moeder en Jasper leren om te gaan
met de driftbuien van Jasper’. In Samen1Plan.nl geeft ze bij de voortgang met
groen/oranje/rood aan hoe dit loopt. Zo houdt ze andere betrokkenen op de hoogte van
de meest belangrijke informatie voor de samenwerking. De contacten die ze hierbij heeft
met Jasper noteert ze in het EPD van haar eigen instelling, evenals de bestede tijd en haar
eigen behandelplan.
2. Mijn instelling heeft al een registratiesysteem. Wat is de toegevoegde waarde van
Samen1Plan.nl?
Veel instellingen hebben al een eigen registratiesysteem, dat binnen de instelling goed kan
werken. Echter, als er meerdere organisaties betrokken worden bij de zorg rondom een
cliënt, is Samen1Plan.nl ideaal omdat het niet aan één organisatie gebonden is maar
organisatieoverstijgend gebruikt wordt. Bovendien is het systeem overzichtelijk en
effectiever. à zie vorige vraag
3. Waarom geen gedeeld dossier van onze organisaties?
Om de simpele reden dat die dossiers een veelheid aan informatie bevatten die voor de cliënt
en de andere hulpverleners niet relevant zijn, zoals allerhande notities ten behoeve van
interne verantwoording, financiering, benchmarking etc. Daarnaast is een volledige historie
van de problematiek niet gewenst, omdat het gaat om wat nú relevant is.
Het delen van dossiers zou ook alleen haalbaar zijn met een beperkt aantal instellingen zoals
binnen de jeugdzorg. Zodra ook politie, schuldsanering of een voetbalclub erbij betrokken
worden is dit niet meer haalbaar. Het zal een optelsom blijven van dossiers: voor cliënt en
hulpverlener biedt dit geen overzicht en daarmee is er nog geen gezamenlijk plan.
Bij Samen1Plan.nl is er wel één gezamenlijk plan. Bovendien worden alleen de relevante
zaken gedeeld met betrekking tot de samenwerking en is in één oogopslag zichtbaar hoe het
hulpverleningstraject verloopt.
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4. Hoe staat dit in verhouding tot mijn registratiesysteem van mijn eigen instelling?
In Samen1Plan.nl wordt de informatie gedeeld die belangrijk is voor de samenwerking.
Betrokkenen kunnen voor de betreffende cliënt andere verslaglegging (zoals zorgplannen,
behandelverslagen) binnen het eigen systeem van de instelling blijven bijhouden.
à Zie Voorbeeld bij vraag 1, p.52
5. Moet het nu allemaal online? Gaat dit het persoonlijke contact tussen hulpverleners
vervangen?
Nee, Samen1Plan.nl zal persoonlijk contact slechts ten dele vervangen. Zo is een
gezamenlijke startbijeenkomst – met z’n allen om tafel- zeer aan te bevelen. Wanneer
verderop in het traject daar aanleiding toe is, zullen hulpverleners nog steeds persoonlijk
contact met elkaar moeten opnemen. Met Samen1Plan.nl kunnen hulpverleners echter beter
inschatten wanneer dit contact nodig is. Als het goed gaat, gaat het goed. Je zoekt contact
wanneer het nodig is en de ander leest het op het moment dat het hem/haar schikt. Als het
slechter gaat en direct contact nodig is, is contact snel gelegd. Ook omdat de contactgegevens
van alle betrokkenen op Samen1Plan.nl gemakkelijk zijn te raadplegen. Bovendien zijn alle
berichten automatisch in het systeem per cliënt geordend, zodat je dat niet meer in je eigen
mailbox hoeft te doen.
6. Hoe zit het met de privacy?
Het systeem is goed beveiligd: alleen toegevoegde betrokkenen hebben toegang tot het online
systeem middels individuele inloggegevens. Van buitenaf zijn de plannen niet inzichtelijk.
Verder gelden de wettelijke privacyregels voor het uitwisselen van informatie met andere
organisaties: er is toestemming van de cliënt nodig.
7. Is het wel wenselijk dat cliënten alle informatie kunnen lezen?
Jazeker. Dat is een essentieel uitgangspunt van Samen1Plan.nl: cliënten doen mee met het
plan. Hulpverleners weten dat de informatie op Samen1Plan.nl inzichtelijk is voor cliënten en
passen daarom hun taalgebruik aan opdat cliënten het begrijpen. De relevante informatie over
de cliënt wordt beknopt gedeeld: de situatiegegevens, het plan van aanpak, de voortgang en
de gemaakte afspraken.
Als het in belang van de cliënt is, kunnen hulpverleners bij uitzondering toch bepaalde
informatie uitwisselen buiten de cliënt om. In sommige gevallen is dit wenselijk. Dit kan via
de functie Berichten (zie §2.2) of via face-to-face of telefonisch contact.
8. Wat als mijn cliënt geen toestemming wil geven voor het gebruik van Samen1Plan.nl?”
Een cliënt kan in eerste instantie weerstand hebben tegen het gebruik van Samen1Plan.nl.
Het is belangrijk dat de cliënt of het gezin goed op de hoogte is van wat Samen1Plan.nl
inhoudt. Als dat het geval is, zal het niet tot nauwelijks voorkomen dat de cliënt of het gezin
geen toestemming geven. Zij weten dat er door het werken met Samen1Plan.nl onderling
goed wordt samengewerkt en dat zij actief worden betrokken bij het proces. Ook hebben ze
