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1 INLEIDING 

 
Een oplossingsgerichte en motiverende bejegening van jongeren en ouders is niet meer weg te 
denken uit de jeugdhulp. De meerwaarde van de oplossingsgerichte bejegening is dat jongere en 
ouders gestimuleerd worden zelf na te denken over de gewenste en benodigde veranderingen en 
mogelijke oplossingen en hierin keuzes te maken.  
 
De afgelopen jaren heeft de Raad voor de Kinderbescherming een aantal elementen van 
oplossingsgericht werken geïntegreerd in de werkwijze van raadsonderzoekers. Raadsonderzoekers 
kunnen nu, aanvullend op de interviewvragen, de jongere en ouders een aantal ‘schaal-’ en 
‘uitzonderingsvragen’ voorleggen. Binnen de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming 
zijn veel jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders getraind in diverse oplossingsgerichte en 
motiverende technieken en hulpmiddelen. Voor Halt-medewerkers is het Halt-
signaleringsinstrument in 2016 verrijkt met oplossingsgerichte vragen.  
 
Om de oplossingsgerichte en motiverende bejegening van jongeren en ouders verder te stimuleren 
en vorm te geven, is de ‘Leef-Wijzer’, voorheen ‘LIJ-Wijzer’, ontwikkeld. De Leef-Wijzer kan gezien 
worden als een motiverende aanvulling op de reguliere interviews en gesprekken. In eerste 
instantie is het hulpmiddel ontwikkeld als aanvulling op het werken met het Landelijk Instrumen-
tarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). De Leef-Wijzer kan echter in verschillende vormen van 
hulpverlening en ook bij andere problemen zoals schoolverzuim worden ingezet. 
 
De Leef-Wijzer is een app voor een smartphone, tablet, PC of laptop. Het gebruik van de app en de 
scores tijdens gesprekken met jongeren en ouders maakt hen actief. Het geeft extra openingen om 
te praten over hoe jongere en ouder(s) tegen de situatie van de jongere aankijken, wat er goed 
gaat, wat er zou kunnen of moeten veranderen en wat hierbij mogelijke oplossingen zijn. Jongeren 
en ouders worden daarmee veel meer ontwerper en regisseur van hun eigen veranderingstraject. 
De invulling van de Leef-Wijzer kost relatief weinig tijd en vraagt weinig leesvaardigheden van 
jongeren en ouders. 
 
De eerste combinatie van schaalvragen en afname van het LIJ vond plaats bij de Raad voor de 
Kinderbescherming in Zwolle op initiatief van Arianne Geuze, Elise Roodzant en Ingrid Schuurs.  
Han Spanjaard heeft het idee van Zwolle in opdracht van en in samenwerking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie doorontwikkeld naar een digitale gesprekstool: de Leef-Wijzer. Hij heeft 
een eerste prototype getest met jongeren, daarna is het iets bijgestelde prototype getest door 
raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclasseerders van 
Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming. Vanuit Jeugdconnect is de mogelijkheid 
geboden om de Leef-Wijzer als app te ontwikkelen. Han Spanjaard en Ingrid Schuurs hebben 
vervolgens de vorm ontwikkeld voor de Leef-Wijzer app zoals deze gemaakt is door het Shared 
Service Center ICT (SSCi) te Gouda. Deze is opnieuw getest in januari-februari 2017. Deze pilot heeft 
geleid tot een paar kleine aanpassingen. 
Veel dank aan Selma Kors, Gerard-Pieter Borren en alle andere betrokkenen voor hun uitgebreide 
en constructieve feedback op de eerdere versies van de Leef-Wijzer. 
 
In hoofdstuk 2 wordt het doel en de doelgroep van de Leef-Wijzer beschreven. In hoofdstuk 3 
wordt weergegeven hoe de Leef-Wijzer eruit ziet en hoe de app werkt. In hoofdstuk 4 volgen 
richtlijnen hoe de app tijdens gesprekken met jongeren en ouders gebruikt kan worden.  
 
