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Bijlage 1 Antwoorden op de gesloten vragen vragenlijst  
 

Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  ntotaal  
- ncat. (%)cat. 

Met welke doelgroep werk je voornamelijk? 
- 0 

 
- Alle gezinnen (JGZ) 
- Kinderen/gezinnen met 

enkelvoudige problemen 
- Kinderen met complexe 

problemen  
- Multiprobleemgezinnen 

140 
- 62 (44%) 
- 9 (6%) 

 
- 17 (12%) 
- 52 (37%) 

In welk werkveld ben je werkzaam? 
- 0 

 
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
- Jeugdteams/wijkteams 
- Specialistische zorg  

140 
- 31 (22%) 
- 108 (77%) 
- 1 (1%) 

In welke gemeente ben je (voornamelijk) 
werkzaam? 

- 0 

 
- Den Haag  
- Delft  
- Zoetermeer 
- Leidschendam-Voorburg 
- Westland 
- Pijnacker-Nootdorp 
- Voorschoten 
- Wassenaar  
- Rijswijk 
- Midden-Delfland  

140 
- 85 (61%) 
- 10 (7%) 
- 11 (8%) 
- 5 (4%) 
- 6 (4%) 
- 8 (6%) 
- 5 (4%) 
- 3 (2%) 
- 3 (2%) 
- 4 (3%) 

Hoeveel jaar ben je werkzaam in de zorg 
voor jeugd? 

- 0 

 
- 5   –  10 jaar  
- 0   –  5   jaar 
- 10 –  15 jaar 
- Langer dan 15 jaar  

140 
- 41 (29%) 
- 37 (26%) 
- 33 (24%) 
- 29 (21%) 

Tot welke beroepsgroep reken jij jezelf? 
- 0 

 
- Arts 
- Verpleegkundige 
- Maatschappelijk werken 
- Psycholoog 
- Pedagoog 
- Anders namelijk  

25 
- 13 (9%) 
- 20 (14%) 
- 63 (45%) 
- 5 (4%) 
- 14 (10%) 
- 25 (18%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Tot welke beroepsgroep reken jij jezelf? 
Anders namelijk (open) 

- 0 

 
- Ambulant hulpverlener 
- Ambulant hulpverlener 

opvoedondersteuning 
- Coach 
- Coach sociaal team  
- Consulent Jongeren  
- Gezinscoach 
- Gezinscoach  
- GGZ ouderbegeleider  
- Jeugdhulpverlener 
- jeugdhulpverlening  
- Jeugdteamlid 
- Jeugdteammedewerker 
- Jeugdverpleegkundige binnen het 

jeugdteam, zorgprofessional 
- Jeugdzorgwerker 
- Kwaliteitsmedewerker jeugd 
- Pedagogisch hulpverlener 
- Schoolmaatschappelijk werker 
- Sociaal pedagogisch hulpverlener 
- Social worker  

140 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 

 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 6 (4%) 
- 2 (1%) 
- 1 (1%) 
- 2 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 

 
- 1 (1%) 

 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%) 
- 1 (1%)  

Heb je de training van de GIZ-methodiek 
gevolgd? 

- 0 

 
- Ja 
- Nee 

140 
- 112 (80%) 
- 28 (20%) 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen 
die je ziet, gebruik je de 
signaleringstaxatie? 

- 15 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind/gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen/gezinnen 
- Ik ken deze variant van de GIZ niet 

125 
- 28 (22%) 
- 29 (23%) 
- 7 (6%) 
- 11 (9%) 
- 17 (14%) 
- 33 (26%) 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen 
die je ziet, gebruik je de uitgebreide 
taxatie? 

- 15 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind/gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen/gezinnen 
- Ik ken deze variant van de GIZ niet 

125 
- 38 (30%) 
- 32 (26%) 
- 7 (6%) 
- 10 (8%) 
- 3 (2%) 
- 35 (28%) 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen 
die je ziet, gebruik je de multidisciplinaire 
taxatie? 

- 15 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind/gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen/gezinnen 
- Ik ken deze variant van de GIZ niet 

125 
- 40 (32%) 
- 22 (18%) 
- 7 (6%) 
- 2 (2%) 
- 4 (3%) 
- 50 (40%) 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen 
die je ziet, zet je de GIZ-methodiek in? 

- 16 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind/gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen/gezinnen 
- Ik ken de GIZ-methodiek niet 

124 
- 21 (17%) 
- 30 (24%) 
- 13 (11%) 
- 17 (14%) 
- 30 (24%) 
- 13 (11%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  ntotaal  
- ncat. (%)cat 

Je gaf aan bij (bijna) alle kinderen/gezinnen die je ziet de GIZ-methodiek in te zetten. Hieronder staat een aantal 
stellingen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit bij (bijna) alle kinderen doet. Wil je aangeven of deze 

argumenten voor jou van toepassing zijn? 

De GIZ-methodiek draagt bij aan een open/ transparante 
relatie met kinderen/gezinnen 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

29 
- 28 (97%) 
- 1 (3%) 

De GIZ-methodiek draagt ertoe bij dat ik zorg op maat kan 
bieden 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

29 
- 24 (83%) 
- 5 (17%) 

De GIZ-methodiek draagt ertoe bij dat ouders meer 
commitment hebben voor het inschakelen van zorg 

- 1 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

 

29 
- 21 (72%) 
- 8 (28%) 

De GIZ-methodiek biedt zelfinzicht en zelfsturing aan 
kinderen/gezinnen 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

29 
- 23 (79%) 
- 6 (21%) 

De GIZ-methodiek draagt bij aan de kwaliteit van de 
gezamenlijke analyse en beslissing wat er nodig is 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 

29 
- 25 (86% 
- 4 (14%) 

De GIZ-methodiek draagt bij aan de actieve participatie van 
kinderen/gezinnen  
1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

29 
- 22 (76%) 
- 7 (24%) 

De GIZ-methodiek draagt bij aan samenwerking met 
ketenpartners 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

29 
- 14 (48%) 
- 15 (52%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan de GIZ methodiek  
- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

29 
- 25 (86%) 
- 4 (14%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over het gebruik van de 
GIZ methodiek 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

29 
- 21 (72%) 
- 8 (28%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om de GIZ methodiek te 
gebruiken  

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

29 
- 22 (76%) 
- 7 (24%) 

Ik ervaar voldoende steun van mijn collega’s om de GIZ-
methodiek te gebruiken  

- 1 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

 

29 
- 21 (72%) 
- 8 (28%) 

In mijn organisatie zijn over het gebruik van de GIZ-methodiek 
afspraken vastgelegd door het management (d.w.z. het staat 
in beleidsplannen, werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 
 

29 
- 20 (69%) 
- 9 (31%) 

Er is voldoende tijd om met de GIZ-methodiek te werken  
- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

29 
- 20 (69%) 
- 9 (31%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
ncat. (%)cat  

Er zijn, behalve de invoering van de GIZ-methodiek, weinig 
andere veranderingen waarmee ik momenteel of binnen 
afzienbare tijd mee te maken krijg 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 
 

29 
- 6 (21%) 
- 23 (79%) 

Ik vind de GIZ-methodiek goed aansluiten met hoe ik gewend 
ben te werken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

29 
- 28 (97%) 
- 1 (3%) 

Zijn er andere redenen waarom je de GIZ-methodiek inzet bij 
(bijna) alle kinderen die je ziet? 

- 17 

Zie Bijlage 2 A 
 

13 

Je gaf aan bij een meerderheid van alle kinderen/gezinnen die je ziet de GIZ-methodiek in te zetten. Hieronder staat 
een aantal stellingen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit bij een meerderheid doet. Wil je aangeven of 

deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

De GIZ-methodiek draagt bij aan een open/ transparante 
relatie met kinderen/gezinnen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 

15 
- 14 (93%) 
- 1 (7%) 

De GIZ-methodiek draagt ertoe bij dat ik zorg op maat kan 
bieden 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

15 
- 11 (73%) 
- 4 (27%) 

De GIZ-methodiek draagt ertoe bij dat ouders meer 
commitment hebben voor het inschakelen van zorg 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

15 
- 10 (67%) 
- 5 (33%) 

De GIZ-methodiek biedt zelfinzicht en zelfsturing aan 
kinderen/gezinnen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 12 (80%) 
- 3 (20%) 

De GIZ-methodiek draagt bij aan de kwaliteit van de 
gezamenlijke analyse en beslissing wat er nodig is 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 14 (93%) 
- 1 (7%) 

De GIZ-methodiek draagt bij aan de actieve participatie van 
kinderen/gezinnen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 

15 
- 9 (60%) 
- 6 (40%) 

De GIZ-methodiek draagt bij aan samenwerking met 
ketenpartners 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 7 (47%) 
- 8 (53%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan de GIZ-methodiek 
- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 13 (87%) 
- 2 (13%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over het gebruik van de 
GIZ-methodiek 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 12 (80%) 
- 3 (20%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om de GIZ-methodiek te 
gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

15 
- 14 (93%) 
- 1 (7%) 

Ik vind de GIZ-methodiek niet geschikt voor mijn cliënten 
- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 4 (27%) 
- 11 (73%) 
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Vraag  
          -missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik heb onvoldoende kennis om de GIZ-methodiek te gebruiken 
- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 1 (7%) 
- 14 (93%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om de GIZ-methodiek te 
gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 1 (7%) 
- 14 (93%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om de GIZ-
methodiek te gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

 

15 
- 5 (33%) 
- 10 (67%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's om de GIZ-
methodiek te gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

15 
- 3 (20%) 
- 12 (80%) 

Er is onvoldoende tijd voor het gebruik de GIZ-methodiek 
- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 6 (40%) 
- 9 (60%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
gebruik van de GIZ-methodiek 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 

15 
- 4 (27%) 
- 11 (73%) 

De GIZ-methodiek sluit niet goed aan bij hoe ik gewend ben te 
werken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

15 
- 4 (27%) 
- 11 (73%) 

In mijn organisatie zijn over het gebruik van de GIZ-methodiek 
geen afspraken vastgelegd door het management (d.w.z. het 
staat niet in beleidsplannen, werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 
 
 

15 
- 3 (20%) 
- 12 (80%) 

Er zijn, behalve de invoering van de GIZ-methodiek, veel 
andere veranderingen waarmee ik momenteel of binnen 
afzienbare tijd mee te maken krijg 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

 
 

15 
- 9 (60%) 
- 6 (40%) 

Zijn er andere redenen waarom je de GIZ-methodiek inzet bij 
een meerderheid van alle kinderen die je ziet?  

- 14 

Zie Bijlage 02 B 
  

3 
 
 
 

Je gaf aan bij minder dan een meerderheid van alle kinderen/gezinnen die je ziet de GIZ-methodiek in te zetten. 
Hieronder staat een aantal belemmeringen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit niet bij meer kinderen 

doet. Wil je per belemmering aangeven of deze voor  
jou van toepassing is? 

Ik vind de GIZ-methodiek niet geschikt voor mijn cliënten 
- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 26 (42%) 
- 36 (58%) 

Ik heb onvoldoende kennis om de GIZ-methodiek te gebruiken 
- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 7 (11%) 
- 55 (89%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om de GIZ-methodiek te 
gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 5 (8%) 
- 57 (92%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om de GIZ-
methodiek te gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 12 (19%) 
- 50 (81%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's 
om de GIZ-methodiek te gebruiken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 14 (23%) 
- 48 (77%) 

Er is onvoldoende tijd voor het gebruik de GIZ-
methodiek 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 23 (37%) 
- 39 (63%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen 
voor het gebruik van de GIZ-methodiek 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

62 
- 9 (15%) 
- 53 (85%) 

De GIZ-methodiek sluit niet goed aan bij hoe ik 
gewend ben te werken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

62 
- 38 (61%) 
- 24 (39%) 

In mijn organisatie zijn over het gebruik van de 
GIZ-methodiek geen afspraken vastgelegd door 
het management (d.w.z. het staat niet in 
beleidsplannen, werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 
 
 

62 
- 23 (37%) 
- 39 (63%) 

Er zijn, behalve de invoering van de GIZ-
methodiek, veel andere veranderingen waarmee 
ik momenteel of binnen afzienbare tijd mee te 
maken krijg 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 
 

62 
- 40 (65%) 
- 22 (36%) 

Zijn er andere redenen waarom je de GIZ-
methodiek niet inzet bij meer kinderen die je ziet? 

- 26 

Zie Bijlage 02 C 38 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen die je 
krijgt overgedragen, zit de GIZ-inschatting bij de 
overdracht? 

- 5 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind / 

gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen / 

gezinnen 
- Ik krijg geen kinderen / 

gezinnen overgedragen 

106 
- 67 (63%) 
- 22 (21%) 
- 2 (2%) 
- 2 (2%) 
- 2 (2%) 
- 11 (10%) 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen die je zelf 
overdraagt, geef je de GIZ inschatting mee bij de 
overdracht? 

- 5 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind / 

gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen / 

gezinnen 
- Ik draag geen kinderen / 

gezinnen over 

106 
- 49 (36%) 
- 26 (25%) 
- 5 (5%) 
- 9 (9%) 
- 10 (9%) 
- 7 (7%) 

Je gaf aan bij (bijna) alle kinderen/gezinnen die je 
overdraagt, de GIZ-inschatting mee te geven. 
Waarom doe je dit? 

- 1 

Zie Bijlage 2 D 9 

Je gaf aan niet bij (bijna) alle kinderen/gezinnen 
die je overdraagt, de GIZ-inschatting mee te 
geven. Waarom doe je dit niet? 

- 9 

Zie Bijlage 2 E 80 

 

 



8 
 

Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  ntotaal  
- ncat. (%)cat 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen bij wie je 
de GIZ-methodiek inzet, gebruik je één of twee 
van de visuele GIZ schema's (CAF / GOM)? 

- 12 

 
- Bij (bijna) geen enkel kind/gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle kinderen/gezinnen 
- Ik ken de visuele GIZ schema' 

niet 

99 
- 19 (19%) 
- 12 (12%) 
- 7 (7%) 
- 17 (17%) 
- 43 (43%) 
- 1 (1%) 

Je gaf aan bij (bijna) alle kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet één of twee van de visuele GIZ 
schema's (CAF / GOM) te gebruiken. Hieronder staat een aantal stellingen die een rol zouden kunnen spelen 
waarom je dit bij (bijna) alle kinderen doet. Wil je aangeven of deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

De visuele GIZ schema's geven structuur voor 
het gesprek met kinderen/ gezinnen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 37 (93%) 
- 3 (8%) 

De visuele GIZ schema's dragen bij aan een 
open/ transparante relatie met 
kinderen/gezinnen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 36 (90%) 
- 4 (10%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat 
ouders meer commitment hebben voor het 
inschakelen van zorg 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 26 (65%) 
- 14 (35%) 

De visuele GIZ schema's bieden zelfinzicht en 
zelfsturing aan kinderen/gezinnen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 35 (88%) 
- 5 (13%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat ik 
dat ik kinderen/gezinnen actief betrek bij analyse 
en beslissing wat er nodig is 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 36 (90%) 
- 4 (10%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat de 
kwaliteit van de inschatting toeneemt 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 26 (65%) 
- 14 (35%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat ik 
zorg op maat kan bieden 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 28 (70%) 
- 12 (30%) 

De visuele GIZ schema's dragen bij aan 
samenwerking met ketenpartners 

- 3 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

40 
- 19 (48%) 
- 21 (53%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan de 
visuele GIZ schema's 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 34 (85%) 
- 6 (15%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over de 
visuele GIZ schema's 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

40 
- 31 (78%) 
- 9 (23%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om de visuele 
GIZ schema's te gebruiken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 34 (85%) 
- 6 (15%) 

Ik ervaar voldoende steun van mijn collega's om 
de visuele GIZ schema's te gebruiken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 32 (80%) 
- 8 (20%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

In mijn organisatie zijn over het gebruik van de visuele GIZ 
schema's afspraken vastgelegd door het management (d.w.z. 
het staat in beleidsplannen, werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 3 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

40 
- 22 (55%) 
- 18 (45%) 

Er is voldoende tijd om met de visuele GIZ schema's te 
werken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 29 (73%) 
- 11 (28%) 

Ik vind de visuele GIZ schema's goed aansluiten met hoe ik 
gewend ben te werken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

40 
- 34 (85%) 
- 6 (15%) 

Zijn er andere redenen waarom je de visuele GIZ schema's 
gebruikt bij (bijna) alle kinderen bij wie je de GIZ-methodiek 
inzet?  