overzicht over de hulp rondom hen, is duidelijk wat de afspraken zijn en hoe hulpverleners
onderling en met hen communiceren. Niets is vervelender dan misverstanden tussen
hulpverleners door slechte communicatie. De transparantie, duidelijkheid en betrokkenheid
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door het gebruik van Samen1Plan.nl is voor cliënten juist prettig. Hierdoor zullen cliënten
eerder vertrouwen hebben in de hulpverlening.
“Zolang de cliënt centraal staat en overal bij betrokken wordt,
is het delen van relevante informatie zelden een probleem.”
Alice Broersma, jurist bij Accare
Als de weerstand blijft kunnen motiverende gesprekken helpen deze weerstand om te
vormen tot motivatie om mee te werken en open en eerlijk te communiceren. Bij een geringe
motivatie is een ‘proefperiode’ een goed idee. Na verloop van tijd kan dan gekeken worden
of het verstandig is om ermee door te gaan. Als het na gedegen pogingen niet is gelukt om de
cliënt voor deze werkwijze te motiveren is dit een contra-indicatie voor het gebruik van
Samen1Plan.nl. à zie Contra-indicaties p.12.
9. Wat als een betrokken professional niet mee wil werken?
Geef een goede uitleg over het doel en de werkwijze van Samen1Plan.nlà Zie Tricks in H5.
10. Bij de hulp aan mijn cliënt is maar één instantie betrokken. Heeft het toch zin om met
Samen1Plan.nl te werken?
Jazeker. Samen1Plan.nl kan ook gebruikt worden in zorgtrajecten waarbij maar één
organisatie betrokken is. De ‘samenwerkingskring’ is dan kleiner, bijvoorbeeld jongere,
ouders en psychotherapeut), maar daarom is het middel niet minder nuttig. Samenwerking en
afstemming zijn immers ook in deze situatie gewenst. Voor communicatie binnen een
instelling is Samen1Plan.nl ook zeer geschikt, bijvoorbeeld bij het overdragen van een cliënt
aan een collega à zie ook Kader 22, p.30.
11. Kan een cliënt ook zelf plancoördinator worden?
Als een cliënt graag zelf de coördinatie op zich neemt, is dat bij uitzondering mogelijk. In het
geval van een zeer capabele, zelfstandige cliënt kan hierover overlegd worden met de
hulpverlener die het dichtst bij de cliënt betrokken is à zie Kader 5, p.17
Vaak gaat het echter om cliënten die zelf de regie kwijt zijn en met meerdere problemen
kampen. Voor deze cliënten is het nog een extra belasting om zelf de coördinatie op zich te
nemen. Het is dan juist fijn om dit uit handen te geven.
12. Wat gebeurt er met het dossier van mijn cliënt na afsluiting van een traject?
Nadat er ‘Plan sluiten’ is gedrukt, kan je het plan opzoeken door in het overzicht met
plannen te filteren op ‘Gesloten plannen’. De plancoördinator kan een gesloten plan indien
gewenst heropenen.
13. Wat als er sprake is van een vechtscheiding?
Wanneer de ouders van een kind gescheiden zijn en ze beide toegang willen tot
Samen1Plan.nl kan dit soms voor problemen zorgen. De ene ouder wil bijvoorbeeld niet dat
bepaalde informatie bekend is bij de andere ouder.
Voorbeelden
• “Ik heb schulden en wil niet dat mijn ex dat weet.”
• “Als mijn ex weet waar mijn kind is, loopt mijn kind (of ikzelf) gevaar.”
• “Ik wil niet dat mijn zoon van 16 weet dat ik nu verdacht wordt van een misdrijf.”
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14. Wat als cliënten zelf veel gaat wijzigen op de site?
De cliënt kan zelf informatie in het plan wijzigen en verwijderen. De basis van het
Samen1Plan.nl-werken is vertrouwen in elkaar. Als de relatie tussen cliënt en hulpverlener
goed is en doelen samen worden opgesteld en geformuleerd, zal dit niet gebeuren. Het daagt
de hulpverlener uit om doelen scherp en helder te formuleren. Als het wel gebeurt wordt dit
bespreekbaar gemaakt en geprobeerd een oplossing te vinden waar beide partijen het mee
eens zijn.
15.Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb over Samen1Plan.nl en de werkwijze?
Vraag advies aan ervaren gebruikers binnen of buiten de eigen organisatie.
Vraag een training aan. Voor informatie over deze trainingen, zie §2.2 en/of stuur een mail
naar info@Samen1Plan.nl.
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7. Implementatie in organisatie
“Een Samen1Plan.nl implementatie kan niet mislukken;
je kan alleen leren waar je nog niet zo goed in bent.”
- Harry Kotey, organisatie adviseur Alares
Invoering van het Samen1Plan.nl werken vraagt om:
• Hulpverleners die echt naast de cliënt of het gezin gaan staan en hun doelen centraal
stellen;
• Hulpverleners die de krachten bundelen met collega's uit andere instellingen;
• Hulpverleners die de energie willen steken in het veranderen en verbeteren van de
communicatie;
• Managers en bestuurders die collegiaal samenwerken, en hun medewerkers stimuleren
en de ruimte geven dat ook te doen;
• Op alle niveaus: elkaar aanspreken en dan serieus nemen: samen op!
Kader 24. Implementatie