Omwille van de leesbaarheid is hieronder gekozen voor de mannelijke persoonsvorm: waar ‘hij’, 
‘zijn’ of ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden. In de meeste gevallen kan voor ouder(s) 
ook verzorger(s) gelezen worden.  



 
   

Hoe gaat het nu en wat wens je? Handleiding voor de Leef-Wijzer, versie 20 november 2017 3 

2 DOEL EN DOELGROEP 

 

2.1 Doel 

 
Het doel van de Leef-Wijzer is: 

Jongere en ouders denken na en gaan met elkaar in gesprek over hoe het nu gaat op 
verschillende leefgebieden, op welke gebieden verbeteringen wenselijk en nodig zijn en wat 
als eerste aangepakt moet worden. Hierdoor raken zij meer gemotiveerd om aan de wenselijke 
en benodigde veranderingen te werken. 

De Leef-Wijzer is een digitaal hulpmiddel waarmee de jongere en ouder(s) kunnen aangeven 
- hoe goed zij het vinden gaan op verschillende onderwerpen: hoe gaat het nu? 
- wat hun streefniveau is ten aanzien van verschillende onderwerpen: wat wens je? 
- welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben: hoe belangrijk is het onderwerp? 
- welke veranderingsdoelen voor de jongere van belang zijn: belangrijk om te verbeteren. 

 
De Leef-Wijzer bestrijkt de volgende onderwerpen: 

1. gezin; 
2. school; 
3. werk; 
4. vrijetijd; 
5. relaties; 
6. controle over alcohol, drugs en gokken; 
7. geestelijke gezondheid; 
8. attitude (houding); 
9. controle op agressie; 
10. vaardigheden. 

 

2.2 Doelgroep 

 
De Leef-Wijzer is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders. In eerste instantie is de Leef-
Wijzer ontwikkeld voor jongeren die vanwege het plegen van strafbare feiten met de politie in 
aanraking zijn gekomen en om die reden contact hebben met  

- Halt voor de Haltafdoening, met als onderdeel afname van het Halt-signalerings-
instrument), 

- de Raad voor de Kinderbescherming voor raadsonderzoek naar aanleiding van crimineel 
gedrag of 

- een jeugdreclasseerder van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming vanwege 
een opgelegde een jeugdreclasseringsmaatregel. 

 
De Leef-Wijzer kan ook bij andere jongeren, verschillende vormen van hulpverlening en bij andere 
problemen zoals schoolverzuim worden ingezet, mits 

- de onderwerpen van de Leef-Wijzer (minstens voor een deel) relevant zijn voor de jongere; 
- de jongere en zijn ouder(s) er belang bij hebben na te denken en in gesprek te gaan over 

hoe het nu gaat, wat men anders zou willen en wat (als eerste) aangepakt moet worden. 
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3 HOE ZIET DE LEEF-WIJZER ERUIT? 

 
De Leef-Wijzer is een ‘online-app’: de app werkt alleen met een internetverbinding en is niet te 
downloaden. De Leef-Wijzer bestaat uit een aantal introductieschermen (zie de drie figuren 
hieronder). De schermen op verschillende apparaten (smartphone, tablet, laptop) zijn in feite 
hetzelfde; afhankelijk van de grootte van het scherm moet er meer of minder gescrold worden en 
staan dingen soms onder elkaar in plaats van naast elkaar. Hieronder de weergave op een 
gemiddelde smartphone of tablet: 
 

 
 