- 34 

Zie Bijlage 2 F 9 

Je gaf aan bij een meerderheid van alle kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet één of twee van de 
visuele GIZ schema's (CAF / GOM) te gebruiken. Hieronder staat een aantal stellingen die een rol zouden kunnen 
spelen waarom je dit bij een meerderheid doet. Wil je aangeven of deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

De visuele GIZ schema's geven structuur voor het gesprek 
met kinderen/ gezinnen 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 16 (94%) 
- 1 (6%) 

De visuele GIZ schema's dragen bij aan een open/ 
transparante relatie met kinderen/gezinnen 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 13 (77%) 
- 4 (24%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat ouders meer 
commitment hebben voor het inschakelen van zorg 

- 0 

-  
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 8 (47%) 
- 9 (53%) 

De visuele GIZ schema's bieden zelfinzicht en zelfsturing aan 
kinderen/gezinnen 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 15 (88%) 
- 2 (12%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat ik dat ik 
kinderen/gezinnen actief betrek bij analyse en beslissing wat 
er nodig is 

- 0 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

17 
- 14 (82%) 
- 3 (18%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat de kwaliteit van 
de inschatting toeneemt 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 11 (65%) 
- 6 (35%) 

De visuele GIZ schema's dragen ertoe bij dat ik zorg op maat 
kan bieden 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 6 (35%) 
- 11 (65%) 

De visuele GIZ schema's dragen bij aan samenwerking met 
ketenpartners 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 5 (29%) 
- 12 (71%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan de visuele GIZ 
schema's 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 14 (82%) 
- 3 (18%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over de visuele GIZ 
schema's 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 13 (77%) 
- 4 (24%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om de visuele GIZ schema's 
te gebruiken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 14 (82%) 
- 3 (18%) 

Ik vind de visuele GIZ schema's onhandig om mee te nemen 
- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 3 (18%) 
- 14 (82%) 

Ik vind dat de visuele GIZ schema's te weinig opleveren ten 
opzicht van hoe ik gewend ben te werken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 8 (47%) 
- 9 (53%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik vind de visuele GIZ schema's niet geschikt voor mijn 
cliënten 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 4 (24%) 
- 13 (77%) 

Ik heb onvoldoende kennis om de visuele GIZ schema's te 
gebruiken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 1            (6%) 
- 16 (94%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om de visuele GIZ 
schema's te gebruiken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 1            (6%) 
- 16 (94%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om de 
visuele GIZ schema's te gebruiken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 4 (24%) 
- 13 (77%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's om de visuele 
GIZ schema's te gebruiken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 3 (18%) 
- 14 (82%) 

Er is onvoldoende tijd voor het gebruik de visuele GIZ 
schema's 

- 0 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

17 
- 4 (24%) 
- 13 (77%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
gebruik van de visuele GIZ schema's 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 3 (18%) 
- 14 (82%) 

De visuele GIZ schema's sluiten niet goed aan bij hoe ik 
gewend ben te werken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 6 (35%) 
- 11 (65%) 

In mijn organisatie zijn over het gebruik van de visuele GIZ 
schema's geen afspraken vastgelegd door het management 
(d.w.z. het staat niet in beleidsplannen, werkplannen e.d. dat 
dit moet) 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

17 
- 4 (24%) 
- 13 (77%) 

Zijn er andere redenen waarom je de visuele GIZ schema's 
gebruikt bij een meerderheid van alle kinderen bij wie je de 
GIZ-methodiek inzet? 

- 10 

Zie Bijlage 2 G 

 

7 

Je gaf aan bij minder dan een meerderheid van alle kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet één of twee 
van de visuele GIZ schema's (CAF / GOM) te gebruiken. Hieronder staat een aantal belemmeringen die een rol 

zouden kunnen spelen waarom je dit niet bij meer kinderen doet. Wil je per belemmering aangeven of deze voor jou 
van toepassing is? 

Ik vind de visuele GIZ schema's onhandig om mee te nemen 
- 1 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

37 
- 18 (49%) 
- 19 (51%) 

Ik vind dat de visuele GIZ schema's te weinig opleveren ten 
opzicht van hoe ik gewend ben te werken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 25 (68%) 
- 12 (32%) 

Ik vind de visuele GIZ schema's niet geschikt voor mijn 
cliënten 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 18 (49%) 
- 19 (51%) 

Ik heb onvoldoende kennis om de visuele GIZ schema's te 
gebruiken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 4 (11%) 
- 33 (89%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om de visuele GIZ 
schema's te gebruiken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 3 (8%) 
- 34 (92%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om de 
visuele GIZ schema's te gebruiken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 9 (24) 
- 28 (76%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's om de visuele 
GIZ schema's te gebruiken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 5 (14%) 
- 32 (87%) 

Er is onvoldoende tijd voor het gebruik de visuele GIZ 
schema's 

- 1 

-  
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 11 (30%) 
- 26 (70%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
gebruik van de visuele GIZ schema's 

- 1 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

37 
- 7 (19%) 
- 30 (81%) 

De visuele GIZ schema's sluiten niet goed aan bij hoe ik 
gewend ben te werken 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 23 (62%) 
- 14 (38%) 

In mijn organisatie zijn over het gebruik van de visuele GIZ 
schema's geen afspraken vastgelegd door het management 
(d.w.z. het staat niet in beleidsplannen, werkplannen e.d. dat 
dit moet) 

- 1 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

37 
- 16 (43%) 
- 21 (57%) 

Zijn er andere redenen waarom je de visuele GIZ schema's 
niet gebruikt bij meer kinderen bij wie je de GIZ-methodiek 
inzet?  

- 27 

Zie Bijlage 2 H 
 

11 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen met zorgbehoeften bij 
wie je de GIZ-methodiek inzet , maak je een 
ondersteuningsplan? 

- 32 

 
- Bij (bijna) geen 

enkel kind / gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een 

meerderheid 
- Bij (bijna) alle 

kinderen / gezinnen 
- Ik ben niet bekend 

met het 
ondersteuningsplan 

79 
- 11 (14%) 
- 6 (8%) 
- 2 (3%) 
- 9 (11%) 
- 35 (44%) 
- 16 (20%) 

Je gaf aan bij (bijna) alle kinderen/gezinnen met zorgbehoeften bij wie je de GIZ-methodiek inzet een 
ondersteuningsplan te maken. Hieronder staat een aantal stellingen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit 

bij (bijna) alle kinderen doet. Wil je aangeven of deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan een 
open/ transparante relatie met kinderen/gezinnen 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 30 (97%) 
- 1 (3%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan 
resultaat gericht werken 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 30 (97%) 
- 1 (3%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt ertoe bij 
dat ik zorg op maat kan bieden 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 27 (87%) 
- 4 (13%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt ertoe bij 
dat ouders meer commitment hebben voor het inschakelen 
van zorg 

- 4 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

31 
- 27 (87%) 
- 4 (13%) 

Het maken van een ondersteuningsplan biedt zelfinzicht 
en zelfsturing aan kinderen/gezinnen 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 26 (84%) 
- 5 (16%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan het 
versterken van de analyse wat er aan de hand is en wat er 
nodig is 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 30 (97%) 
- 1 (3%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan 
samenwerking met ketenpartners 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 27 (87%) 
- 4 (13%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan het maken van 
een ondersteuningsplan 

- 4 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

31 
- 27 (87%) 
- 4 (13%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over het maken van 
een ondersteuningsplan 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 27 87%) 
- 4 (13%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

31 
- 31 (100%) 
- 0            (0%) 

Ik ervaar voldoende steun van mijn collega’s om een 
ondersteuningsplan te gebruiken  

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 30 (97%) 
- 1 (3%) 

Ik ervaar voldoende steun van het management om een 
ondersteuningsplan te gebruiken 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 28 (90%) 
- 3 (91%) 

In mijn organisatie zijn over het maken van een 
ondersteuningsplan afspraken vastgelegd (d.w.z. het staat 
in beleidsplannen, werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 4 

 
- Mee eens  
- Mee oneens 

31 
- 31 (100%) 
- 0            (0%) 

Er is voldoende tijd om een ondersteuningsplan te maken 
- 4 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

31 
- 26 (84%) 
- 5 (16%) 

Ik vind het maken van een ondersteuningsplan goed 
aansluiten met hoe ik gewend ben te werken 

- 4 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

31 
- 30 (97%) 
- 1 (3%) 

Zijn er andere redenen waarom je een ondersteuningsplan 
maakt bij (bijna) alle kinderen met zorgbehoeften bij wie je 
de GIZ-methodiek inzet? 

- 30 
 

Zie Bijlage 2 I 5 

Je gaf aan bij een meerderheid van alle kinderen/gezinnen met zorgbehoeften bij wie je de GIZ-methodiek inzet een 
ondersteuningsplan te maken. Hieronder staat een aantal stellingen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit 

bij een meerderheid doet. Wil je aangeven of deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan een 
open/ transparante relatie met kinderen/gezinnen 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 8 (89%) 
- 1 (11%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan 
resultaat gericht werken 

- 0 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

9 
- 8 (89%) 
- 1 (11%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt ertoe bij 
dat ik zorg op maat kan bieden 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 7 (78%) 
- 2 (22%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt ertoe bij 
dat ouders meer commitment hebben voor het inschakelen 
van zorg 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 7 (79%) 
- 2 (22%) 

Het maken van een ondersteuningsplan biedt zelfinzicht 
en zelfsturing aan kinderen/gezinnen 

- 0 

 
- Mee eens  
- Mee oneens 

 

9 
- 9 (100%) 
- 0            (0%) 

  



13 
 

Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan het 
versterken van de analyse wat er aan de hand is en wat er 
nodig is 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

9 
- 9 (100%) 
- 0            (0%) 

Het maken van een ondersteuningsplan draagt bij aan 
samenwerking met ketenpartners 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 8 (89) 
- 1 (11%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan het maken van 
een ondersteuningsplan 

- 0 

 
- Mee eens  
- Mee oneens 

9 
- 9 (100%) 
- 0            (0%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over het maken van 
een ondersteuningsplan 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 8 (89%) 
- 1 (11%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 8 (89%) 
- 1 (11%) 

Ik vind dat het maken van een ondersteuningsplan te 
weinig oplevert ten opzicht van hoe ik gewend ben te 
werken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 1           (11%) 
- 8 (89%) 

Ik vind het maken van een ondersteuningsplan niet 
geschikt voor mijn cliënten 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 0            (0%) 
- 9          (100%) 

Ik heb onvoldoende kennis om een ondersteuningsplan te 
maken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 0            (0%) 
- 9          (100%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 1            (11%) 
- 8  (89%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 0            (0%) 
- 9          (100%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega’s om een 
ondersteuningsplan te maken  

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

9 
- 0            (0%) 
- 9          (100%) 

Er is onvoldoende tijd voor het maken van een 
ondersteuningsplan 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 2 (22%) 
- 7 (78%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
maken van een ondersteuningsplan 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 1            (11%) 
- 8 (89%) 

Het maken van een ondersteuningsplan sluit niet goed aan 
bij hoe ik gewend ben te werken 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 0            (0%) 
- 9          (100%) 

In mijn organisatie zijn over het maken van een 
ondersteuningsplan geen afspraken vastgelegd door het 
management (d.w.z. het staat niet in beleidsplannen, 
werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 0 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

9 
- 1            (11%) 
- 8 (89%) 

Zijn er andere redenen waarom je een ondersteuningsplan 
maakt bij een meerderheid van alle kinderen met 
zorgbehoeften bij wie je de GIZ-methodiek inzet ?  

- 6 

Zie Bijlage 2 J 
 

- 3 

Je gaf aan bij minder dan een meerderheid van alle kinderen/gezinnen met zorgbehoeften bij wie je de GIZ-
methodiek inzet, een ondersteuningsplan te maken. Hieronder staat een aantal belemmeringen die een rol zouden 

kunnen spelen waarom je dit niet bij meer kinderen doet. Wil je per belemmering aangeven of deze voor jou van 
toepassing is? 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik vind dat het maken van een ondersteuningsplan te 
weinig oplevert ten opzicht van hoe ik gewend ben te 
werken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 9 (56%) 
- 7 (44%) 

Ik vind het maken van een ondersteuningsplan niet 
geschikt voor mijn cliënten 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

16 
- 8 (50%) 
- 8 (50%) 

Ik heb onvoldoende kennis om een ondersteuningsplan te 
maken 

- 3 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

16 
- 9 (56%) 
- 7 (44%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 8 (50%) 
- 8 (50%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 7 (44%) 
- 9 (56%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's om een 
ondersteuningsplan te maken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 6 (38%) 
- 10 (63%) 

Er is onvoldoende tijd voor het maken van een 
ondersteuningsplan 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 12 (75%) 
- 4 (25%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
maken van een ondersteuningsplan 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 9 (56%) 
- 7 (44%) 

Het maken van een ondersteuningsplan sluit niet goed aan 
bij hoe ik gewend ben te werken 

- 3 

 
- Mee eens  
- Mee oneens  

16 
- 12 (75%) 
- 4 (25%) 

In mijn organisatie zijn over het maken van een 
ondersteuningsplan geen afspraken vastgelegd door het 
management (d.w.z. het staat niet in beleidsplannen, 
werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens  

16 
- 10 (63%) 
- 6 (38%) 

Zijn er andere redenen waarom je niet bij meer kinderen 
met zorgbehoeften bij wie je de GIZ-methodiek inzet , een 
ondersteuningsplan maakt?  

- 10 

Zie Bijlage 2 K 
 

9 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-
methodiek inzet, leg je de GIZ-inschattingen vast (dossier 
of foto)? 

- 24 
 

 
- Bij (bijna) geen enkel 

kind / gezin 
- Bij een minderheid 
- Bij de helft 
- Bij een meerderheid 
- Bij (bijna) alle 

kinderen / gezinnen 

87 
- 32 (37%) 
- 10 (12%) 
- 3 (3%) 
- 7 (8%) 
- 35 (40%) 

Je gaf aan bij (bijna) alle kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet, de inschattingen vast te leggen 
(dossier of foto). Hieronder staat een aantal stellingen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit bij (bijna) alle 
kinderen doet. Wil je aangeven of deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt bij aan 
een open/ transparante relatie met kinderen/gezinnen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 25         (78%) 
- 7           (22%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij 
dat ik de voortgang van ingezette actie kan monitoren 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

32 
- 26          (81%) 
- 6            (19%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij 
dat de ouder/het gezin de voortgang van ingezette actie 
kan monitoren 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 25          (78%) 
- 7             

(22%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij 
dat ik zorg op maat kan bieden 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 17          (53%) 
- 15          (47%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij 
dat ouders meer commitment hebben voor het inschakelen 
van zorg 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 16          (50%)            
- 16          (50%)  

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen biedt zelfinzicht 
en zelfsturing aan kinderen/gezinnen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 18          (56%) 
- 14          (44%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt bij aan 
het versterken van de analyse wat er aan de hand is en 
wat er nodig is 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 22          (69%) 
- 10          (31%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt bij aan 
samenwerking met ketenpartners 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 19          (59%) 
- 13          (41%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan het vastleggen van 
de GIZ-inschattingen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

32 
- 27          (84%) 
- 5            (16%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over het vastleggen 
van de GIZ-inschattingen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

32 
- 21          (66%) 
- 11          (34%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om de GIZ-inschattingen 
vast te leggen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

32 
- 24          (75%) 
- 8             

(25%) 

Ik ervaar voldoende steun van mijn collega's om de GIZ-
inschattingen vast te leggen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 24          (75%) 
- 8             

(25%) 

Ik ervaar voldoende steun van het management om de 
GIZ-inschattingen vast te leggen In mijn organisatie zijn 
over het vastleggen van de GIZ-inschattingen afspraken 
vastgelegd (d.w.z. het staat in beleidsplannen, 
werkplannen e.d. dat dit moet) 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 20          (63%) 
- 12          (38%) 

Er is voldoende tijd om de GIZ-inschattingen vast te 
leggen 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

32 
- 20          (63%)             
- 12          (38%) 

Ik vind het vastleggen van de GIZ-inschattingen goed 
aansluiten met hoe ik gewend ben te werken 

- 3 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

32 
- 25          (78%)           
- 7             

(22%) 
 

Zijn er andere redenen waarom je de inschattingen 
vastlegt bij (bijna) alle kinderen bij wie je de GIZ-
methodiek inzet? 