De introductie van het Samen1Plan.nl-werken in een organisatie is een strategische keuze, die
veel impact kan hebben op de werkprocessen en de relaties met de buitenwereld.
Vanuit dat besef is het van belang de introductie planmatig gedegen voor te bereiden en te
begeleiden. Bij deze inzichten ligt een top down benadering voor de hand. De randvoorwaarden
waaraan dan voldaan moet worden zijn beschreven in §2.3. Daar is ook genoemd waarom
Samen1Plan implementaties desondanks tot op heden minstens zo vaak bottom-up worden
gestart.
Beide routes zijn mogelijk. De top-down route is voor de hulpverleners het makkelijkst, vanwege
het duidelijke statement en mandaat vanuit de directie. Zonder uitgebreid op de theorieën achter
organisatieverandering in te gaan willen we u toch de volgende tips meegeven:
Om mensen mee te krijgen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan
1. Eigen ervaren noodzaak tot verandering
2. Gedeelde visie binnen team, ondersteuner
3. Benodigde kennis/kunde bij medewerkers
4. Duidelijk startmoment
5. Besef van onomkeerbaarheid, verplichtende aspecten
Om e.e.a. succesvol en efficiënt te implementeren is het volgende van belang
1. Ervaring met de planmatige introductie van nieuwe werkwijzen
2. Een kort helder plan van aanpak dat eenduidig beschrijft, wat wie wanneer waarom, een
taakverdeling en een tijdpad
3. Een werkwijze waarbij je lerend verbetert en opschalend werkt (incrementeel/iteratief)
4. Successen zichtbaar maken, vieren (trots) en tonen (overtuigen)
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Het laatste punt houdt in dat je met name de eerste ronde: je allerbeste mensen inzet (de mensen
die dit zeker gaat lukken), de cliënten zorgvuldig selecteert (succes verzekerd, zelfs nu je er zelf
nog niet zo bedreven in bent); denk zowel aan de cliënten en type problematiek als aan de
betrokkenen waarmee je zal moeten samenwerken.
Communicatie, communicatie, communicatie
1. Zorg dat je voldoende tijd neemt om iedereen alles voldoende uit te leggen
2. Zorg vanaf het begin voor een gedeelde visie en durf daarop aan te spreken en af te
dwingen, wacht daar niet lang mee
3. Besteed voldoende aandacht aan de betrokkenen die wat verder van je af staan,
bijvoorbeeld omdat ze in andere organisaties werken. Zorg dat je bij aanvang goede
afspraken met hen maakt en houd ze daar vervolgens aan
4. Toon je successen via geanonimiseerde casus-presentaties, in je eigen organisatie maar
zeker ook in de organisaties van betrokkenen.
5. Regel praktisch essentiële zaken snel: accounts, vergeten wachtwoorden, deel de
Praktische handleidingen uit, eventueel geplastificeerd, regel een proactief intern
aanspreekpunt.
6. Zorg dat alle deelnemers voldoende met Samen1Plan.nl werken om er bedreven in te
worden. Dit stelt eisen aan het minimum aantal cliënten voor de eerste ronde
7. Evalueer op basis van casuïstiek besprekingen. Nodig daarbij eventueel bij aanvang een
derde partij uit met ervaring voor supervisie of begeleiding,
8. ……………..
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Contact
Stichting Samen1Plan
www.Samen1Plan.nl
Voor vragen, opmerkingen en het aanvragen van presentatie of trainingen neem contact
op via: info@Samen1Plan.nl
Technische problemen?
Meld het via info@Samen1Plan.nl. Vermeld daarin:
- Scherm/tabblad waar de storing zich voordoet
- Screenshot van het probleem of de foutmelding
- De stappen die u doorlopen heeft
- Naam cliënt
- Met welke gebruikersnaam er was ingelogd
- Gebruikte internet browser inclusief versie (onder ‘Help’ in de menubalk van de browser)
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I. Totstandkoming van de handleiding
Aan de totstandkoming van deze handleiding werkten mee:
Maarten Wetterauw – Directeur Algemene Zaken Molendrift
Ellen Loykens – Directeur Behandelzaken Molendrift
Nynke Aukes – Behandelcoördinator Molendrift
Jolanda Kroeze – Orthopedagoog Generalist Molendrift
Rixt Hoekstra – GZ-psycholoog, Molendrift
Marijke Vredeveld – GZ-psycholoog Molendrift
Christianne Frans – Orthopedagoog Generalist Molendrift
Iteke Wijbenga – Beleidsmedewerker Molendrift
Alice Broersma – Jurist Accare
Remzi Karadayi – Orthopedagoog Molendrift
Anouk Visser – Inhoudelijk medewerker Nederlands Jeugdinstituut
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II. Gedragsregels
Samen1Plan.nl is een open systeem voor iedereen die erbij betrokken wordt. Buiten het systeem
is echter de privacy van de cliënt van belang. Binnen de medische zorg en hulpverlening zijn
richtlijnen voor het bewaken van de privacy (zoals geheimhouding van vertrouwelijke informatie)
vanzelfsprekend. Niet voor alle betrokkenen bij Samen1Plan.nl zijn deze regels vanzelfsprekend.
Denk aan personen uit het sociale netwerk of betrokkenen uit andere sectoren. Daarom zijn er
gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen op een goede manier en respectvol met
Samen1Plan.nl werkt. Deze gedragsregels gelden voor alle betrokkenen. De gedragsregels zijn
gebaseerd op richtlijnen voor professionele hulpverleners.
1. Deel wat ertoe doet. Wees to-the-point, deel alleen informatie die relevant is voor anderen
om te weten.
2. Houd jouw acties up-to-date. Houd bij hoe jouw acties verlopen en communiceer
belangrijke wijzigingen of incidenten met betrokkenen indien nodig.
3. Behandel alle informatie en gegevens vertrouwelijk. Ook na het afsluiten van een traject.
a)