Het gebruik en het invullen van de schermen spreekt voor zich. Eventueel kan de tekst ‘Zo werkt 
het’ (zie ook bijlage 1) of ‘Veelgestelde vragen’ van het eerste scherm geraadpleegd worden. 
Het invullen van de scoreschermen doen jongere en ouder(s)/verzorgers of begeleider apart van 
elkaar. Daarna is er de mogelijkheid de uitkomsten met elkaar te vergelijken. In de meeste gevallen 
zal eerst de jongere scoren, daarna de ouder(s)/verzorger(s) of begeleider. Het kan ook andersom; 
gemakshalve wordt hieronder uitgegaan van een jongere (‘Daan’) als eerste invuller. 
Na het invullen de van naam, komen op de volgende schermen de LIJ-onderwerpen terug:  
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Het scherm ‘Welke onderwerpen kies je?’ geeft een overzicht van alle onderwerpen met de 
mogelijkheid de onderwerpen aan te vinken. De tien onderwerpen komen overeen met de tien 
domeinen van het LIJ. De enige verschillen betreffen ‘controle over alcohol, drugs en gokken’ in 
plaats van ‘alcohol, drugs en gokken’ en ‘controle op agressie’ in plaats van ‘agressie’. De reden 
voor deze aanpassing is dat het op deze wijze voor iedereen duidelijk is dat een hogere score 
betekent dat het beter gaat. 
Het is mogelijk om alle onderwerpen te gebruiken of hieruit een selectie te maken. Per onderwerp 
krijgt de jongere een korte toelichting wat er met de term bedoeld wordt. Er verschijnt een 
toelichting op het scherm door op het plusje achter het onderwerp te klikken. Ook is het mogelijk 
een geprint pdf-document met toelichting op alle onderwerpen op tafel te leggen zodat hierop 
teruggevallen kan worden als men niet meer precies weet wat er met een bepaald onderwerp 
bedoeld wordt (zie bijlage 2). 
 
Het scherm ‘Hoe gaat het nu en wat wens je?’ is bedoeld om de jongere te laten scoren hoe hij 
vindt dat het nu gaat en welke score hij graag zou willen. De jongere wordt gevraagd zijn oordeel 
middels cijfers aan te geven op een schaal van 1 tot 10. Eerst geeft de jongere een score voor hoe 
het nu gaat, daarna geeft de jongere een score voor wat hij wenst. De scores worden gegeven door 
het groene of blauwe rondje te verschuiven. 
Door de verschillende onderwerpen op deze wijze te bespreken en te scoren, wordt het verschil tussen 

huidige en gewenste situatie zichtbaar. Het is mogelijk de scores, de sterren en de genoemde 
toelichting/veranderwensen te noteren op een formulier (bijlage 3). Tussendoor en aanvullend stelt 

de professional verdiepende oplossingsgerichte vragen (zie hoofdstuk 4 en bijlage 4).  

 
Als alle onderwerpen zijn gescoord, volgen het prioriteren van onderwerpen (‘hoe belangrijk is het 
onderwerp’) en het eindresultaat (‘belangrijk om te verbeteren’): 
 

 
  
Op het scherm ‘Hoe belangrijk is het onderwerp?’ kan de invuller met sterren aangeven hoe 
belangrijk hij de verschillende onderwerpen vindt. Maximaal kunnen twaalf sterren verdeeld 
worden, per onderwerp maximaal 3 sterren. Als er een selectie gemaakt is voor een beperkt aantal 
onderwerpen, wordt het aantal sterren lager (per onderwerp een ster minder).  
Op basis van de scores bij ‘Hoe gaat het nu en wat wens je?’ en ‘Hoe belangrijk is het onderwerp?’ 
ontstaat in het volgende scherm ‘Belangrijk om te verbeteren’ een overzicht van de eindscores in 
de vorm van gekleurde cirkels achter de onderwerpen. Hier wordt in één oogopslag zichtbaar op 
welke onderwerpen de behoefte aan verandering volgens de jongere het grootst is. Het onderwerp 
met de grootste cirkel staat bovenaan. 
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De omvang van de cirkel wordt door de app berekend met de formule:  
 

OMVANG = (nu-score – wens-score) * aantal sterren 
 
Met andere woorden: 

- De cirkel is groter naarmate het verschil tussen de nu-score (hoe gaat het nu?) en de wens-
score (wat wens je?) groter is én het aantal gegeven sterren hoger is.  