- 29 

Zie Bijlage 02 L 6 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Je gaf aan bij een meerderheid van alle kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet, de inschattingen vast te 
leggen (dossier of foto). Hieronder staat een aantal stellingen die een rol zouden kunnen spelen waarom je dit bij een 

meerderheid doet. Wil je aangeven of deze argumenten voor jou van toepassing zijn? 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt bij aan een 
open/ transparante relatie met kinderen/gezinnen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 5           (100%) 
- 0             (0%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij dat 
ik de voortgang van ingezette actie kan monitoren 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 5           (100%) 
- 0             (0%) 

 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij dat 
de ouder/het gezin de voortgang van ingezette actie kan 
monitoren 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 4             (80%) 
- 1             (20%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij dat 
ik zorg op maat kan bieden 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 5           (100%) 
- 0             (0%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt ertoe bij dat 
ouders meer commitment hebben voor het inschakelen van 
zorg 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 3             (60%)            
- 2             (40%)  

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen biedt zelfinzicht en 
zelfsturing aan kinderen/gezinnen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 4             (80%) 
- 1             (20%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt bij aan het 
versterken van de analyse wat er aan de hand is en wat er 
nodig is 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 5           (100%) 
- 0             (0%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen draagt bij aan 
samenwerking met ketenpartners 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 3             (60%) 
- 2             (40%) 

Gezinnen werken (bijna) altijd mee aan het vastleggen van 
de GIZ-inschattingen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 5           (100%) 
- 0             (0%) 

Gezinnen zijn (bijna) altijd tevreden over het vastleggen van 
de GIZ-inschattingen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 4             (80%) 
- 1             (20%) 

Ik voel mezelf goed geëquipeerd om de GIZ-inschattingen 
vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 5           (100%) 
- 0             (0%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen kan niet in onze 
systemen (zoals het digitaal dossier) 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 2             (40%) 
- 3             (60%) 

Ik vind dat het vastleggen van de GIZ-inschattingen te weinig 
oplevert ten opzicht van hoe ik gewend ben te werken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 3             (60%) 
- 2             (40%) 

Ik vind het vastleggen van de GIZ-inschattingen niet geschikt 
voor mijn cliënten 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 2             (40%)             
- 3             (60%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik heb onvoldoende kennis om de GIZ-inschattingen vast te 
leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 1             (20%)           
- 4             (80%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om de GIZ-inschattingen 
vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 0             (0%) 
- 5          (100%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om de 
GIZ-inschattingen vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 1             (20%) 
- 4             (80%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's om de GIZ-
inschattingen vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 2             (40%) 
- 3             (60%) 

Er is onvoldoende tijd voor het vastleggen van de GIZ-
inschattingen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

5 
- 0             (0%) 
- 5           (100%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
vastleggen van de GIZ-inschattingen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 2             (40%) 
- 3             (60%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen sluit niet goed aan 
bij hoe ik gewend ben te werken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 2             (40%) 
- 3             (60%) 

In mijn organisatie zijn over het vastleggen van de GIZ-
inschattingen geen afspraken vastgelegd door het 
management (d.w.z. het staat niet in beleidsplannen e.d. dat 
dit moet) 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

5 
- 2             (40%)        
- 3             (60%) 

Zijn er andere redenen waarom je de inschattingen vastlegt 
bij een meerderheid van alle kinderen bij wie je de GIZ-
methodiek inzet? 

- 6 

Zie Bijlage 2 M 1 

Je gaf aan bij minder dan een meerderheid alle kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet, de GIZ-
inschattingen vast te leggen. Hieronder staat een aantal belemmeringen die een rol zouden kunnen spelen waarom 

je dit niet bij meer kinderen doet. Wil je per belemmering aangeven of deze voor jou van toepassing is? 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen kan niet in onze 
systemen (zoals het digitaal dossier)  

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 27           (63%) 
- 16           (37%) 

Ik vind dat het vastleggen van de GIZ-inschattingen te weinig 
oplevert ten opzicht van hoe ik gewend ben te werken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 26           (61%) 
- 17           (40%) 

Ik vind het vastleggen van de GIZ-inschattingen niet geschikt 
voor mijn cliënten 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 15           (35%) 
- 28           (65%) 

Ik heb onvoldoende kennis om de GIZ-inschattingen vast te 
leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

43 
- 7             (16%) 
- 36           (84%) 

Ik heb onvoldoende vaardigheden om de GIZ-inschattingen 
vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

43 
- 6             (14%) 
- 37           (86%) 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Ik ervaar onvoldoende steun van het management om de 
GIZ-inschattingen vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 14           (33%) 
- 29           (67%) 

Ik ervaar onvoldoende steun van mijn collega's om de GIZ-
inschattingen vast te leggen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 10           (23%) 
- 33           (77%) 

Er is onvoldoende tijd voor het vastleggen van de GIZ-
inschattingen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

43 
- 18           (42%) 
- 25           (58%) 

Er zijn onvoldoende materialen / voorzieningen voor het 
vastleggen van de GIZ-inschattingen 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 17           (40%) 
- 26           (61%) 

Het vastleggen van de GIZ-inschattingen sluit niet goed aan 
bij hoe ik gewend ben te werken 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 24           (56%) 
- 19           (44%) 

In mijn organisatie zijn over het vastleggen van de GIZ-
inschattingen geen afspraken vastgelegd door het 
management (d.w.z. het staat niet in beleidsplannen, 
werkplannen e.d. dat dit moet 

- 2 

 
- Mee eens 
- Mee oneens 

 

43 
- 22           (51%) 
- 21           (49%) 

Zijn er andere redenen waarom je niet bij meer 
kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-methodiek inzet, de GIZ-
inschattingen vastlegt (dossier of foto)? 

- 2 

Zie Bijlage 2 N 43 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-
methodiek inzet, nemen de cliënten actief deel aan de 
analyse? 

- 33 

 
- Bij (bijna) geen 

enkel kind / 
gezin 

- Bij een 
minderheid 

- Bij de helft 
- Bij een 

meerderheid 
- Bij (bijna) alle 

kinderen / 
gezinnen 

78 
- 17 (21%) 
- 4 (5%) 
- 10 (13%) 
- 20 (26%) 
- 27 (35%) 

Wat heb je nodig om dit (nog) beter te laten lukken? 
- 33 

Zie Bijlage 2 O 78 

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-
methodiek inzet, worden de sterke kanten van het kind/gezin 
besproken? 

- 34 

 
- Bij (bijna) geen 

enkel kind / 
gezin 

- Bij een 
minderheid 

- Bij de helft 
- Bij een 

meerderheid 
- Bij (bijna) alle 

kinderen / 
gezinnen 

77 
- 11 (14%) 
- 1            (1%) 
- 4 (5%) 
- 13 (17%) 
- 48 (62%) 

Wat heb je nodig om dit (nog) beter te laten lukken?  
- 34 

Zie Bijlage 2 P 
 

77 
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Vraag  
- missing 

Antwoordcategorieën  
 

ntotaal  
- ncat. (%)cat  

Bij welk deel van de kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-
methodiek inzet, gebruik je motiverende en 
oplossingsgerichte gespreksvaardigheden? 

- 36 

 
- Bij (bijna) geen 

enkel kind / 
gezin 

- Bij een 
minderheid 

- Bij de helft 
- Bij een 

meerderheid 
- Bij (bijna) alle 

kinderen / 
gezinnen 

75 
- 10 (13%) 
- 1            (1%) 
- 3            (4%) 
- 22 (29%) 
- 39 (52%) 

Welk motiverende en oplossingsgerichte 
gespreksvaardigheden werken voor jou goed? 

- 36 

Zie Bijlage 2 Q 
 
 

75 
 

Wat heb je nodig om dit (nog) beter te laten lukken?  
- 36 

Zie Bijlage 2 R 
 

75 

Tot slot zijn we benieuwd naar uw mening over de GIZ-methodiek. 

Wat vind je het sterkste punt van de GIZ-methodiek? Zie Bijlage 2 S  

Wat is jouw grootste wens op het gebied van de GIZ-
methodiek? 

Zie Bijlage 2 T  

Aanvullend aan dit vragenlijstonderzoek, houden we nog 
enkele (groeps)interviews met professionals die de GIZ-
methodiek wel of juist niet veel gebruiken. Mogen we je 
hiervoor benaderen? Vul hieronder jouw e-mailadres in als 
wij je mogen benaderen. Als je niet benaderd wilt worden, 
kun je het veld leeglaten. 

Weggelaten vanwege 
anonimiteit. 

12 professionals hebben 
hun emailadres achter 
gelaten. 
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Bijlage 2 Antwoorden op de open vragen vragenlijst 
 
A. Zijn er andere redenen waarom je de GIZ-methodiek inzet bij (bijna) alle kinderen die je 

ziet?  
- Biedt structuur, alle leefgebieden komen aan de orde, levert een goede vraagverheldering op. 
- De GIZ geeft mij snel een algemeen beeld hoe het met een leerling gaat. En doordat de regie 

meer bij de leerling ligt dan bij mij komen er soms dingen ter sprake die misschien 
onderbelicht of niet ter sprake zouden zijn gekomen als ik het gesprek zou leiden. 

- De GIZ-methodiek is geïmplementeerd in ons registratiesysteem, waarover de afspraak is 
deze te gebruiken. 

- De jongere zelf de regie te geven wat zij op dat moment belangrijk vinden om te bespreken. 
- Het biedt meer variatie in het werk doordat de gesprekken niet meer volgens een vast 

stramien verlopen. 
- Het geeft ouders een beeld van factoren die het welzijn van hun kind en het gezin 

beïnvloeden. 
- Het nodigt ouders en kinderen uit om hun verhaal te doen en ook te beslissen waar zij over 

willen praten.  
- Hiermee maak je alle leefgebieden van het gezin inzichtelijk. 
- Maakt het goed inzichtelijk voor LVB gezinnen. En maakt het gesprek makkelijker. 
- n.v.t. 
- Omdat dit verwacht wordt vanuit de gemeente en ik zie het nut van een uniforme manier van 

'intake'. 
- Op verzoek van staf gebruiken we bij ieder contactmoment de CAF en op indicatie de GOM 
- Snelle taxatie.  wel/niet  afnemen van GIZ is binnen CJG op inschatting van gezinscoach 

 
 
B. Zijn er andere redenen waarom je de GIZ-methodiek inzet bij een meerderheid van alle 

kinderen die je ziet?  
- Het geeft een duidelijk beeld van wat er goed gaat en wat de zorgen zijn op diverse       

leefgebieden. 
- Nee 
- Sommige kinderen zijn te jong om de GIZ te doen. Dan doe ik het wel met de ouders. 

 
C. Zijn er andere redenen waarom je de GIZ-methodiek niet inzet bij meer kinderen die je ziet? 

- * 
- Bij LVB kinderen zullen we dit middel minder inzetten omdat het lastiger is om het uit te 

leggen. De GIZ met picto's is dan geschikter om te gebruiken. Maar dan nog kan het lastig 

zijn om hun concentratie. 

- Binnen Leidschendam Voorburg werkt het jeugd team met de Sos benadering. De Giz is 

daarbij niet aanvullend en een extra belasting voor de uitvoerende medewerker. Daarom 

wordt er niet mee gewerkt. 

- Bv bij zorgmeldingen of overdracht vanuit Veilig Thuis, waarbij ouders geen hulpvraag 

hebben. of korte toeleidingen.  Ik neem altijd de GIZ mee om uit te leggen hoe wij te werk 

gaan, maar zal m niet altijd volledig gebruiken. 

- De GIZ gebruik ik vaak tijdens het consult met de ouder(s), nog niet met het kind alleen. Dit 

omdat ik nog geen individueel contactmoment met slechts het kind gehad heb. 

- De GIZ heeft teveel overlap met de vragenlijst welke ouders vooraf aan het consult invullen. 

Als ik GIZ erbij zou doen, doe ik dubbel werk 

- de inhoud past wel maar gebruik die kennis in mijn gesprek en niet de driehoek als 

hulpmiddel 

- De reden waarom ik niet met de GIZ methodiek werk, is voornamelijk omdat is besloten dat 

wij dit instrument niet meer gebruiken. De methodiek bleek onvoldoende aan te sluiten en er 

is gekozen voor een andere werkwijze. 

- De SOS methodiek wordt binnen het Jeugdteam gehanteerd. Omdat er veel overlap zit in de 

vaardigheden gebruik ik vaak de SOS en niet de GIZ 

- Er is reeds een uitgebreide vragenlijst, waar de verschillende componenten van de GIZ ook in 

terug komen. Hierdoor vind ik het gebruik van zowel de GIZ als de vragenlijst dubbelop. 

- Er zijn andere methodieken/benaderingswijzen waarmee ik werk, zoals Signs of Safety. 
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- GIZ inzetten is geen doel maar een middel. Je zet het in op het moment dat je denkt dat het 

handig is. Bij mij is vaak niet handig. 

- GIZ methodiek is wel geschikt voor cliënten, maar niet voor allemaal. In sommige situaties 

vind ik het helpend, in sommige niet. 

- Het is mij niet duidelijk hoe de GIZ te registreren in ons (nieuwe) systeem. 

- Ik bespreek de punten mondeling tijdens de inventarisatiefase. 

- Ik doe schoolmaatschappelijk werk en de GIZ methodiek is vaak meer passend bij 

complexere zorg en niet voor 1 a 2 gesprekjes met een gezin. Ik zit meer op preventieve 

ondersteuning. 

- Ik gebruik de GIZ vooral tijdens het PGO bij kleuters. Door omstandigheden zie ik ook veel 

kinderen op indicatie (aanvragen voor onderzoek van scholen of controle-onderzoeken). Mn 

bij deze laatste onderzoeken zet ik de CAF niet in omdat het vaak een gerichte 

vraag/onderzoek betreft en afname CAF Is dan niet/minder zinvol. 

- Ik heb het mezelf nog onvoldoende eigen gemaakt om er feeling mee te krijgen. 

- ik vergeet het vaak 

- Ik vind het in de complexe gezinnen niet helpend om een goede analyse te maken en om tot 

doelen te komen. Het is meer een truukje dan dat het bijdraagt. 

- ik vind het onoverzichtelijk om mee te werken. Niet prettig. De Sof S methode biedt mij 

voldoende houvast om de problemen te inventariseren. 

- Ik vind het te abstract. Er staan ook een aantal woorden die ik negatief associeer waar ik 

liever op een positieve manier insteek op de problematiek. 

- Ik vraag alles uit op alle gebieden zonder de GIZ methodiek te gebruiken. Feitelijk doe ik de 

GIZ vanuit mijn ervaring. Daranaast zijn er spoed gezinnen waar het op tafel leggen en rustig 

in gesprek gaan niet aan de orde is omdat er andere zaken prioriteit hebben. Op een later 

moment de GIZ op tafel leggen voelt dan niet goed. 

- Ik werk veel met huiselijk geweld en zorgmijding. De GIZ is daar niet altijd geschikt voor. 

Vandaar dat ik het maar bij de helft van de gezinnen inzet. Bij andere gezinnen vind ik het 

een fijn instrument. 

- Ik word vaak ingevlogen in al lopende casussen met een duidelijke vraag (voorzitten 

netwekrberaad, diagnostisch onderzoek). Giz heeft geen waarde dan. 

- Ik zet GIZ niet in indien ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Verder zit ik het 

in zijn algemeenheid niet vaak in omdat ouders reeds een vragenlijst hebben ingevuld waarin 

de CAF onderwerpen grotendeels terugkomen. Ik speel in op de items die zij daarin noemen 

en de vragen die zij hebben. De vragenlijst en de vragen van ouders zijn mijn leidraad voor 

het gesprek. De CAF helpt mij niet om een goed/beter consult te voeren. De keren dat ik de 

CAF uitprobeerde, waren ouders niet enthousiast. Mij is de CAF als ouder ook een keer 

voorgelegd tijdens het consult van mijn zoon op het consultatiebureau. (Voordat ik zelf de GIZ 

scholing had gevolgd.) Ook toen voelde het voor mij als ouder onnatuurlijk. Wel vind ik het 

een prettig instrument om te gebruiken bij tieners. 

- Ik zie veel anderstalige kinderen en uit praktijk blijkt dat het dan toch lastig is. Ook met de 

pictogrammen 

- Ja indien ouders veel weerstand hebben jegens hulpverlening of het een enkelvoudig/lichte 

vraag betreft 

- Mijn ervaringen zijn niet overwegend positief. Het voelt als iets om af te vinken en leid me af 

van het daadwerkelijk gesprek voeren over de leefgebieden. Ik gebruik wel de leefgebieden 

als leidraad in mijn gesprek, maar meestal zonder het schema. 

- Of ik de Giz inzet is afhankelijk van de hulpvraag van het gezin. Het moet een passend 

middel zijn en niet een  doel op zich. 

- onze vragenlijst volgt dezelfde systematiek en giz voegt niets toe 

- Sluit vaak niet aan daar ik met name met zorgmeldingen werk. 

- Soms krijg ik gezinnen met een 'bijzondere' hulpvraag richting analysetafel / PGB-team / voor 

diagnostiek. Bij deze gezinnen vind ik de GIZ niet altijd van meerwaarde.  Vaak zijn dit 

hoogopgeleide gezinnen met goed overzicht/inzicht. 