Deel niets met mensen buiten de betrokkenen bij het plan om zonder dat je daarvoor
expliciete toestemming hebt van de cliënt. Je hebt een geheimhoudingsplicht. Dus
niet telefonisch, per mail of mondeling. Voor het omgaan met persoonsgegevens is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassingiii, en de eigen regels
van een betrokken hulpverlener, zoals bijvoorbeeld de Wet op de Jeugdzorg of de
Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

b) Geef je inlogcodes nooit aan iemand anders. Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk.
c)

Ga zorgvuldig om met gegevens, dus laat geen vertrouwelijke papieren rondslingeren
of schermen met vertrouwelijke informatie openstaan.

d) Gebruik de informatie alleen voor doeleinden waarvoor het bedoeld is.
- Is het verenigbaar met doel?
- Is het noodzakelijk om het doel te bereiken?
4. Respecteer elkaar en houd rekening met elkaar
a) Gebruik taal die alle betrokkenen begrijpen (geen ingewikkelde vaktermen)
b) Behandel alle betrokkenen als gelijkwaardig. Dat bevordert ook het vertrouwen in
elkaar.

iii

Voor meer informatie kijk op: www.mijnprivacy.nl

64

III. Toestemmingsformulier Samen1Plan.nl
Voor een digitale versie van het Toestemmingsformulier mail naar: info@Samen1Plan.nl
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Toestemmingsformulier Samen1Plan.nl