- De grootte van de cirkel is ‘nul’ als het verschil tussen de nu-score en de wens-score nul of 
negatief is en/of het aantal gegeven sterren nul is. 

 
Het is mogelijk om naar de vorige schermen terug te gaan om te zien op basis waarvan de 
eindscores tot stand zijn gekomen. Ook kan de jongere de scores of verdeling van sterren nog 
aanpassen. 
 
Let op: Door te kiezen voor home, sluit je de Leef-Wijzer af. Alle ingevulde gegevens verdwijnen. 
Dat gebeurt ook als je op het logo van het Ministerie van Veiligheid en Justitie klikt. 
 
Nadat de eerste invuller (in dit geval de jongere) klaar is, kan er een pdf gemaakt worden van de 
scores. De scores kunnen niet worden opgeslagen, de pdf wel. Als er tijd tussen de eerste en 
tweede invuller zit en de app opnieuw gestart moet worden, moeten de scores van de eerste 
invuller eerst weer ingevuld worden om ook de vergelijking van scores mogelijk te maken. 
 
Daarna kan doorgegaan wordt met de tweede invuller. Hieronder wordt uitgegaan van één ouder. 
Als er twee ouders zijn, lopen zij de schermen gezamenlijk door en geven zijn ook gezamenlijk 
scores en sterren. 
 

 
 
Het scherm ‘Hoe gaat het nu en wat wenst u?’ is bedoeld om de ouder te laten scoren hoe hij vindt 
dat het nu gaat met de jongere en welke score hij graag zou willen. De gang van zaken is verder 
hetzelfde als bij het scoren door de jongere. En ook hier geldt: tussendoor en aanvullend stelt de 
professional verdiepende oplossingsgerichte vragen (zie hoofdstuk 4 en bijlage 4). 
 
Als alle onderwerpen zijn gescoord, volgen het prioriteren van onderwerpen (‘hoe belangrijk is het 
onderwerp’) en het eindresultaat (‘belangrijk om te verbeteren’).  
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Het toekennen van sterren (‘Hoe belangrijk is het onderwerp?’) verloopt op dezelfde wijze als bij de 
jongere. En ook bij de ouder volgen op basis van de scores bij ‘Hoe gaat het nu en wat wenst u?’ en 
‘Hoe belangrijk is het onderwerp?’ op het volgende scherm ‘Belangrijk om te verbeteren’ de 
eindscores in de vorm van gekleurde cirkels achter de onderwerpen. Hier wordt in één oogopslag 
zichtbaar op welke onderwerpen de behoefte aan verandering volgens de ouder het grootst is.  
 
Als zowel de jongere als de ouder(s) de Leef-Wijzer ingevuld hebben, kan de vergelijking getoond 
worden. Op basis daarvan kan met de jongere en ouder(s) samen gesproken worden over de 
overeenkomsten en verschillen in de volgorde van onderwerpen die aangepakt moeten worden. 
Eerst wordt de vergelijking gepresenteerd van ‘belangrijk om te verbeteren’: 
 

 
    
Als je naar beneden scrolt, zie je desgewenst ook de vergelijking van ‘hoe gaat het nu’, ‘wat is je 
wens’ en ‘hoe belangrijk is het onderwerp’: 
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Het is mogelijk alleen ‘belangrijk om te verbeteren’ gezamenlijk te bespreken. 
 