- Vaak geven ouders, kinderen en/of verwijzers aan dat ze alleen een toeleiding van mij nodig 

hebben naar gespecialiseerde zorg en is er meestal ook haast bij. Als ze dan toch niet een 

volledig traject bij mij gaan doen sla ik een aantal stappen over. Soms schrikt het cliënten ook 
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af als ik uitleg welke stappen er allemaal horen bij een compleet traject. GIZ is daar een 

onderdeel van. Ook denk ik dat het te maken heeft met mijn inschatting van de motivatie van 

de cliënt die ik voor me heb. Ook al hoort mijn hulp in het vrijwillig kader vaak komen cliënten 

op aandringen van anderen (SMW, zorgmeldingen van Veilig thuis), ik ben dan vooral bezig 

met motiveren en ergens een ingang vinden om sowieso te kunnen starten. Eigenlijk is het zo 

dat de mensen die zich echt vrijwillig melden met een opvoedvraag ook goed reageren op de 

methode en hulpmiddelen die ik ga inzetten. Die cliënten vinden het zelfs een vorm van 

professionaliteit en dat geeft ze juist vertrouwen. Helaas is die laatste groep een kleine 

minderheid van alle aanmeldingen die ik krijg. 

- voegt niet toe aangezien onze vragenlijst dezelfde systematiek volgt en je zo dus tot risico 

taxatie en gesprek war ouder/kind het over wilt hebben komt. wel in te zetten voor pubers 

- We hebben een andere manier van screenen, waardoor de GIZ niet gebruikt wordt (In onze 

werkwijzen worden echter wel dezelfde gebieden besproken , waardoor je uiteindelijk de 

zelfde informatie krijgt, maar dus niet specifiek via de GIZ methodiek) 

- Wij gebruiken ZRM geïntegreerd in ons registratie systeem 

- Zie op dit moment met alle veranderingen geen meerwaarde om de giz methodiek in te zetten 

en mij er in te verdiepen. Wij zijn intensief bezig met de Sos benadering en dit vergt erg veel 

tijd en moeite. De giz past er voor mij niet meer bij. 

 

D. Je gaf aan bij (bijna) alle kinderen/gezinnen die je overdraagt, de GIZ-inschatting mee te 

geven. Waarom doe je dit? 

- als extra  informatie 

- De uitkomsten van GIZ worden uitgewerkt in het ondersteuningsplan, daarin staan de 

krachten, zorgen en wensen vermeld die voortvloeien uit de GIZ. Ik doe dit omdat het plan 

van ouders is, het is overzichtelijk en bruikbaar voor de hulpverlener. 

- Dit is onderdeel van mijn dossier en die voeg ik toe. 

- Duidelijk de gebieden al uitgevraagd. Is goed op verder te toetsen en te evalueren. 

- Het staat in het dossier, dus gaat automatisch mee in de overdracht 

- Omdat het inzicht geeft in het hulpverleningsproces. 

- Vanuit het jeugdteam maak ik een ondersteuningsplan waarin krachten, zorgen en wensen 

staan beschreven. Deze neem ik over van de GOM en maak ik indien nodig specifieker 

samen met ouders. Ik doe geen kopie van de GOM bij een overdracht, maar wel de 

uitkomsten. 

- Zo kan iedereen eenduidig werken, fijn voor professionals maar ook zeker voor gezinnen. 

- Zodat kinderen/gezinnen niet opnieuw alle informatie moeten geven en zodat andere 

hulpverleners een betere inschatting kunnen maken over wat er nodig is en daar dan direct 

goed op in kunnen spelen. 

 

E. Je gaf aan niet bij (bijna) alle kinderen/gezinnen die je overdraagt, de GIZ-inschatting mee 

te geven. Waarom doe je dit niet? 

- andere instrumenten zijn handiger 

- Bij alle gezinnen die ik overdraag en waarbij ik een GIZ heb gedaan geef ik hem ook mee 

natuurlijk. Maar zoals ik eerder aangaf doe ik slechts bij een minderheid de GIZ 

- Bij sommige gezinnen komt de GIZ niet ter sprake vanwege problematiek waar snel bij 

gehandeld moet worden. 

- Daar ik vaak geen GIZ-schatting heb gedaan door de aard van de hulpverlening 

(zorgmeldingen). 

- De GIZ is niet altijd volledig ingevuld of aanvullend voor de overdracht. 

- De hulpvraag voor ouders/kind is enkelvoudig en verhelderd bij de overdracht naar 

hulpverlening 

- Dit komt omdat ik met name de caf gebruik en dan een bruggetje sla met de gezinscoach de 

Gom kom ik niet aan toe binnen een half uur, Dus vul ik het triage formulier in van de gc. 

- dit zit niet ingebed in ons systeem. 

- door tijd gebrek en doordat het niet in mijn systeem zit om dit alles af te nemen. 

- draag nauwelijks gezinnen over en gebruik GIZ niet altijd. 

- draag weinig over. werk niet altijd met de GIZ. jong volwassenen is de GIZ niet geschikt. 
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- Er is vaak sprake van crisis: ouders zitten met alle plannen die gemaakt moeten worden niet 

te wachten op de GIZ. Er zijn andere methodes die beter aansluiten bij de hulpvragen 

- Er zijn veel veranderingen in de transitie jeugdzorg. Soms zijn er andere instrumenten 

/methoden gebruikt, die ook aansluiten bij het gezin. 

- Het gezinsplan gaat mee, niet de GIZ-inschatting 

- het is niet altijd nodig om een beeld te krijgen van de situatie 

- Het staat in het dossier en het is in inschatting van de belevenis van ouders 

- Het staat niet op mijn lijstje bij afsluiten, daardoor maak ik ze wel maar zet ik ze niet altijd in 

het systeem. 

- Het zit niet in het systeem en er word meer gehamerd op het SOS methodiek, waardoor het 

GIZ word ondergesneeuwd. Vanuit het CJG is het er wel, maar er ligt totaal geen druk op om 

het uit te voeren, terwijl dat wel word gedaan bij het SOS, want alle casussen moeten zo 

worden behandeld, dan is de GIZ methodiek een bijzaak en overtollig, het heeft dan geen 

meerwaarde. Er is ook veel weerstand bij collega's, omdat het niet in meerdere vertalingen is, 

waardoor je het niet altijd goed kan inzetten bij gezinnen. 

- Het zit niet in mijn manier van werken om dit te doen. Bij een overdracht schrijf ik altijd een 

uitgebreide verslag met een visie. 

- Ik doe dit alleen binnen het CJG. Niet alle disciplines werken volgens de GIZ 

- Ik doe dit via de mail of telefonisch. Ik heb ook niet geleerd om het met de GIZ over te 

dragen. 

- Ik draag de hulpvraag en andere relevante informatie over. Ik vind de mindset van GIZ goed, 

ik vind niet dat het middel het doel moet zijn. 

- Ik draag haast nooit kinderen over en als ik dat wel doen dan is dat aan disciplines die niet 

met de GIZ werken 

- Ik draag tot nu toe weinig kinderen over, maar begeleid tot ik kan afsluiten 

- Ik draag vrij weinig over. 

- Ik draag weinig mensen over, en zo ja komt dit vaak niet ter sprake. 

- Ik gebruik alleen de CAF en dat is ziet zo zinvol om over te dragen. Bovendien draag ik vaak 

over aan medisch specialisten, die de GIZ helemaal niet kennen. 

- Ik gebruik de info/kennis van de GAF en niet de GOM 

- Ik gebruik de SOS methodiek 

- ik gebruik giz niet 

- Ik gebruik het Signs of Safety-format bij overdracht. 

- Ik gebruik het weinig 

- Ik geef de inschatting mee indien deze bekend is. Vaak heb ik bij een overdracht zelf de GIZ-

inschatting niet gedaan en geef deze daarom ook niet mee. 

- ik geeft hem alleen mee als invullen past bij het hulpverleningsaanbod wat ik heb in gezet. 

- Ik heb aangevinkt " de meerderheid". 

- Ik heb geen idee hoe dit moet in het digitale dossier van de kinderen waar ik mee werk. Je 

kan op dit moment alleen aangeven of je de CAF wel of niet hebt gebruikt. 

- Ik verwerk de gegevens in een gezinsplan deze geef ik wel mee. 

- Ik vindt de GIZ geen relevante informatie geven voor een overdracht, 

- Indien er geen GIZ is afgenomen. 

- Indien ouders hier niet mee akkoord zijn 

- informatie is zonder GIZ ook al voldoende , relevante info komt er ook uit zonder gebruik  van 

de GIZ, GIZ heeft niet zo veel meerwaarde in mijn werkveld 

- Meestal loopt de casus dan al langer en pak ik de ingevulde GIZ er niet  bij. Zit nog niet in 

mijn systeem.. 

- niet altijd passend 

- Niet bij aan gezinnen afgenomen. Veel gezinnen die ik overdraag spelen er 

veiligheidsproblemen dan is de GIZ minder relevant 

- Niet de gebruikelijke manier van overdracht 

- niet nodig 

- Niet nodig/nvt. Als JGZ-er verwijs je soms ook kinderen voor bijv 1 probleem denk aan visus, 

lengte etc. Daarnaast gebruiken wij ook de SDQ 
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- Niet onze manier van werken die we gewend zijn 

- Niet relevant, de GIZ gebruik ik als start bij een gezin, daarna gebeurt er zoveel in een gezin, 

dat als ik het gezin overdraag dat ik het gezinsplan en relevante andere verslagen en een up-

date van de situatie overdraag. De GIZ heeft dan echt geen toegevoegde waarde. Ik heb 'm 

meestal wel gedaan en de informatie hiervan staat in het gezinsplan. Ons systeem registreert 

de GIZ ook niet meer waardoor nu ook niet meer te achterhalen is of iemand het wel of niet 

heeft gebruikt. 

- Niet relevant. Gebruik andere methoden. 

- nog niet voorgekomen 

- Om dat dit niet volgens ons werkproces op die manier gaat. 

- Om dat ik niet via de GIZ werk 

- Omdat collega's er vaak ook niet mee werken en ik prima in staat ben om het probleem waar 

het om gaat te omschrijven zonder er een "GIZ-inschatting" aan te moeten hangen. 

- Omdat deze niet gemaakt is. Ik vind de inschatting niet passend en het gebruik van de matrix 

niet prettig. 

- Omdat dit niet de meest passende manier is om dit bepaalde gezin met de juiste informatie 

over te dragen 

- Omdat er bij ons is afgesproken dat we voornamelijk de CAF gebruiken en dit geen 

inschatting oplevert. 

- Omdat GIZ geen onderdeel van ons werk proces is 

- Omdat ik bij de meeste gezinnen die ik moet overdragen nog geen ruimte heb gehad de GIZ 

uit te voeren 

- Omdat ik daarin meer ondersteuning nodig heb en ik er nog niet heel lang consequent mee 

werk. 

- Omdat ik de GIZ niet altijd gebruik omdat ik de probleeminventarisatie op een andere manier 

doe. Bijv. in gesprek gaan met het gezin zonder de GOM erbij te pakken. 

- omdat ik de methode niet graag gebruik. ik vind et niet handig en onoverzichtelijk. 

- Omdat ik de warme overdracht met daarin de detailsinformatie vaak meer van belang vindt 

dat het oppervlakkige registratieformulier. Als je niet weet waarom ouders de Giz op een 

bepaalde manier hebben ingevuld, dan heeft de Giz weinig toegevoegde waarde. De Giz is 

voor mij een middel om ouders te betrekken bij het analyseren van de problematiek. Van 

hieruit vraag ik door. De informatie die ik krijg vanuit het doorvragen is van belang bij een 

overdracht. 

- Omdat ik deze bijna nooit uitvoer 

- omdat ik er niet mee werk 

- Omdat ik er niet mee werk. 

- omdat ik giz niet of nauwelijks gebruik 

- omdat ik het een zeer onprettige werkwijze vind. Het kadert zoveel dat je juist heleboel 

informatie niet boven tafel krijgt. Het wordt allemaal heel 'hulpverlenersachtig' terwijl bij mijn 

doelgroep random praatjes beter werkt om informatie boven tafel te krijgen. Het is altijd weer 

een gesteggel met het verschil tussen ouders en hulpverleners waar de zorgen liggen. 

Ouders zonder inzicht werkt dit juist tegen ipv voor.  tussen 5 dingen kunnen kiezen is 

onduidelijk. 

- Omdat ik hier de tijd niet voor neem 

- omdat ik niet bij alle kinderen/gezinnen de GIZ-inschatting heb gebruikt om tot hulpvraag te 

komen 

- Omdat ik niet met de GIZ werk maar met een vragenlijst 

- Omdat wij de methodiek niet gebruiken. 

- Past niet binnen de methodiek en problematiek van gezinnen 

- Vaak bij zaken waar sprake is van drang of JBT. als er bv weinig motivatie voor hulp bij het 

gezin 

- vanwege de gewoonte om dit niet mee te nemen. Het is een moment opname van het gezin. 

Later wordt vaak de GIZ inschatting door het gezin nog aangepast en is de begininschatting 

niet meer van toepassing 
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- wanneer er een hele duidelijke vooropstaande hulpvraag is vanuit het gezin of andere 

hulpverlening waarbij het ouders hoog zit of directe actie gevraagd word word het afnemen 

van een GIZ meting soms uitgesteld of overgeslagen. 

- werk met volwassenen 23 plus 

- Zie vorige antwoord 

- Zoals ik eerder aangaf benader ik gezinnen het liefst op een positieve manier ongeacht de 
problematiek en ik vind de GIZ methodiek niet handzaam genoeg. Het is vrij abstract er kan 
niets in veranderd worden. Dit vind ik niet passend bij bijv. multi-probleem gezinnen 

- zoals ik eerder beschreef. Ik vraag alle gebieden uit daarvoor heb ik de GIZ niet nodig. 
 
F. Zijn er andere redenen waarom je de visuele GIZ schema's gebruikt bij (bijna) alle kinderen 

bij wie je de GIZ-methodiek inzet? 
- ALS ik de GIZ methodiek inzet gebruik ik ook de schema's. 
- Belangrijkste reden om samen met ouders of kind te kijken hoe het gaat en wat hun 

zorgbehoeften zijn. Dus om gelijkwaardig met ouders te zijn. 
- De visuele schema's zijn overzichtelijker, minder tekst, en maakt het beeldender voor 

ouder/kind 
- Dit bovenstaande stuk zijn te veel vragen!!! 
- Fijn om de zorgen en krachten te inventariseren 
- Het geeft mij houvast, alles komt aan bod. Gelijkwaardigheid met ouders. 
- Ik werk in een wijk waar veel mensen de Nederlandse taal slechts beperkt machtig zijn. 

Visuele ondersteuning werkt dan vaak. 
- Leuk om te ervaren dat leerlingen bij de picto's soms specifieke associaties hebben en het 

onderwerp van een andere kant belichten. 
- naar mijn idee is dit de basis van de methodiek? 

 
G. Zijn er andere redenen waarom je de visuele GIZ schema's gebruikt bij een meerderheid 

van alle kinderen bij wie je de GIZ-methodiek inzet? 
- De visuele GIZ schema geeft in één oog opslag over welke onderwerpen je in gesprek bent. 
- die moet je dan toch gebruiken? 
- het geeft ouders soms inzicht in de vele gebieden die samen bepalen hoe een kind zich 

ontwikkelt en dat daarin compensatie mogelijk kan zijn 
- Misschien dat ik de vraag verkeerd begrepen heb. Maar ik weet niet hoe ik de GIZ methodiek 

zou kunnen toepassen zonder de CAF of GOM... 
- niet passend in al mijn trajecten. 
- Structuur, transparantie 
- Visueel maken voor LVB gezinnen en het gesprek makkelijker terug halen wanneer de 

gezinnen ervanaf wijken. 
 
H. Zijn er andere redenen waarom je de visuele GIZ schema's niet gebruikt bij meer kinderen 

bij wie je de GIZ-methodiek inzet? 
- Binnen Leidschendam Voorburg werkt het Jeugdteam met de SOS benadering. Het gebruik 

van GIZ wordt ervaren iets extra's en niet als aanvullend aan het werk. 
- CAF is fijn om mee te werken, GOM vind ik niet prettig werken. 
- Concentratie volledig op de Sos. Ik ken verder niemand die de giz methodiek gebruikt. 
- De organisatie heeft voor een andere werkwijze gekozen, er is besloten de GIZ niet meer te 

gebruiken. 
- Het is inderdaad wel onhandig om mee te nemen. Maar zijn wellicht wel oplossingen voor als 

het bijv. digitaal via een link zou kunnen en je er dan een pdf van kan maken die je in het 
dossier kan hangen. 

- ik gebruik het niet 
- Ik gebruik ze alleen bij mensen die het overzicht totaal kwijt zijn waardoor je niet goed kan 

komen tot een ondersteuningsplan, of bij jongere18 plus om inzicht te verschaffen. En bij 
mensen met verstandelijke beperking om beter te communiceren 

- ik vind het niet prettig werken. Zoals eerder genoemd vind ik het onoverzichtelijk. Daarbij zijn 
er zoveel veranderingen dat ik door de bomen soms het bos niet meer zie. Ik richt me liever 
op de SofS methode omdat deze overzichtelijk en helder is. Veel prettiger om mee te werken 
en het levert dus meer op. 
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- Ik werk vaak met gezinnen met een andere culturele achtergrond en ik heb gemerkt dat de 
methodiek daarbij totaal niet passend is. 

