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Welkom

• Verwachtingen vandaag

• Introductie coördinatoren intensieve begeleiding

• Toelichting programma



Praktisch mededelingen

• Bloggers/ Vloggers in de zaal (Danielle)

• Beveiligde link krijg je toegestuurd.

• Vanmiddag ervaringsmaatjes training

• Morgen: neem een theedoek of een sjaal mee.



Programma

• Praktische mededelingen

• Introductie Handjehelpen

• Casuistiek en opdrachten:

– Oplossingsgericht werken: ‘eigen kracht versterken.’(Wilma)

– Veiligheid (Rona)

• Pauze (10.45- 11.00) 

– Netwerkbenadering: ‘Eigen kracht versterken’ (Yvonne)

– Informele zorg: de sector waarin je werkzaam bent (Wieke)



Doel vandaag

Je kan na vanmorgen o.a. antwoord geven op de 

volgende vragen:

• Welke methodische grondslagen hanteert

Handjehelpen?

• Weet je wat te doen bij signalen van 

onveiligheid? 

• Welke rol heb jij als stagiairs in de informele

zorg? 



Introductie Handjehelpen

• Ontstaan

• Groei

• Doelgroep

• Functies en werkwijze

• Aantallen



Waarom?

Waarom heb jij voor jouw opleiding gekozen?

Onze waarom:

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar 

iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor 

elkaar inzetten. 

Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet 

vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af 

en toe een steuntje in de rug nodig. 



Methodisch werken bij HH

• Presentiebenadering Andries Baart (dag 2)

• Werken aan de eigen kracht van de hulpvrager

door:

• Netwerkbenadering (Natuurlijk een netwerkcoach) 

(teamoverleg central)

• Gesprekstechnieken (training docent HU) 

• Oplossingsgericht werken



Methodisch werken aan eigen kracht

Vraag degene die naast je zit of hij of zij nog 

goede voornemens heeft. Stel hem of haar de 

volgende vragen:

1. Waar hoop je op?

2. Welk verschil zou dat maken?

3. Wat werkt al in de goede richting?

4. Wat zou een volgende stap zijn?

Oefening Oplossingsgericht werken



Methodisch werken aan eigen kracht

De vier basisvragen:

1. Waar hoop je op?

2. Welk verschil zou dat maken?

3. Wat werkt al in de goede richting?

4. Wat zou een volgende stap zijn?

Oplossingsgericht werken in het kort



Methodisch werken aan eigen kracht

“Stoppen met doen wat niet werkt en meer doen

van wat wel werkt”

Oplossingsgericht werken is…



Eigen kracht ervaren is alleen

mogelijk in een veilige omgeving!



Veiligheid

Oefening: 

Waar denk jij aan bij veiligheid?



Veiligheid

• Als jij ongewenst (sexueel getint) gedrag
ervaart: altijd je begeleider op de hoogte stellen. 

• Bij zorgen over kindermishandeling of huiselijk
geweld: altijd je begeleider op de hoogte stellen. 

• Handjehelpen werkt met de Meldcode.

• Er is een aandachtfunctionaris Veiligheid en
Meldcode.

• Er zijn omgangsregels

• BESTUDEER DE HANDLEIDING. 

Zorgen



Veiligheid

• Als jij ongewenst (sexueel getint) gedrag

ervaart: altijd je begeleider op de hoogte stellen. 

• Bij zorgen over kindermishandeling of huiselijk

geweld: altijd je begeleider op de hoogte stellen. 

• Handjehelpen werkt met de Meldcode.

• Er is een aandachtfunctionaris Veiligheid en

Meldcode.

Zorgen



Casus: Ongepast gedrag

Jij komt al een paar weken bij een gezin, je kan het goed
vinden met de moeder en de 3 kinderen waar je allerlei
dingen mee onderneemt. De kinderen zijn 10, 12 en 16. De 
oudste heeft een verstandelijke beperking en de jongste
heeft autisme.

De oudste vindt jou knap en leuk en vraag of je al een 
vriend of een vriendin hebt en of je een keertje met hem of 
haar uit wil. Daarna geeft hij/ zij jou een knuffel en je was 
zo overvallen dat je dit eigenlijk helemaal niet wilde, maar 
op dat moment ook niet meteen er iets over kon zeggen.

Wat ga jij doen?

Casus veiligheid



Casus : Meldcode

Casus Meldcode

Je komt bij een gezin met 4 kinderen. Moeder is weer zwanger. Jij 

speelt vooral met de twee kinderen die nu 4 jaar zijn. Je merkt dat 

moeder vaak negatief praat over de kinderen tegen jou, de 

kinderen zitten er dan naast te spelen. Je merkt ook dat de 

moeder af en toe erg boos wordt, en de kinderen als ze ruzie 

krijgen of niet luisteren, erg hardhandig uit elkaar haalt. Ze trekt ze 

aan de armen omhoog en weg. 