Hierbij verklaar ik,
als cliënt van

______________________ (Naam instelling/organisatie)
______________________ (Naam)
______________________ (Geboortedatum)

als ouder / wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt van:
______________________ (Naam instelling/organisatie)
______________________ (Naam)
______________________ (Geboortedatum)

dat ik toestemming geef voor:

het delen van informatie over de behandeling door de bij de hulpverlening aan cliënt betrokken
personen. Het is mij bekend dat deze informatie - uitsluitend voor de betrokkenen - via het
internet toegankelijk is op www.Samen1Plan.nl. Dit zodat ______________________ (naam
cliënt), ouders van ______________________ (naam cliënt) en betrokkenen steeds de actuele
situatie en het plan kennen.

Plaats:

______________________

Datum:

______________________

Handtekening: ______________________
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IV. Checklist SMART doelen
Specifiek
Beschrijft het doel duidelijk en concreet het gewenste gedrag?

Ja/Nee

Formuleer het doel duidelijk en concreet. Het doel moet een waarneembare actie, concreet
gedrag of een resultaat beschrijven. Koppel er indien mogelijk een getal aan.
Voorbeeld: ‘Piet geeft 6 van de 10 keer aan dat hij boos is en neemt dan een time-out.’
Niet: ‘Piet kan zijn boosheid op een adequate manier uiten.’
Is het doel in actieve eindtermen geformuleerd?

Ja/Nee

Gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoorden waardoor duidelijk wordt welk gedrag het doel
uiteindelijk beoogt. Dus niet in procestermen.
Voorbeeld: ‘Martin houdt zijn kamer netjes en schoon.’
Niet: ‘Martin kan zijn kamer netjes en schoon houden.’
Is het doel - waar nodig- situatiespecifiek geformuleerd?

Ja/Nee

Geef aan welk gedrag in welke specifieke situatie het gewenste gedrag zich voor moet doen.
Voorbeeld: ‘Floris zit stil aan tafel tijdens het avondeten.’
Niet: ‘Floris zit stil aan tafel.’
NB: soms is té specifiek niet wenselijk, bijvoorbeeld wanneer het doel uiteindelijk gericht is op
generalisatie naar meerdere situaties.

Meetbaar
Worden er ‘meetlatten’ genoemd die aangeven wanneer het doel bereikt is?

Ja/Nee

Geef aan waaraan te zien of te bepalen is of het doel bereikt is.
Voorbeelden
- ‘Mirjam leest op AVI-5-niveau.’
- ‘Anja houdt in een schrift bij waar zij haar geld aan uit geeft.’
- ‘Margriet doet minstens 3 keer per dag wat moeder van haar vraagt.’
- ‘Bram scoort ‘normaal’ op de CBCL-schaal Angstproblemen.’

Aanvaardbaar
Zijn hulpverlener en cliënt het eens over het doel?

Ja/Nee

Stel samen doelen op door de dialoog aan te gaan. Wat vindt de cliënt belangrijk? Hoe kan dit
bereikt worden?
Is het doel mét de cliënt en in de taal van de cliënt geformuleerd?

Ja/Nee

Formuleer samen met de cliënt de doelen in voor de cliënt begrijpelijke taal. Vermijd
ingewikkelde (vak)termen. Laat de cliënt zoveel mogelijk in eigen bewoording zijn/haar doelen
formuleren. De cliënt moet de doelen ervaren als ‘eigen’ doelen.
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Realistisch
Gaat het doel over zaken die veranderbaar zijn?

Ja/Nee

Stel een doel alleen als het gedrag of de situatie beïnvloedbaar is. Problemen zijn op te lossen;
chronische beperkingen niet.
Voorbeeld: ‘Esther komt goed mee op school’
Niet: ‘Jantje kan weer lopen’ (terwijl hij verlamd is)
Is het doel realiseerbaar binnen het tijdsbestek en mogelijkheden van de hulpverlening?

Ja/Nee

Stel een doel dat binnen de aangegeven tijdsperiode met deze hulpverlening te behalen is.
Is het doel realiseerbaar met het oog op de situatie waarin de cliënt zich bevindt?

Ja/Nee

Stel een doel dat voor déze cliënt op dít moment in déze situatie haalbaar is.

Tijdgebonden
Bevat het doel een afgebakende tijdsperiode?

Ja/Nee

Geef zo mogelijk aan wanneer het doel wordt beëindigd dan wel geëvalueerd. In het plan wordt
dit bij ‘acties’ aangegeven bij evaluatie.
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