- soms nog te ingewikkeld en niet direct gericht op de problematiek 
- Ze begrijpen het niet 

 
I. Zijn er andere redenen waarom je een ondersteuningsplan maakt bij (bijna) alle kinderen 

met zorgbehoeften bij wie je de GIZ-methodiek inzet? 
- Een ondersteuningsplan is nodig om een goede inschatting te kunnen maken over welke hulp 

nodig is voor gezin gezin 
- Ik neem aan dat hier een gezinsplan mee bedoeld wordt. Het is voor onze hulpverlening 

noodzakelijk om een gezamenlijk gezinsplan op te stellen. 
- Ik vind een ondersteuningsplan zoals het bij ons gaat niet prettig werken. Het is onvoldoende 

geschikt voor gezinnen. Teveel gericht op hulpverleners en de zorgaanbieders maken daarna 
zelf nog een plan, beetje zonde van onze tijd. 

- Stappen en afspraken worden duidelijk. 
- We werken met een gezinsplan en in principe verplicht om bij elk gezin een te maken 
 

J. Zijn er andere redenen waarom je een ondersteuningsplan maakt bij een meerderheid van 
alle kinderen met zorgbehoeften bij wie je de GIZ-methodiek inzet ? 
- Ik zie een ondersteuningsplan hetzelfde als een gezinsplan. Ik weet niet zeker of dit juist is. 

Soms gebruik ik de giz en komt er geen verdere hulp uit. 
- in sommige gevallen komt het niet tot een daadwerkelijke begeleiding en dan maak ik niet 

altijd een plan. 
- Omdat het niet bij elk gezin nodig is. Als ik alleen een aantal gesprekken doe en daarmee is 

de hulpvraag beantwoord, dan dien ik geen ondersteuningsplan te maken. Dit gaat wel altijd 
in overleg met mijn basisteam. 

 
K. Zijn er andere redenen waarom je niet bij meer kinderen met zorgbehoeften bij wie je de 

GIZ-methodiek inzet , een ondersteuningsplan maakt? 
- Bovenstaande vragen zijn nvt in mijn werl, vandaar allemaal mee oneens 
- De meeste kinderen die ik zie hebben geen ondersteuningsplan nodig 
- Het is bij onze doelgroep niet aan de orde om een ondersteuningsplan te maken. 
- Het werken met een ondersteuningsplan past niet in de korte tijd die beschikbaar is voor de 

JGZ in het contact met kinderen. Waarbij we vooral een signalerende en verwijzende functie 
hebben. Kan ook niet helemaal inschatten wat er wordt verstaan onder een 
ondersteuningsplan. Het is natuurlijk wel zo dat ik aan het eind van een gesprek met een 
leerling of ouders afstem hoe zij zich het best ondersteund voelen en wie daarbij helpend kan 
zijn.  Bovenstaande antwoorden zijn dus doorgaans niet van toepassing 

- Ik heb geen idee wat een ondersteuningsplan is. We hebben de SofS methode binnen het 
jeugdteam en daarbij hoort een gezinsplan. Dat maakt ik uiteraard wel altijd. 

- Ik maak eigenlijk nooit een ondersteuningsplan via de GIZ-methodiek, ik zie de meerwaarde 
er niet van 

- Ik werk preventief in de JGZ en maak daarom geen ondersteuningsplan. 
- Meestal als er uit de giz grote problemen voorkomen verwijs ik door, bij lichte problemen, bied 

ik altijd een plan aan. 
- Ondersteuningsplan??? 
 

L. Zijn er andere redenen waarom je de inschattingen vastlegt bij (bijna) alle kinderen bij wie 
je de GIZ-methodiek inzet 
- - 
- Belangrijkste reden om terug te kunnen zien/ gebruiken bij evaluatie. Maar de resultaten van 

de GIZ worden verwerkt in gezinsplan. 
- De vorderingen of achteruitgang visueel kunnen maken. 
- Dit is erg veel aan vragen en tekst 
- Omdat het hoort bij dossiervorming. Het zou beter in rondom verwerkt kunnen worden zodat 

je er in de praktijk ook iets aan hebt, 
- van belang als basis voor het gezinsplan 
 

M. Zijn er andere redenen waarom je de inschattingen vastlegt bij een meerderheid van alle 

kinderen bij wie je de GIZ-methodiek inzet? 
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- Je maakt de inschatting voor het gezin, je kan er naar terug grijpen als verder bent in je 

hulpverleningsproces. Bijv., hoe staat het nu met de zorgen over opvoeding? 

 

N. Zijn er andere redenen waarom je niet bij meer kinderen/gezinnen bij wie je de GIZ-

methodiek inzet, de GIZ-inschattingen vastlegt (dossier of foto)? 

- . 

- . 

- alleen als het helpend is pas ik het toe 

- als er niets afwijkends is vind ik het niets bijdragen om het aan het dossier toe te voegen 

- Als ik al de GIZ gebruik bij gezinnen dan vul ik dat ook in in het dossier van dat gezin. Dat kan 

met foto zijn of gewoon uitgeschreven. 

- Bij het uitvoeren van de GOM kunnen de resultaten makkelijk worden vastgelegd. Over het 

algemeen doe ik altijd de CAF en indien nodig ook de GOM. De resulaten van de Caf zijn 

veel moeilijk vast te leggen omdat deze vaak meer gesproken van visueel zijn. 

- De GIZ inschatting is verweven in mijn gezinsplan en ik gebruik de GIZ om richting te geven 

wat er gedaan dient te worden. Daarnaast biedt de GIZ geen concrete hulpvragen en dient dit 

verder uitgevraagd te worden om maatwerk écht mogelijk te maken. 

- De GIZ inschattingen kan niet in ons digitaal dossier. Deze vraag heb ik ook elders 

beantwoord. 

- er wordt steeds het\zelfde gevraagd ook als je aangeeft de GIZ niet te gebruiken 

- Geen dossier 

- Geen onderdeel van ons registratie systeem 

- Het dossier laat dit te weinig toe. Er is geen gemakkelijke weg om dit meer inzichtelijk te 

maken voor cliënten 

- het zit niet standaard in mijn systeem 

- Ik gebruik de GOM niet 

- ik maak alleen een foto van de GOM, maar omdat ik meestal de CAF gebruik maak ik geen 

foto's meer.  ps. ik irriteer me aan dit onderzoek door telkens dezelfde vragen te krijgen. 

- ik werk er niet mee 

- Ik werk in de JGZ en werk dus vooral met de CAF alleen; wij vinken aan dat de CAF al dan 

niet is gebruikt. Dus de GIZ-inschatting maak ik nooit en leg het om die reden ook niet vast. 

- Ik werk met andere methoden en leg daarom geen GIZ inschatting vast. 

- Ik werk niet met de GIZ 

- Ik zet de GIZ-methodiek eigenlijk nooit in dus valt er ook niets vast te leggen. We leggen al 

zoveel anderen dingen vast in het dossier (die zeer veel tijd kosten) en waarmee we de 

hoofdpunten ook wel boven tafel krijgen. 

- ik zet het niet in dus ik leg ook niks vast 

- Indien ik de GIZ gebruik, doe ik de CAF. In het dossier kan je alleen aangeven "heb je de 

CAF gebruikt ja/nee"  . Je kan geen nadere details noteren 

- Is niet opgenomen in het dossier 

- nee 

- nee 

- nee 

- Nee 

- Nee 

- Nee 

- Nee 

- Nee 

- Nee we kunnen dit niet uitgebreid weergeven in ons kinddossier 

- nee, de GIZ methodiek is niet leidend maar de SOS werkwijze 

- Nee. Sommige van bovenstaande vragen zijn echter niet van toepassing ipv mee eens/ mee 

oneens 

- nvt 

- Omdat ik dit niet gewend ben. 

- omdat ik hem niet gebruik 
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- privacy 

- sluit niet aan bij de hulpvragen van ouders / gezinnen 

- Vind het nog lastig duidelijk te verwerken in huidig dossier 

- Voorheen stonden de vragenlijsten in ons registratiesysteem en bij ons nieuwe systeem is dit 

niet meer het geval. 

- x 

- Zie vorige antwoorden. 

O. Wat heb je nodig om dit (nog) beter te laten lukken? 
- - 
- ?  
- ? 
- ? 
- ??  
- .  
- . 
- . 
- . 

- Cliënten werken altijd mee, dus niets nodig.  
- dat heeft te  maken met het inzicht en draagkracht van de client.  
- dat het nog beter in het ondersteuningsplan overgenomen kan worden, zodat ook ouders 

kunnen zien waar het voor gebruikt wordt.  
- De dossiervorming moet meer open zijn zodat er meer gelegenheid is voor deze invoering en 

zichtbaar heid.  
- De giz ook in andere talen.  
- dit lukt al prima, ouders vullen de kaart zelf in met afwasbare stift  
- dit lukt naar tevredenheid  
- Duidelijke werkafspraken en een manier om te registreren.  
- een uitgebreidere analyse vanuit de GIZ  
- Eigenlijk heb ik hierin niks nodig.  
- Er zijn veel te veel veranderingen vanaf 2015. Het past er niet bij.  
- GB  
- geen  
- geen idee  
- Geen idee 
- Geen idee  
- Geen idee, past niet bij de werkwijze  
- Geen idee.  
- GIZ alleen op indicatie inzetten.  
- GIZ terug laten komen tijdens de vergadering van het jeugdteam/caseload bespreking  
- Het eerste gesprek leent zich er niet altijd voor. In een volgend gesprek vergeet ik het wel 

eens, waardoor het eerste meetpunt eigenlijk al voorbij is.  
- Het is niet altijd noodzakelijk  
- Het is voor veel ouders onoverzichtelijk 1 
- Het nog beter te kunnen inzetten. Meer oefening.  
- Het wordt lastiger bij ander talige gezinnen en een tolk is niet altijd helpend genoeg.  
- Ik begrijp de vraag niet.  
- Ik denk dat de methode niet bij ieder kind past. Als dit het geval is gebruik ik mijn andere 

gespreksvaardigheden.  
- ik doe het altijd met het gezin  
- Ik gebruik de GIZ methodiek niet als methodiek. De ontwikkelingsgebieden die bij de GIZ 

toegepast worden komen overeen met de SOS methodiek en deze worden wel toegepast 
- Ik gebruik het niet vaak bij klanten. Ik weet ook niet precies wat er bedoeld word met actief 

deelnemen aan de analyse....... Al ik het wel invul met een gezin dan vullen we het samen in 
en kijken we samen wat dan hulpvragen zouden kunnen zijn.  

- ik vind de GOM nog wat onoverzichtelijk. (teveel kleur, summier uitleg bij plaatjes etc)  
- Ik werk niet met GIZ. Gebruik andere methoden die meer van toepassing zijn.  
- in gebruik nemen giz  
- Integratie in het register systeem  
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- Kinderen vinden het lastig om de regie te hebben en willen het vaak ook niet  
- ligt eerder aan het niveau van de client  
- Meer tijd  
- Minder gestreste ouders  
- Motivatie van het kind/ouder.  
- n.v.t  
- N.v.t. omdat ik deze methode eigenlijk nooit inzet.  
- Niet alle gezinnen hebben überhaupt motivatie voor hulp  
- Niet, ik vind het geen meerwaarde, eerder een belemmerende actie binnen de analyse fase 
- Niets 
- Niets 
- Niets 
- Niets  
- niets  
- Niets  
- Niets. Het past niet bij alle gezinnen, maar bij de meeste wel.  
- Niks  
- niks 
- Nu is het meeste al duidelijk door de vragenlijsten. Soms pak ik de driehoek erbij en vraag ik 

of er nog andere dingen zijn die ouders willen bespreken of dingen die minder goed of juist 
goed gaan. Meestal komen er dan geen bijzonderheden meer uit  

- nvt  
- nvt 
- nvt 
- nvt 
- oefening  
- of dit lukt ligt vaak aan het niveau van de ouders en hun motivatie.  
- om welke analyse gaat dit? als dit gaat om de gom dan gebruik ik deze zelden. als dit gaat 

om schaalvragen dan gebruik ik dit in de helft van de gevallen.  
- Sommige ouders vinden dat alles goed gaat en hebben geen vragen en besteden dan ook 

weinig tijd aan 'bestudering' van de CAF.  
- Soms zitten gezinnen nog erg in hun emotie, in het probleem dat ze enkel snel hulp willen en 

voor hun de analyse eigenlijk niet meer duidelijkheid geeft op dat moment.  
- Tips over hoe om te gaan met kinderen die aangeven dat alles goed gaat en ze het eigenlijk 

nergens over willen hebben  
- Weet ik niet.  
- Weinig, nog beter het nut er van uitleggen  
- Wellicht opnemen in de vragenlijst die naar huis wordt gestuurd  
- Wij zetten de GIZ altijd in met gezinnen.  
- x  
- Zie vorige vragen.  
 

P. Wat heb je nodig om dit (nog) beter te laten lukken?  
- - 
- - 
- - 
- -- 
- ? 
- ? 
- ?? 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- / 
- Aandacht hebben voor wst er goed gaat ook bij ouders 
- Als mensen geen vragen hebben toch even de items langslopen en benoemen. 
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- Ander middel om krachten in kaart te brengen met het gezin, daar oefening in. 
- Behalve op de zorgen, vooral ook op de krachten focussen. 
- Bij de nabespreking ook echt tijd te maken om groeg gescoorde vragen te behandelen 
- digitaal model wat je over kan zetten naar de klant toe. 
- Dit is aan de professional omdat extra te benoemen 
- dit is bij alle gezinnen het geval, omdat ik vind dat je vanuit de sterke kanten van een gezin 

verder moet uitbouwen 
- Dit is vast onderdeel van het bespreken van de GIZ 
- dit koppel ik eigenlijk altijd terug 
- GB 
- geen 
- Geen idee 
- geen idee, past niet bij de werkwijze 
- Het afnemen van de GIZ kost best veel tijd, het stilstaan bij de positieve punten is dan niet 

waar de focus op komt te liggen. 
- hun eigen zelfvertrouwen, beleving, lef. 
- Ik ben hier wel tevreden over en heb niks nodig. 
- Ik benadruk al erg de sterkte kanten van het kind/gezin 
- Ik bespreeek altijd de goede kanten van een gezin/kind/ouder. Dit is ook onderdeel van de 

SofS methode en komt dus altijd aal bod naast wat er niet goed gaat en wat er nodig is. 
- Ik bespreek altijd de sterke kanten van het kind/gezin, ook al gebruik ik geen GIZ methodiek. 
- Ik bespreek altijd de sterke kanten, we werken met de Sighns of safety dus wij richten ons 

juist op beschermende factoren 
- Ik heb hier niks extra`s voor nodig. 
- Integratie in ons werk proces registratie systeem 
- inzet giz 
- Je bespreekt altijd wat goed gaat en wat beter kan. 
- Meer tijd 
- Meer tijd, nu zoom je met name in op problemen 
- n.v.t 
- n.v.t. 
- niets 
- niets 
- niets 
- niets 
- Niets 
- Niets 
- Niets 
- niets vraag ik altijd naar 
- Niets, ik besprek altijd met ouders de sterke kanten 
- niets, ik heb altijd aandacht voor wat er goed gaat 
- Niets. 
- Niets. Ik zet dit in vrijwel alle gezinnen altijd op de voorgrond. 

- Niets. Ik zet juist in om de sterke kanten te benadrukken 
- Niks 
- Niks 
- nvt 
- nvt 
- nvt 
- nvt 
- nvt 
- nvt 
- Nvt 
- Standaard onderdeel 
- Terugkomende scholing in Motiverende Gespreksvoering, Signs of Safety en 

Oplossingsgericht werken 
- Uitgaan van de krachten staat voorop bij Signs of safety 
- uitgebreidere analyse GIZ 
- Via SOs wordt er gekeken naar de zorg/ kracht en de wens.in relatie van de cliënt en zijn 

omgeving 
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- Weet ik niet. 
- wordt bijna niet ingezet omdat het niet aansluit 
- x 
- x 
- Zie de vorige vraag. 
- zie vorige vragen 
- Zie vorige vragen. 