Wat doe je? 



Veiligheid

• Luister naar je intuïtie. Vertrouw op je gevoel. Neem je gevoel 

serieus en bespreek het. Er is geen “fout”. Jullie zijn aan het 

leren. Wij zijn zorgvuldig.

• Jij zorgt voor de veiligheid van jouw hulpvrager en de 

familieleden.

• Als je jezelf onveilig voelt ALTIJD benoemen bij je begeleider. 

• Als je je zorgen maakt over de veiligheid van een hulpvrager ( 

denk aan huiselijk geweld of kindermishandeling) altijd dit 

signaal doorgeven aan je begeleider ( verplicht).



NAAR BUITEN!

Eerst de groepsfoto

15 minuten pauze



Methodisch werken bij HH

• Presentiebenadering Andries Baart (dag 2)

• Werken aan de eigen kracht van de hulpvrager

door:

• Netwerkbenadering (Natuurlijk een netwerkcoach) 

(teamoverleg central)

• Gesprekstechnieken (training docent HU) 

• Oplossingsgericht werken



Eigen kracht

• Eigen kracht versterken: 

Het aanboren en

vergroten en benutten

van de sterke kanten

van mensen



Werken aan het netwerk

• Bij wie leen jij een ei?

• Wie komt je helpen je nieuwe woning schilderen?

• Stel dat… Wie speelt met jouw kind als je ziek bent en je 
partner werkt?

• Als je bang of verdrietig bent, met wie deel je dat?

• Je hebt hulp nodig bij het werken met je computer, ( en
geen geld)  wie helpt je?



Werken aan het netwerk

Netwerkmaatjes methode: wie kent er al tools / 
interventies/ de netwerkmethode?

“It takes a village to raise a child”

• En als er nou geen vrijwilliger of stagiair van 
Handjehelpen kan komen………

• Wat dan?



Werken aan het netwerk

Je komt in een gezin waarbij de dochter van 10 meervoudig

gehandicapt is. Ouders zijn gescheiden. Je ziet dat moeder het 

zwaar heeft..Vader heeft 1 weekend in de 14 dagen zijn

dochter. Opa en oma (haar ouders wonen) 1,5 uur rijden bij

haar vandaan. Er zijn weinig mensen met wie ze nog contact 

heeft. De zorg is zwaar en haar netwerk is klein.



Informele zorg

Wat weten jullie?

A) Schrijf zoveel mogelijk woorden op die te 

maken hebben met het begrip informele zorg

B) Doe nu hetzelfde voor het begrip formele zorg.

http://www.schoolbordportaal.nl/data/timer%20time/timerdigitaal.html



Informele zorg

• Wat is informele zorg?

• Wat is formele zorg?

• Samenwerking met Handjehelpen



Informele zorg

Casus

Anna van 29 met verstandelijke beperking, heeft vroeger zelf in een 
gezinsvervangend tehuis gewoond. Heeft nu 2 dochters, Sandra 1,5 en 
Tessa 3. Anna heeft ook een man: Bram, ook hij heeft een verstandelijke 
beperking.

Formele zorg: ambulante hulpverlening 

Informele zorg: ambulante inzet stagiair Handjehelpen

Dilemma: Anna vertelt tegen stagiair Daphne dat ze blij is met de hulp die 
ze van Daphne krijgt, maar dat ze de hulp van de ambulant begeleider 
maar lastig vindt.

WAT ZOU JIJ DOEN?? In groepjes van 4

Samenwerking informele & formele zorg



Professional van de toekomst

Als jij je diploma hebt dan 
weet je …

• Informele zorg maakt het 
verschil

• Samenwerking kan 
meerwaarde zijn

• Rol gaan ervaren dit jaar!



Terug bij het doel van vandaag

Je kan na vanmorgen o.a. antwoord geven op de 

volgende vragen:

• Welke methodische grondslagen hanteert

Handjehelpen?

• Weet je wat te doen bij signalen van 

onveiligheid? 

• Welke rol heb jij als stagiairs in de informele

zorg? 



Verdeling teams

Middagprogramma

• Lunch eigen team
– Team Wieke: kleine zaal

– Team Yvonne: grote zaal

– Team Rona: zaal MEE

– Team Wilma: Kamer Irene kamer 10

• Lees de handleiding en kijk op de webpagina

• Training Ervaringsmaatjes

Dag 2

• Kennismaken regioteam

• Inzetgesprekken

• Training Ervaringsmaatjes



Vragen


