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LESSEN UIT KERNELEMENT
PRIORITEREN VAN
PROBLEMATIEK

Doel: van en met elkaar leren door stilstaan bij kernelement
integraal werken & verkennen van integrale vraagstukken.

Breng klachten én krachten
van gezin in kaart.

Kernelement integraal werken – Prioriteren van problematiek

Onderzoek samen met het
gezin welke problematiek het
zwaarst weegt en stel samen
doelen op

Elke bijeenkomst staat een kernelement van integraal werken centraal. Op
deze manier zoeken we met het leernetwerk – vanuit verschillende
perspectieven – naar verdieping, dilemma’s en werkwijzen in de
toepassing van deze kernelementen.

Prioriteren van problematiek:
Het goed in kaart weten te brengen van de problemen die in een gezin
spelen vanuit een brede blik en vervolgens tijdig kunnen bepalen waar de
focus van de hulpverlening eerst op moet liggen.

Hulpmiddelen bij het prioriteren van problematiek
▪
▪
▪
▪
▪

Familie netwerk beraad
Screenend psychologisch onderzoek
Gezinsdiagnostisch onderzoek
Yucelmethode
Samen1Plan

Verkennen van integrale vraagstukken – Klein-maar-Fijn Project

Houd focus op doelen: er is
een risico op meegaan in de
crisis
Wees transparant, eerlijk en
maak het gezin deel van de
keuzes die worden gemaakt
Focus op doelen die een gezin
uit balans brengen: niet álle
doelen hoeven behaald te
worden

Om meer inzicht te krijgen in welke vormen van integraal werken er in de
praktijk worden ingezet en waarom er voor deze vorm wordt gekozen,
worden middels een ingebrachte casus integrale vraagstukken verkend.
Welke vragen kunnen gesteld worden om te bepalen wat er nodig is voor
een gezin als het gaat om integraal werken (intensiteit en vorm)?

Goed in kaart brengen van
klachten én krachten van
gezin vraagt soms even niets
doen: leg dit duidelijk uit en
durf te vertragen

Een selectie uit de vragen

Houd doelen en oplossingen
van het gezin centraal: er is
een risico dat bij meer
hulpverleners er veel
verschillende oplossingen
worden aangedragen.

Niveau organisatie
▪ Wat hebben we zelf aan hulpverleningsopties in huis en kunnen
we vanuit de eigen organisatie bieden?
Niveau professionals
▪ Zou de hulpverlening voor dit gezin ook op een andere plek
opgepakt kunnen worden?
▪ Zijn er andere partijen nodig om passende hulp te verlenen?
▪ Neemt bestaande hulpverlening het gezin straks (na afschaling)
weer over?
Niveau gezin
▪ Zien we problematiek bij kind(eren)?
▪ Zien we problematiek bij ouder(s)?
▪ Zien we problematiek in het gezinssysteem?
▪ Zien we problematiek in de opvoeding(svaardigheden)?
▪ Is er voor ieder gezinslid een hulpvraag?
▪ Is er sprake van een harmonisch gezin of leven gezinsleden op
eigen eiland?
▪ Wat is de draagkracht en draaglast van een gezin?

Volgende bijeenkomst:
8 februari 2022, 15:30-17:00
Meer informatie of ook
meedoen?
Kijk op leernetwerk Integraal
Werken
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