 
Q. Welk motiverende en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden werken voor jou goed? 

- . 
- . 
- /. 
- Afhankelijk van de casus/vraag/soort cliënt 
- Afhankelijk van de cliënt 
- alle 
- b 
- benoemen waar de kracht ligt op een socratische manier uitvragen hoe ze die zouden kunnen 

inzetten. 
- Bespreken wat goed gaat, wat eerder heeft gewerkt voor het gezin, etc. 
- client in eigen kracht zetten, kijken naar ondersteuning vanuit eigen netwerk. positief 

benaderen 
- coaching gesprekken 
- Competentie model 
- complimenteren, samenvatten en teruggeven 
- Concretiseren, relatievragen en wondervragen 
- Copin stijlen bespreken  SOS 
- De schaalvraag. Succeservaringen benoemen. 
- de vragen "wat heb je nodig om....", schaalvragen, fantasievraag. 
- de wens vraag vragen wat al lukt situaties nagaan waarin wel werkte wat ook wel eens een 

probleem is.  schaalvraag 
- Degene die passend zijn bij het gezin dat ik spreek. 
- dit onderdeel wordt wel gebruikt maar vanuit de SOS methodiek 
- Diverse technieken, schaalvragen, wondervragen, toekomst beeld etc. 
- Door je gesprek motiverend en oplossingsgericht te voeren. Ik kan even geen specifieke 

methodiek bedenken 
- doorvragen, samenvatten, refecteren, complimenten geven, krachten benadrukken, etc. 
- Doorvragen. 
- Geef een cijfer, reflecteren, successen benadrukken 
- Ik gebruik altijd de motiverende en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, ook al maak ik 

geen gebruik van de GIZ methodiek. 
- Ik zeg bijvoorbeeld: met deze kaart krijgen jullie en ik een heel duidelijk beeld van hoe jullie 

het ouderschap beleven, wat er goed gaat en jullie sterke kanten zijn en ook wat niet zo goed 
gaat en waar we aan kunnen gaan werken. 

- ik zet de giz niet in, 
- In kaart brengen van de krachten in een gezin, vragen naar wat eerder gelukt is, etc. 
- Ja 
- Kan ik niet omschrijven. 
- Kijken naar de krachten (wat gaat goed/ wat lukt wel), zoeken naar de uitzondering, werken in 

kleine stapjes, nadruk op wat goed gegaan is. 
- luisteren, samenvatten, bekrachtigen 
- Luisteren, samenvatten, doorvragen. Complimenten geven. Navragen wanneer iets wel lukte. 
- Met name nagaan wat ouders zelf vd situatie vinden 
- Mijn eigen vaardigheden. 
- Motivational interviewing positief opvoeden 
- Motiverende gespreksvoering 
- nvt 
- nvt 
- open vragen stellen en vragen naar wat ouders zouden willen 

- Open vragen stellen en zelf laten kiezen waar ze over willen vertellen 
- open vragen, zelf oplossing laten bedenken 
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- open vragen.  motiverende vragen 
- oplossingsgerichte vragen vanuit signs of safety,  bijvoorbeeld wondervraag, stel dat vraag, 

schaalvraag, relatievragen. 
- PBS positieve behaviour 
- samenvatten of ik het goed begrepen heb, open vragen stellen, aansluiten bij doelen die 

gezinnen/kinderen willen bereiken 
- schaalvraag, relatievragen 
- Schaalvraag. 
- schaalvragen 
- Schaalvragen toepassen. Bijvoorbeeld: Als je deze situatie een cijfer kan geven tussen 1 en 

10...... 
- Signs of safety 
- Signs Of Safety , oplossingsgericht werken 
- sns sos en oplossingsgerichte methodiek 
- SofS is oplossingsgericht. bij die training leer ik dus de vaardigheden. 
- sos 
- Sos 
- SOS 
- SOS methodiek 
- SOS voorbeeldvragen neem ik door en probeer ik zoveel mogelijk te integreren in het 

gesprek 
- Sos vragen 
- SOS, balansmodel van Bakker, motiverende gespreksvoering etc 
- spiegelen ook nav uitslag GIZ 
- Triple P 
- Uitleggen zodat zij weten waarom, wat gaat al goed? Hier op verder bouwen 
- veel vragen stellen aan het gezin terugkoppelen met gezin 
- Vooral uitstralen dat ik naast ouders st en dat we hetzelfde doel hebben nl: zo goed mogelijk 

zorgen voor het kind! 
- Vragen naar de gewenste situatie. Vragen naar de uitzonderingen. En het accent leggen op 

de krachten, aansluiten bij wat de cl. zegt. 
- Vragen naar eerdere succeservaring. Inzoomen op wat er goed gaat en dat vertalen naar 

moeilijke situaties 
- Vragen naar uitzonderingen, vragen naar wat ouders/kinderen zelf willen en hierover praten. 
- Weerstand aanvoelen en mee bewegen met de stemming. 
- Wondervraag schaalvraag zoeken naar uitzondering 
- x 
- Zie de vorige vraag. 
- zoals geleerd en getraind tijdens opleiding tot Jeugdarts 
- Zoeken naar uitzonderingen, kijken naar wat al wel goed gaat. Oplossingsgerichte vragen 

stellen op allerlei gebieden. 
 
R. Wat heb je nodig om dit (nog) beter te laten lukken? 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- ? 
- ? 
- ? 
- ??  Blijven leren 
- . 
- . 
- . 
- . 
- b 
- Bewijs dat de GIZ-methodiek wetenschappelijk gezien een meerwaarde heeft binnen de JGZ 

(daarnaar wordt nu pas onderzoek gedaan!) en meer tijd om deze methodiek tijdens een 
consult te kunnen toepassen als deze meerwaarde er evident en goed onderbouwd blijkt te 
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zijn. Punt van aandacht/zorg is daarbij wanneer je de "GIZ" überhaupt hebt gedaan. Ik krijg 
namelijk sterk de indruk dat een ieder er zijn eigen interpretatie aan geeft waardoor 
uniformiteit (en daardoor objectiviteit) ver te zoeken is. 

- curus motiverende gespreksvoering 
- dit gaat goed 
- dit onderdeel wordt wel gebruikt maar vanuit de SOS methodiek 
- een cursus waarbij de focus hierop ligt 
- Ervaring 

- ervaring en tijd 
- geen 
- Geen idee, past niet bij de werkwijze 
- getraind blijven worden. 
- Goede instructies 
- Herhaling door middel van cursus/training 
- Herhalingscursus motiverende gespreksvoering. (NB geen herhalingscursus GIZ methodiek) 
- Ik gebruik alleen de GIZ als het een meerwaarde heeft 
- inzet giz 
- Jaarlijkse opfrissing van de GIZ 
- meer feedback van ouders/kinderen vragen 
- meer gesprekstechneken leren die je zou kunnen inzetten. 
- Meer tijd tijdens het consult om dit toe te kunnen passen 
- meer tijd voor gezinnen 
- Meer toepassen 
- Meer training in gespreksvaardigheden 
- Meer training. 
- Met 1 ding bezig zijn zodat je je kunt specialiseren. 
- Met collega's kennis delen. 
- misschien digitaliseren van de GIZ en dan visueel maken positieve uitkomsten met behulp 

van grappige filmpjes/ plaatjes 
- motivatie en medewerking van ouder en kind 
- n.v.t. 
- naar mijn idee al voldoende onderlegd op dit gebied. 
- Niet van toepassing. 
- niets 
- niets 
- niets 
- niets 
- niets 
- Niets 
- Niets 
- Niets 
- Niets, alleen nodig als er problemen zijn en die zijn er niet altijd. 
- Niets. 

- niks, zie eerdere antwoorden 
- niks. 
- Nog meer scholing en oefening 
- nvt 
- nvt 
- nvt 
- regelmatig trainen 
- regelmatige bijscholing om de technieken op te frissen 
- schaalvraag stellen 
- Soms herhaling 
- steeds blijven oefenen 
- Terugkerende scholing 
- Tijd. 
- toespitsing om clienten met een laag iq 
- training 
- Trainingen 
- We zijn SoS getraind. 
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- Weet ik niet. 
- x 
- x 
- Zie vorige vragen. 

 
 

S. Antwoorden op de open vraag: wat vind jij  het sterke punt van de GIZ?  

wat vind jij  het sterke punt van de GIZ? 

- Het geeft inzicht aan gezinnen, juist bij zwakke gezinnen die niet talig zijn 

- Biedt vrijwel direct inzicht in problematiek 

- Alle leefgebieden worden besproken op een voor cliënten inzichtelijke manier 

- Inzichtelijk kunt het op verschillende manieren inzetten, afhankelijk wat ouders en kinderen al 

kunnen  

- Inzichtelijk cliënten lagere intelligentie 

- Inzicht voor gezin over welke onderwerpen ik het wil hebben. CAF driehoek is makkelijker om 

over financiële situatie te hebben.   

- Inzichtelijk en overzichtelijk  

- Snelle taxatie en inzichtelijk en begrijpelijk voor ouders, geeft mogelijkheid om op alle 

domeinen vragen te stellen ook als hier niet aanvankelijk de hulpvraag ligt.  

- Leefgebieden inzichtelijk en het visueel maken voor ouders  

- Overzichtelijk, inzicht gevend voor cliënt 

- Dat je alle gebieden langs gaat en dat een goed inzicht en beeld geeft over de situatie 

- Dat je breed kijkt naar een kind in zijn omgeving. En dat je inzichtelijk kan maken wat goed 

gaat en wat beter kan samen met ouders 

- inzichtelijk maken, onderwerpen makkelijk kunnen aandragen 

- Het maakt voor het gezin inzichtelijk hoe verschillende probleemgebieden invloed hebben op 

hoe het gaat met een kind. 

- Overzichtelijke kanten benadrukken 

- Alle punten worden belicht  

- Overzichtelijkheid 

- Oplossingsgericht werken en alle gebieden komen in gesprek aan bod  

- Alle gebieden komen aan bod  

- overzichtelijk voor de cliënt 

- Dat er wordt gekeken naar uiteenlopende factoren op kindniveau, op gezinsniveau, familie, 

leefomgeving, etc. 

- Overzichtelijk maken, inzicht geven aan ouders en het heeft houvast zodat ik geen gebied 

oversla. 

- Het geeft een beeld van de zwaarte van de zorg die ingezet moet worden. 

- Dat je veel in kaart brengt, waardoor je beter weet wat er speelt en wat er nodig is. 

- overzichtelijk, bied inzicht in problematiek, schalen van urgentie 

- Het uitvragen op alle leefgebieden, je zal er niet snel een overslaan. 

- Het helpt cliënten en mij om een duidelijk en compleet beeld te krijgen. Naar aanleiding van 

de GIZ kan ik makkelijk een gezinsplan schrijven omdat de doelen er al bijna vanzelf uitrollen. 

- overzicht in het in kaart brengen van de problematiek 

- Overzichtelijk voor ouders. 

- Dat alle levensgebieden aan bod komen. 

- Samen met ouders, inzichtelijk, transparant 

- Niet oordelend, open instrument en vooral transparant. Je slaat geen enkel leefgebied over 

hierdoor. 

- Helder en transparant, leuk om mee te werken ook voor jongeren. Ze doen graag mee.alle 

gezinsleden kunnen hun visie geven (bij complexe scheidingen werkt het niet), brengt alle 

factoren die meespelen in hoe een kind zich ontwikkelt  binnen het gezin in kaart 

- Legt regie bij jongere 

- Ouders weer regie in handen hebben  

- Regie bij leerling ligt en zij gesprek voert 
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- Dat de jongere zelf de regie bepaalt (pubers soms moeilijk om heel gericht van start te gaan) 

- Regie bij de cliënt ligt, dat het houvast biedt aan de cliënt 

- Kind zelf aan het woord is  

- Dat als kinderen regie wel aankunnen dat het erg leuke gesprekken zijn 

- Ouder/kind heeft de regie 

- Je maakt de gezinsleden en andere betrokkenen echt actief in het gesprek 

- samen met de klant zorg bepalen, Sterke kanten benoemen. verschil in opvatting van zorg 

wordt snel zichtbaar en daarmee goed te bespreken. Je komt snel tot de kern regie bij de 

klant 

- Het helpt mij de zaken snel naar voren te halen, waar de ouder over wil praten; daar begin ik 

mee. In het verleden kwamen die zaken soms pas aan het eind van het gesprek naar voren 

waardoor ik in tijdnood kwam. 

- Ouders zelf gespreksonderwerpen laten aandragen  

- Leuke manier om kinderen actief mee te laten denken, zelf bepalen waar ze het over willen 

hebben 

- Taal tussen CJG professionals  

- Een taal en zicht op alle gebieden 

- CAF driehoek geeft een visueel beeld en dat problemen niet beperkt zijn tot 1 gebied 

- Het gestructureerd werken en het visuele aspect eraan  

- Ouders hebben visueel wat ze kunnen bespreken en wat invloed heeft op welzijn van kind en 

gezin 

- Visueel en voor lichtere opvoedvragen geschikt 

- Dat ouders en kinderen ook kunnen zien, wat er nog aan bod komt en kunnen inzien dat een 

probleem soms onderliggende oorzaken heeft. Ook dat hun krachten visueel worden gemaakt 

- Dat je het gesprek positief insteekt en meer participatie hebt  

- Helpt vooral bij mensen die heel negatief naar hun leven kijken omdat je ook inzichtelijk krijgt 

wat er wél goed gaat. 

- kan handig zijn als ouders denken dat er niets goed gaat 

- Het is een methodiek die de krachten van het kind/de ouder naar boven kan brengen. Samen 

met de ouder(s) inschatten waar de eventuele behoeften qua hulp liggen, of tot de conclusie 

komen dat het goed gaat en er geen extra hulp nodig is 

- Ik vind het een slechte methode, onprettig in gebruik. Zie geen sterke punten. Liefst zie dat 

het niet verplicht wordt, maar als een middel dat gebruikt kan worden.  

- Ik vind de GIZ zeker niet slecht, maar ik zie eigenlijk geen meerwaarde ten opzichte van mijn 

persoonlijke werkwijze bij het screenen van kinderen/gezinnen. Dat is denk ik de reden dat ik 

de GIZ weinig ben gaan gebruiken. 

- Geen idee. Ik vind het persoonlijk een sterk overschatte en "gehypte" methodiek. 

- Geen  

- Ik kan er geen noemen 

- De ontwikkelingsgebieden die toegepast worden zijn bekend en efficiënt  

- Heb er te weinig  van gezien 

- Is wel simpel  

- Ik heb 1 x een gesprek gedaan met een puber volgens de giz methodiek. Dat vond ik zeker 

wel meerwaarde hebben. Ik spreek echter voornamelijk ouders! Dus het leeft niet, ik denk er 

niet meer aan 

- Werkt bij concrete situaties waarbij er geen multi-problematiek speelt 

 

T. Antwoorden op de open vraag: Wat is je grootste wens als het om de GIZ-methodiek gaat?  

- Ermee stoppen, het sluit niet aan bij de vragenlijst die wij al gebruiken 
- GIZ format volgen is te omslachtig, GIZ alleen gebruiken als praat middel. Eventueel 

gebruiken als hulpmiddel z.n. rapportage onafhankelijk van de GIZ, kan vaak al in 2 zinnen 
zeggen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.  

- Dat het management mij niet verplicht op een bepaalde manier consulten te voeren. Ik heb 
hier 6 jaar voor gestudeerd. 
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- Ermee stoppen 
- Een integrale manier om GIZ helder te combineren met de Signs of Safety. Als nieuwe 

medewerker word je overspoeld met trainingen en verplichtingen terwijl dit ook integraal 
aangepakt kan worden. 

- Laat het schema los en integreer wat je wil gebruiken in het gezinsplan. Dit werkt voor GC 
makkelijker en is minder tijdrovend.  

- Betere integratie met de huidige vragen  
- GIZ de kans geven door andere aspecten (bijv vragenlijst) in het onderzoek wat los te laten. 

Waardoor het vaker en beter gebruikt kan worden.  
- Als het ingevoerd wordt dan ook alle vragenlijsten en dossiervoering op 1 lijn met GIZ, nu 

heel veel dubbelop en daardoor niet aantrekkelijk om te gebruiken  
- Directe connectie met het gezinsplan 
- Betere inbedding in de organisatie, kind dossier  
- Zorgen dat het materiaal gefaciliteerd wordt en we dit zelf niet hoeven doen  
- Dat er duidelijke werkafspraken komen over hoe dit weg te zetten in het traject, hoe te 

registreren en vooral ook dat iedereen ermee gaat werken 
- slapen en social media toegevoegd  
- Onderwerp seksualiteit toevoegen  
- Niet geschikt voor huiselijk geweld zaken  
- Een Engelse versie voor buitenlandse scholen 
- Meer tips over de toepasbaarheid in verschillende gezinnen en situaties, en meer kennis over 

de verschillende varianten (het proces rondom de instrumenten) 
- GOM anders wordt ingedeeld, te veel gericht op lichamelijk functioneren. Dit is bijna niet 

passend voor de gezinnen waarmee ik werk.  
- Per thema krachten en verbeterpunten kunnen worden benoemd in plaats van per kopje alles 

uitwerken 
- Visueel gezien kan hij duidelijker  
- De GOM/CAF verfijnen  
- Dat dit in kopjes in het gezinsplan wordt verwerkt zodat je vanuit het gezinsplan kan werken 

en niet extra de GIZ mee moet nemen  
- Training 
- Bredere invoering overal en meer oefening  
- Meer kennis opdoen over de methodiek  
- Meer oefening om het eigen te maken zodat het niet geknutseld lijkt in gesprek met ouders  
- Meer verdieping  
- regelmatig intervisie en scholing 
- Meer tijd  
- Meer tijd tijdens consult kunnen besteden aan het uitvoeren van de GIZ methodiek   
- Meer tijd en informatie om het beter te gebruiken. Meer informatie voor ouders 
- Alleen gebruiken als het een meerwaarde voor het gezin heeft 
- Niet verplicht deze te gebruiken, erbij pakken als je denkt dat het zinvol is.  
- Dat de mensen volkomen vrij moet staan deze methodiek te gebruiken wanneer ze daar een 

meerwaarde in zien (ik denk dat de GIZ ook beter aansluit bij verpleegkundigen dan bij 
artsen) en dat mensen die er geen heil in zien het niet als een opgedrongen en aangeleerd 
kunstje moeten gaan gebruiken. Je kunt ook echt prima zorg leveren en risico’s inschatten 
door gewoon een goed gesprek te hebben en deze methodiek in de la te laten liggen.  

- GIZ is een middel, geen doel. GIZ niet verplichten maar alleen op indicatie laten gebruiken. 
Liever de hele JZG scholen en motivational interviewing dan in GIZ 

- Besluitvorming over mogelijkheid vrij in te zetten  
- Dat we het kunnen inzetten wanneer wij denken dat het nodig is en dat het niet opgelegd 

wordt. Het is een middel om een analyse te make van wat er in een gezin speelt. Maar het is 
niet een middel dat voor ieder gezin werkt.  

- Inzetten waar het aanvullend is en ondersteunend  
- Handig hulpmiddel wat je kan gebruiken, geen verplichting 
- Puur gebruikt wordt in organisatie als middel zodat het effectief blijft en niet als doel op zich.   
- dat er een manier komt hoe je dit gemakkelijker kunt registreren 
- integratie in werk proces en registratie systeem  
- Niet zozeer op de methodiek. Echter ik vind het onhandig dat ik een foto moet maken van de 

ingevulde kaart per persoon en deze dan in ons registratie systeem moet uploaden. En dan 
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gedurende het traject nog twee keer (evaluatie/afsluiting). Een handig menuutje in ons 
systeem zou prettig zijn 

- goed, snel en simpel vastleggen in een dossier zodat het ook overgedragen kan worden van 
de een naar de andere hulpverlener 

- dat meer instanties hiermee gaan werken, zodat bij multidisciplinaire overleggen je meer in 
GIZ taal kunt spreken  

- meer ketenpartners gebruik maken van GIZ  
- dat het door iedereen wordt toegepast  
- dat het een instrument wordt dat door iedereen omarmt en CJG-breed wordt ingevoerd ook 

door JGZ 0-4 
- Ik zou het erg prettig vinden dat door JGZ breed dus ook 0-4 en CJG breed wordt gedragen. 

Zodat je beter aan de overdracht kan gaan werken. Ook zou het fijn zijn als de GIZ-
inschatting in ons dossier kan, nu kan je alleen aangeven of je de CAF hebt gebruikt, dat vind 
ik minimaal.  

- Dat het JGZ en SMW er ook mee werkt, het in aanmelding bij CJG meegenomen wordt en 
gebruikt kan worden als eerste screening  

- Dat het bij iedereen vanzelfsprekend is dat gesprekken volgens de GIZ-methodiek worden 
gebruikt  

- digitaliseren, een app maken met aansprekende features  
- mobiele app komt die geïntegreerd kan worden met dossiers.  
- App ontwikkelen voor de gezinnen zelf  
- Het zou fijn zijn als er een tool is die er voor zorgt dat ouders dit zelf kunnen invullen vooraf, 

halverwege en aan het einde. Zodat zij ook zelf de voortgang kunnen meten.  
- Dat er goed over wordt geëvalueerd 
- ik gebruik het nu alleen bij zorgmeldingen, maar zou het graag vaker willen gebruiken 
- Behalve de GIZ GOM taxatie zou ik de uitgebreidere versie vaker willen inzetten 
- Alleen bij lichte hulpvormen inzetten 
- Niks 
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Bijlage 3 Overzicht geïnterviewden per gemeente en 

praktijkorganisatie 
Gemeente/praktijkorganisatie Aanwezig bij het interview 

 

Gemeenten 

Delft Ineke de Groot  (teamleider jeugdteam) 
Jolanda Rijswijk (GIZ-coördinator) 

Den Haag-jeugdteams Maroeska Pieterse (beleidsmedewerker en GIZ-coördinator)  

Den Haag- 
jeugdgezondheidszorg 

Mirjam Hofma (jeugdverpleegkundige en GIZ-coördinator) 

Leidschendam-Voorburg Ingrid Vriezen (beleidsmedewerker jeugdhulp PTJ) 
Suzanne Smit (jeugdteam gedragswetenschapper jeugdformaat) 
Sjoerd Kooijman (waarnemend teamleider jeugd) 

Midden-Delfland  Linda van der Steenhoven (teamleider jeugd) 

Rijswijk Brigitte De Niet-Van Schaijik (beleidsmedewerker Jeugdhulp/CJG) 
Linda Savas (teamleider jeugdteam) 
Prisicilla Stikkolorum (beleidsmedewerker Jeugdhulp/ 
Jeugdgezondheidszorg/ PTJ) 
Wim van der Giessen (directeur sociaal domein) 

Voorschoten -Wassenaar Lizette Ploos- Van Amstel (beleidsadviseur inkoop en PTJ) 
Liesbeth Baerwaldt (programmamanager Sociaal Domein) 
Karen Schuemie (beleidsadviseur  jeugd) 

Westland Katja van Laarhoven (directeur van het cluster Beleid) 
Marijn Koning (oud GIZ-coördinator) 

Zoetermeer Titia Verburg (teammanager jeugdteam Zoetermeer) 
Petra Cobussen (gedragswetenschapper) 
Marlies Kerkvliet (gedragswetenschapper) 

Praktijkorganisaties 

Ipse- De Bruggen  José Huls (programmamanager Kind & Jeugd) 
Fred Fillekes (directeur Kind & Jeugd)  

Jeugdgezondheidszorg Zuid 
Holland West 

Mascha Kamphuis (onderzoeker) 
Monique van der Veen (projectleider GIZ- implementatie) 
Fartima Lachbach  (beleidsmedewerker) 
Allal Sallou (manager) 
Ron Bouwmans (bestuurder) 

Jeugdformaat Tonke Meijers (gedragswetenschapper en trainer GIZ) 
Bianca Das (zorgdirecteur en oud manager van Haagse jeugdteams) 
Shirley Molenaar (oud-gezinscoach en beleidsmedewerker) 

De Jutters Sarah Helder (orthopedagoog)  
Arjen Theil (kinder- en jeugdpsychiater, bestuurder) 

Leger des Heils Bianca van de Kasteele (gezinscoach) 

Middin Charlotte Eriks (gedragsdeskundige) 

Xtra Truus van Tiggelen (directeur Xtra plus) 
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Bijlage 4 Interviewprotocol praktijkorganisaties en gemeenten 
 

Inleiding 

• Zie flyer voor meer informatie onderzoek 

• Wij bespreken en verdiepen vandaag de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder 

professionals uit de Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams in de regio. Doel van deze 

vragenlijst was het in kaart brengen van het gebruik en de implementatie van de GIZ- 

methodiek. Twee vragen zijn leidend in ons gesprek:  1. In hoeverre komen de genoemde 

belemmerende factoren u bekend voor en 2. Wat is er nodig om de genoemde 

belemmerende factoren voor gebruik van de GIZ-methodiek op te lossen? 

• Resultaten van dit gesprek worden opgenomen in een eindrapportage voor de opdrachtgever. 

U wordt daarin met naam en functie benoemd.  

Belemmerende factoren gebruik GIZ-methodiek 

1. Kunt u kort aangeven welke implementatie-activiteiten er tot nu toe binnen uw organisatie zijn 

uitgevoerd voor de GIZ-methodiek? En kunt u kort aangeven welke impact deze activiteiten 

hebben gehad op het gebruik van de GIZ-methodiek? 

2. Kunt u kort benoemen wat volgens u momenteel de grootste belemmerende factor voor 

gebruik van de GIZ-methodiek is voor uw gemeente/instelling?  

3. We hebben ook de professionals gevraagd om belemmerende factoren te noemen voor 

gebruiken van de GIZ-methodiek. We bespreken graag de 3 meest genoemde. Herkent u dit 

binnen uw gemeente/ instelling? Wat zou kunnen helpen om de belemmeringen op te lossen? 

Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig om deze oplossing uit te kunnen voeren? 

Toelichting: 3 belemmerende factoren: 1. de GIZ-methodiek is niet geschikt voor mijn 

cliënten/doelgroep, 2. GIZ sluit onvoldoende aan bij de huidige manier van werken en 3. Er is veel 

turbulentie in de organisatie 

4. Professional gaven ook aan welke factoren hun niet tegenhielden om de GIZ vaker te 

gebruiken. We bespreken graag de 3 meest genoemde. Herkent u dit binnen uw gemeente/ 

instelling? Indien u dit niet of in beperkte mate herkend, wat zou kunnen helpen om de 

bevorderende factoren verder te stimuleren? Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig om deze 

oplossing uit te kunnen voeren? 

Toelichting: 3 factoren die niet belemmeren: 1. voldoende kennis, 2. voldoende vaardigheden en 3. 

gesteund door het management om de GIZ te gebruiken 

5. Professionals is in de vragenlijst gevraagd wat hun grootste wens is voor de GIZ-methodiek. 

In hoeverre zijn de volgende drie vaak genoemde wensen voor u herkenbaar? Kunt u de 

professionals daarin faciliteren? Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig om deze oplossing 

uit te kunnen voeren? 

Toelichting: 1. Faciliteren en integreren van de GIZ-methodiek in het primaire proces, oa betere 

(digitale) registratiemogelijkheden, integratie GIZ en andere methodieken en verplichte vragenlijsten, 

duidelijke werkafspraken hoe GIZ in te zetten, 2. meer aandacht voor uitrol van de GIZ in de vorm van 

tijd om GIZ eigen te maken tijdens consult en intervisie/coaching en 3. meer inzetten op 

ketensamenwerking met de GIZ  

6. De wens van de gemeenten Haaglanden is om alle gezinnen en professionals in de zorg 

eenzelfde taal te laten spreken. De GIZ-methodiek voorziet hierin met de GIZ-inschatting. 

Wat is volgens u momenteel de grootste belemmerende factor voor het meegeven van de 

GIZ-inschatting is voor uw gemeente/instelling? Wat zou kunnen helpen om de 
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belemmeringen op te lossen? Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig om deze oplossing uit 

te kunnen voeren? 

Afsluiting 

• Dank voor uw tijd 

• Wij sturen het verslag naar u toe voor een feitelijke check. De resultaten van de verschillende 

gesprekken worden opgenomen in het eindverslag.   
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Bijlage 5 Focusgroep-protocol hulpverleners 
Inleiding 

• Zie flyer voor meer informatie onderzoek 

• Wij bespreken en verdiepen vandaag de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder 

professionals uit de Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams in de regio. Doel van deze 

vragenlijst was het in kaart brengen van het gebruik en de implementatie van de GIZ- 

methodiek. Twee vragen zijn leidend in ons gesprek:  1. In hoeverre komen de genoemde 

belemmerende factoren u bekend voor en 2. Wat is er nodig om de genoemde 

belemmerende factoren voor gebruik van de GIZ-methodiek op te lossen? 

• Resultaten van dit gesprek worden opgenomen in een eindrapportage voor de opdrachtgever. 

U wordt daarin niet genoemd. 

Introductie (5-20 min) 

1. Voorstelrondje: naam functie, ervaring met GIZ-methodiek, getraind ja/nee 

2. Zou u de GIZ-methodiek aan gezinnen aanbevelen? Zo ja, voor welke gezinnen en waarom? 

Zo nee, waarom niet? 

3. Zou u de GIZ-methodiek aan andere professionals aanbevelen? Zo ja, voor welke gezinnen 

en waarom? Zo nee, waarom niet? 

Aan de slag! 

7. Belemmerende factoren voor gebruik (20-50 min) 

A. We hebben de professionals gevraagd om belemmerende factoren te noemen voor gebruiken 

van de GIZ-methodiek. We bespreken graag de 3 meest genoemde. Herkent u dit? Wat zou 

kunnen helpen om de belemmeringen op te lossen? Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig 

om deze oplossing uit te kunnen voeren? 

Toelichting: 3 belemmerende factoren: 1. de GIZ-methodiek is niet geschikt voor mijn 

cliënten/doelgroep, 2. GIZ sluit onvoldoende aan bij de huidige manier van werken en 3. Er is veel 

turbulentie in de organisatie 

B. Wij vroegen ook de belemmerende factoren per onderdeel van de methodiek. Ik bespreek per 

kerncomponent de in het oog springende belemmerende factor. Kunt u weer aangeven in 

hoeverre deze herkenbaar is? Wat zou kunnen helpen om de belemmeringen op te lossen? 

Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig om deze oplossing uit te kunnen voeren? 

Toelichting: Visuele GIZ-schema’s: weinig meerwaarde, ondersteuningsplan: prof willen meer tijd en 

GIZ-inschatting vastleggen: kan niet in onze systemen 

 

8. Wat helpt om de GIZ-methodiek te gebruiken? (65-75 min) 

Professional gaven ook aan welke factoren hun niet tegenhielden om de GIZ vaker te gebruiken. We 

bespreken graag de 3 meest genoemde. Herkent u dit? Indien u dit niet of in beperkte mate herkend, 

wat zou kunnen helpen om de bevorderende factoren verder te stimuleren? Wie of wat heeft u 

(voornamelijk) nodig om deze oplossing uit te kunnen voeren? 

Toelichting: 3 factoren die niet belemmeren: 1. voldoende kennis, 2. voldoende vaardigheden en 3. 

gesteund door het management om de GIZ te gebruiken 

 

• Geeltjes: schrijf op welke kennis nog meer zou helpen 

• Roosjes: schrijf op welke vaardigheden nog meer zouden helpen 

• Groentjes: schrijf op hoe het management voor jou steunend is 
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• Nabespreking 

 

9. Wensen nav de GIZ (65-75 min) 

Professionals is in de vragenlijst gevraagd wat hun grootste wens is voor de GIZ-methodiek. In 

hoeverre zijn de volgende drie vaak genoemde wensen voor u herkenbaar? Kunt u de professionals 

daarin faciliteren? Wie of wat heeft u (voornamelijk) nodig om deze oplossing uit te kunnen voeren? 

Toelichting: 1. Faciliteren en integreren van de GIZ-methodiek in het primaire proces, oa betere 

(digitale) registratiemogelijkheden, integratie GIZ en andere methodieken en verplichte vragenlijsten, 

duidelijke werkafspraken hoe GIZ in te zetten, 2. meer aandacht voor uitrol van de GIZ in de vorm van 

tijd om GIZ eigen te maken tijdens consult en intervisie/coaching en 3. meer inzetten op 

ketensamenwerking met de GIZ  

• Op de markt: roep je wens!  

• Bespreken top 3  

 

10. GIZ als gezamenlijke taal (75-90 min)  

De wens van de gemeenten Haaglanden is om alle gezinnen en professionals in de zorg eenzelfde 

taal te laten spreken. De GIZ-methodiek voorziet hierin met de GIZ-inschatting. Wat is volgens u 

momenteel de grootste belemmerende factor voor het meegeven van de GIZ-inschatting is voor uw 

gemeente/instelling? Wat zou kunnen helpen om de belemmeringen op te lossen? Wie of wat heeft u 

(voornamelijk) nodig om deze oplossing uit te kunnen voeren? 

Afsluiting 

• Dank voor uw tijd 

• Wij sturen het verslag naar u toe voor een feitelijke check.  
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Bijlage 6 Interviewprotocol professionals 
 

Vragen 

Ik wil graag met je stilstaan bij resultaten uit het onderzoek naar het gebruik en implementatie van de 

GIZ- methodiek. Ik zou allereerst met je willen kijken naar de implementatie van de GIZ en het 

regionaal samenwerken. Verder hebben we het over het concept gezamenlijke taal, hieraan wil ik 

graag met jouw hulp verdere invulling geven. Als er nog tijd over is, bespreken we de plek van de GIZ 

in het werkproces en de integratie met andere methodieken en vragenlijsten.   

Er bestaan geen goede of slechte antwoorden, alleen jouw ervaring of mening! Ik ben mij bewust dat 

ik je geen makkelijke vragen stel, dus als je het niet weet kun je dat ook aangeven. Het helpt mij als jij 

zo concreet mogelijk bent. Daar zal ik je steeds om vragen.  

 

Allereerst een paar vragen over de implementatie van de GIZ en samenwerken in de regio: 

Stel dat er ruimte en financiering komt om de GIZ- methodiek verder te implementeren. Wat zou er 

dan zeker gedaan moeten worden? Op welke manier moeten professionals daarbij betrokken 

worden?   

 Je geeft aan dat ‘xxx’ zou moeten gebeuren om de GIZ verder te implementeren. Kun je daar 

meer over vertellen? Wie zou dat moeten uitvoeren? Welke effecten verwacht je daarvan?  

 Kun je meer vertellen over de wijze waarop professionals daarin betrokken moeten worden? 

Hoe gebeurt dat nu en wat zou je daaraan willen veranderen? 

 

Zoals ik vertelde zijn de opdrachtgevers van dit onderzoek de H10, de 10 gemeenten in de regio 

Haaglanden. Hoe zou jij de samenwerking in deze regio willen zien? 

 Hoe gebeurt dat nu en wat zou je daaraan willen veranderen? 

 Welke onderwerpen zouden regionaal aangepakt worden? 

 Wat zou er moeten gebeuren dat deze verandering plaatsvindt? Wie zou dat moeten 

uitvoeren? Welke effecten verwacht je daarvan? 

 Welke rol zouden professionals moeten spelen om deze samenwerking te bevorderen? 

Dan enkele vragen over het concept gezamenlijke taal in de zorg voor jeugd  

Toelichting: De GIZ-methodiek wordt ingezet om te komen tot een gezamenlijke taal in de zorg voor 

jeugd. Met ‘gezamenlijke taal’ bedoelen we dat hulpverleners onderling, van preventieve veld tot 

zware zorg, elkaar goed begrijpen en dat ook gezinnen beter kunnen meepraten met hun 

hulpverleners. En doorlopende lijn in de zorg dus. We constateren in het onderzoek dat dit concept 

nog niet goed is uitgewerkt. Kun jij ons helpen? 

 Wat zie jij als kernelementen van een gezamenlijke taal voor de zorg voor jeugd? 

Aanvullende vragen: 

Hoe zou jij het merken dat er een gezamenlijke taal in de zorg voor jeugd wordt gesproken? Wat 

zou er minimaal moeten worden gedaan in de hulpverlening tussen hulpverlener om te spreken 

over een ‘gezamenlijke taal’? Idem ouders. Wanneer zou deze taal ‘goed genoeg’ gesproken 

worden? Wanneer merkt een gezin dat deze taal gesproken wordt? En hoe zou de collega 

waarnaar je een gezin verwijst merken dat jij dezelfde taal spreekt?  

 

 Wat zou er moeten gebeuren in jouw werk zodat jij de GIZ in te zetten als gezamenlijke taal?  

Aanvullende vragen: 

Wat zie jij als belemmering in je dagelijks werk om de GIZ te gebruiken voor een gezamenlijke 

taal? Hoe zou deze belemmering kunnen worden weggenomen? En wie zou die oplossing 

moeten uitvoeren?    
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 Hoe zou een gezamenlijke taal tot stand moeten komen in de regio? En wie speelt daarin een 

rol? 

Aanvullende vragen: 

Wat heb je zelf nodig om die taal te gaan spreken? 

Wat heeft je team en wat heeft je organisatie nodig om die taak te spreken?  

Op welke manier moeten professionals daarbij betrokken worden?   

 

ALLEEN ALS ER TIJD VOOR IS :Ten slotte en paar concrete vragen over de plaats GIZ in het 

werkproces 

Toelichting: we hebben gemerkt in het onderzoek dat er vragen leven op welke momenten de GIZ 

gebruikt kan/ zou moeten worden in het hulpverleningsproces. Ik ben benieuwd hoe jij dat momenteel 

doet, of zou willen doen.   

 Op welk moment in het werkproces vind jij dat de GIZ gebruikt zou moeten worden, zowel de 

taxonomie (i.e. inschatten van de zorgbehoeften) als evaluatiefunctie (i.e. monitoren hoe het 

gaat met het gezin) ?  

Aanvullende vragen: 

Is dit een vast of flexibel moment in het werkproces?  

Geldt dat voor alle gezinnen die je ziet, of zie je verschillen tussen doelgroepen?   

 Hoe zou jij de GIZ met Signs of Safety idealiter integreren in jouw werkproces, op hoofdlijnen.  

Aanvullende vragen: 

Ben je voldoende bekend met beide methodieken om de vraag te beantwoorden? 

Waarin komt GIZ met Signs of Safety overeen en waarin verschillen ze? 

Afsluiting 

• Dank voor uw tijd 

• Wij sturen het verslag naar u toe voor een feitelijke check.  
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Bijlage 7 Interviewprotocol ouders 
 

1. Zou u de GIZ-methodiek aan andere gezinnen aanraden? Zo ja, voor welke gezinnen en 
waarom? Zo nee, waarom niet? 

2. Vond er voordat de GIZ werd gebruikt een kort gesprek plaats over wat de GIZ is? 
Zo ja- hoe ging dat, wat vond u ervan, wat miste u? 
Zo nee- hoe zou dat zijn geweest? 

3. Werd er gewerkt met visuele GIZ schema’s (CAF / GOM).  De visuele schema’s waren de 
placemat met kleuren.  
Zo ja- hoe ging dat, wat vond u ervan, wat miste u? 
Zo nee- hoe zou dat zijn geweest? 

4. Werd er een plan gemaakt met uw behoeften en wat de sterke punten van uw gezin zijn? 
(indien van toepassing!) 
Zo ja- hoe ging dat, wat vond u ervan, wat miste u? 
Zo nee- hoe zou dat zijn geweest?  

5. Werd er een foto gemaakt of informatie in een dossier geschreven over het resultaat van de 
GIZ? 
Zo ja- hoe ging dat, wat vond u ervan, wat miste u? 
Zo nee- hoe zou dat zijn geweest? 

 
Kerncomponenten-de hoe vragen 

6. Had u het idee dat u actief kon bijdragen aan de GIZ methode? 
Zo ja- hoe ging dat, wat vond u ervan, wat miste u? 
Zo nee- hoe zou dat zijn geweest?  

7. Zijn de sterke kanten van uw kind/gezin besproken? 
Zo ja- hoe ging dat, wat vond u ervan, wat miste u? 
Zo nee- hoe zou dat zijn geweest? 

8. Wat zou u hulpverleners aanraden rondom het gebruik van de GIZ-methodiek? 
9. Uw gemeente denkt erover om de GIZ bij elk gezin bij elke hulpvorm in te zetten. Wat is uw 

advies? 
10. Wat zou u de persoon die de GIZ-methodiek heeft verzonnen aanraden (heeft u nog tips om 

de GIZ-methodiek beter te maken)? 
11. Vindt u de GIZ-methodiek belangrijk voor uw gezin? 

Wat mist u, hoe kan dat verbeterd worden, wat gaat er goed?  
12. Ziet u resultaat van het gebruik van de GIZ-methodiek binnen uw gezin? Wat mist u, hoe kan 

dat verbeterd worden, wat gaat er goed? 
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Bijlage 8 Factsheet GIZ en Signs of Safety 
 

Wat is de GIZ-methodiek?i  
De GIZ-methodiek is een taxatiemethodiek waarmee de professional op motiverende wijze de aard 
en de ernst van de zorgbehoeften van een kind snel in kaart brengt: samen met de 
ouders/opvoeders. Dat gebeurt in de vorm van een gestructureerd gesprek met behulp van één of 
twee visuele schema’s. Het gesprek omvat een gezamenlijke analyse van de krachten en 
ontwikkelbehoeften van het kind in relatie tot zijn opvoeding en omgeving. Het eindigt met een 
gezamenlijke inschatting van het niveau en het type zorg dat het beste past bij de geïdentificeerde 
krachten en onvervulde ontwikkelbehoeften. 
 
Wat is Signs of Safety?ii 

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind 
een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het 
gezin. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit 
plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en 
uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan 
uitbreiden (Turnell & Edwards, 1999).  
 
Wat hebben de GIZ-methodiek en Signs of Safety gemeen?  
De sterke kanten van het gezin staan zowel binnen de GIZ-methodiek als binnen Signs of Safety 
centraal. Beide aanpakken gaan ervanuit dat de ouder zelf de kracht heeft om met uitdaging om te 
gaan en dat de professional dit kan stimuleren. Om die reden betrekt de professional de cliënt op 
actieve wijze.  
 
Signs of safety komt voort uit oplossingsgerichte therapie. Daarin wordt ervanuit gegaan dat mensen 
zelf de capaciteit hebben om oplossingen voor hun problemen te bedenken. De professional helpt de 
cliënt om dit potentieel te ontdekken en leidt de cliënt in een positieve richting die samen wordt 
gedefinieerd.   
 
De GIZ-methodiek benoemt de zelfbeschikkingstheorie (‘self determination theory’) als basis.  
Volgens deze theorie functioneren mensen optimaal op alle levensdomeinen als ze intrinsiek 
gemotiveerd zijn. De professional stimuleert dit door strategieën in te zetten die de autonomie, 
competentie en verbondenheid met andere mensen vergroten.  
 
Waarin verschillen de GIZ-methodiek en Signs of Safety?  
De doelgroep en het doel zijn verschillend voor de twee aanpakken. Signs of Safety is bedoeld voor 
gezinnen waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s daarop groot zijn. Het doel 
is dan ook om veiligheid voor het kind te creëren. 
De GIZ-methodiek is een bredere aanpak bedoelt om de ontwikkel- en zorgbehoeften van kinderen in 
kaart te brengen. Het uiteindelijke doel is dat ouders en kinderen de ondersteuning krijgen die zij 
nodig hebben.  
Dat betekent ook dat de twee aanpakken andere hulpmiddelen kennen: de GIZ-methodiek heeft twee 
visuele schema’s en bij Signs of Safety wordt een veiligheidsplan opgesteld.  
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 GIZ-methodieki Signs of Safetyii 

Doel De professional in staat te stellen 
de ontwikkel- en zorgbehoeften 
van kinderen in relatie tot hun 
opvoeders en omgeving 
nauwkeurig in kaart te brengen 
en hiernaar te handelen. Dit 
zodat alle ouders en kinderen de 
bevestiging en ondersteuning 
krijgen die zij nodig hebben om 
hun ontwikkel- en opvoedtaken 
goed uit te voeren en om zich 
versterkt te voelen in hun eigen 
kracht.  

Een samenwerkingsrelatie op te bouwen met 
gezinnen waar (mogelijk) sprake is van 
kindermishandeling. Het einddoel van Signs 
of Safety is veiligheid voor het kind te 
creëren.  

Doelgroep Alle kinderen van 0 tot 23 jaar, 
die gebruik maken van de 
publieke zorg voor de jeugd 

Gezinnen waar (vermoedelijk) 
kindermishandeling 
plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn 

Kernelementen  • Gebruik de overzichtelijke 
aangepaste Common 
Assessment Framework-
driehoek (‘de CAF’ ) 

• Gebruik de gekleurde 
Gezonde Ontwikkeling Matrix 
(‘de GOM 

• Heb een niet beoordelende, 
vraag- en oplossingsgerichte 
basisattitude 

• Gebruik een transparante, 
gestructureerde, doel- en 
handelingsgerichte methodiek 

• Gebruik motiverende- en 
oplossingsgerichte 
gespreksvaardigheden 

• Zoek de sterke kanten en de hulpbronnen 
van het gezin 

• Zoek de uitzondering op de 
mishandeling: wanneer gaat het goed? 

• Ga na welke positie elk gezinslid inneemt 
t.o.v. het probleem en wat elk gezinslid 
als mogelijke oplossing ziet 

• Stimuleer de gezinsleden om na te 
denken over welke doelen ze voor het 
kind hebben 

• Vraag de gezinsleden om indicatoren 
voor de veiligheid van het kind te 
benoemen en te beoordelen hoe veilig zij 
menen dat het kind is 

• Beoordeel in hoeverre het gezin bereid 
en in staat is om de plannen voor 
verandering uit te voeren  

Materialen Aangepaste Common 
Assessment Framework-driehoek 
(‘de CAF’) en de Gezonde 
Ontwikkeling Matrix (‘de GOM’) 

Signs of Safety Assessment en Planning 
formulier (het veiligheidsplan) 

Vereiste 
basishouding 
hulpverleners 

• Een vraag-
/oplossingsgerichte 
basisattitude 

• Negen specifieke 
motiverende en 
oplossingsgerichte 
communicatievaardigheden: 

• Reflectief luisteren 

• Bekrachtigen 

• Open vragen stellen 

• Samenvatten 

• Vragen naar de 
gewenste situatie 

• Schaalvragen 

• Toestemming vragen om 
handelingen te verrichten 
en informatie en advies 
te geven 

• Vragen naar succes 
ervaringen 

• De gezinnen respecteren als mensen die 
het waard zijn om mee te werken 

• Samenwerking met de persoon zoeken, 
niet de mishandeling 

• Herkennen dat samenwerking mogelijk is, 
ook daar waar dwang vereist is 

• Herkennen dat elk gezin ook signalen 
van veiligheid vertoont 

• De focus op veiligheid vasthouden 

• De wensen van het gezin leren kennen 

• Op zoek gaan naar details 

• Zich richten op kleine veranderingen 

• Details van een zaak niet verwarren met 
het beoordelen 

• Keuzes aanbieden 

• Het gesprek met een gezin beschouwen 
als een mogelijkheid om van gedachten 
te wisselen 
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• Vragen naar de 
uitzonderingen 

Theoretisch 
kader 

Zelfbeschikkingstheorie (Deci & 
Ryan, 2000) en de 
ouderschapstheorie (van der 
Pas, 2006) 

Oplossingsgerichte therapie (de Shazer, 
1982) 

Wetenschappelijk 
onderzoek 

Uit een pilot naar de 
haalbaarheid van de GIZ binnen 
de JGZ blijkt dat de GIZ 
methodiek toepasbaar is en dat 
ouders en jongeren de gebruikte 
schema’s begrijpelijk en zinvol 
vinden (Bontje, 2013). 
 
In lopend onderzoek wordt de 
effectiviteit van de GIZ 
onderzocht. Daarin wordt o.a. 
een vergelijking gemaakt op de 
mate waarin ouders en 
professional overeenstemmen 
over de inschatting van 
zorgbehoefte.  
 
 

In de VS is Signs of Safety geëvalueerd in 
twee regio’s (Lorhbach & Sawyer, 2004; 
Westbrock, 2006). In beide studies komt 
naar voren dat de tevredenheid over de hulp 
hoog is bij gezinnen die met Signs of Safety 
benaderd worden. Ook verbeterden de 
vaardigheden van hulpverleners, vooral in 
het bieden van keuzemogelijkheden en het 
betrekken van ouders bij het opstellen van 
een veiligheidsplan. Op langere termijn 
neemt het aantal gezinnen dat te maken 
krijgt met een kinderbeschermings-maatregel 
af. Gumbleton (1997) onderzocht bij 38 
kinderen de effecten van Signs of Safety. Hij 
zette de resultaten af tegen eerder 
onderzoek naar groepen die de traditionele 
benadering ondergingen. Recidive bij de 
groep kinderen in de Signs of Safety 
benadering nam af tot 7% (2 jaar na 
aanmelding). De recidive bij de traditionele 
benadering ligt tussen de 20% en 40%. 
 
TNO beschreef de werkende bestandsdelen 
en de bevorderende en belemmerende 
factoren van Signs of Safety in 20102 voor 
de toenmalige Stichting Bureaus Jeugdzorg 
Haaglanden/Zuid-Holland (de Wolff & Vink, 
2012).  
 
Momenteel wordt in Nederland door TNO 
onderzoek gedaan naar de werkzaamheid 
van Signs of Safety. Empowerment van 
ouders en tevredenheid bij ouders en 
professionals wordt vergeleken met een 
controlegroep.  

Ontwikkelaar M. Bontje (GGD Hollands 
Midden) & A. Sutton 
(Childrearing Matters) vanuit de 
Academische werkplaats jeugd 
Noordelijk Zuid-Holland (2013) 

A. Turnell & S. Edwards (1999) 

Beheer  Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheidszorg (NCJ) 

Resolutions (Australië) 
 

Licenties Organisaties moeten aan een 
aantal eisen voldoen om de GIZ 
te gebruiken: 
- Professionals volgen de 
basistraining en reflecteren op 
het gebruik met een GIZ-coach 
- Aanstellen van een GIZ-
coördinator 

Organisaties kunnen (zonder kosten) alle 
publieke materialen benutten en Signs of 
Safety zelf inzetten. Ze kunnen er ook voor 
kiezen een betaalde training van 
geaccrediteerde trainers te volgen.   
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