De gegevens kunnen worden opgeslagen in de vorm van een pdf. Klik daarvoor op ‘Afdrukken’ en 
‘Download’, geef de pdf een naam en sla de pdf op in een map naar keuze. 
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4 AFNAME VAN DE LEEF-WIJZER 

 
De Leef-Wijzer kan in 15 tot 30 minuten met een jongere of ouder(s) ingevuld worden. De 
visualisering geeft aanleiding voor allerlei aanvullende (oplossingsgerichte en motiverende) vragen 
over mogelijke veranderingswensen en -doelen. De duur van de afname is dan ook afhankelijk van 
de mate waarin doorgevraagd wordt en de uitgebreidheid van de antwoorden van de 
jongere/ouder(s). De jongere/ouder(s) wordt ook gevraagd wat er nodig is om de gewenste 
verandering te bereiken c.q. wat een stapje in de gewenste richting zou zijn. Veranderwensen en 
mogelijke doelen die naar voren komen, worden tussentijds door de professional genoteerd. 
Hieronder volgende enkele richtlijnen en tips voor de gespreksvoering tijdens de afname van de 
Leef-Wijzer.  
 
4.1 Tijdens het LIJ-interview/Halt-signaleringsinstrument of op een ander moment? 

  
Als de Leef-Wijzer tijdens een LIJ-interview of tijdens de afname van Halt-signaleringsinstrument 
wordt afgenomen, ligt het voor de hand bij de afsluiting van elk domein de Leef-Wijzer erbij te 
pakken en de jongere of ouder(s) te vragen naar hun scores op de Leef-Wijzer voor het betreffende 
onderwerp. Een korte uitleg over wat er met het betreffende onderwerp bedoeld wordt, is vaak 
voldoende. Men heeft over verschillende aspecten van het betreffende onderwerp gesproken en 
daardoor een beeld van wat er met het onderwerp bedoeld wordt. Daardoor kan de jongere of de 
ouder(s) wellicht snel inschatten wat een passende score is voor hoe het nu is en wat men zou 
willen. De stappen ‘hoe belangrijk is het onderwerp’ en ‘belangrijk om te verbeteren’ worden dan 
na afronding van alle onderwerpen doorlopen.  
De andere optie is eerst alle domeinen van het LIJ-interview of vragen van het Halt-
signaleringsinstrument afnemen en daarna de Leef-Wijzer invullen. 
 
De Leef-Wijzer kan ook los van het LIJ-interview of Halt-signaleringsinstrument worden gebruikt. 
Dan vraagt elk onderwerp om een iets uitgebreidere toelichting, zodat de jongere of ouder weet 
wat er met het betreffende onderwerpen bedoeld wordt.  
 
4.2 Introductie van de Leef-Wijzer 

 
De introductie van de Leef-Wijzer gaat het makkelijkst met de app geopend op de laptop, tablet of 
smartphone: 

“Ik wil graag met jou kijken hoe jij vindt dat het op dit moment gaat met jou (met jouw 
zoon/dochter) en wat jij eventueel anders zou willen. Het gaat er uiteindelijk om dat het 
goed gaat met jou(w zoon/dochter). Dat jij/hij niet opnieuw met politie in aanraking komt. En 
dat het thuis, op school/werk en in de vrije tijd goed met jou/hem gaat. Met de Leef-Wijzer 
gaan we kijken welke ideeën jij hebt om dat te bereiken. Okay?” (…) 
“Hier zie je verschillende onderwerpen staan: gezin, school, werk, vrije tijd, enzovoorts. Dit 
zijn onderwerpen die voor alle jongeren belangrijk zijn. Per onderwerp gaan we kijken hoe jij 
jezelf (je dochter/zoon) scoort en welke score je graag zou willen. Als het heel goed gaat, dan 
zit je richting de hoge cijfers, als het helemaal niet goed gaat, dan zit het meer richting de 
lage cijfers. En bij een zes of zeven kun je misschien zeggen: ‘voldoende is goed genoeg’.” 
(Eventueel:) “Ik zal het even laten zien. Als ik me zelf zou scoren voor vrije tijd zou ik met op 
dit moment een 5 geven. Het is niet slecht, maar nog niet goed genoeg. (Vul dit in.) Wat ik 
graag zou willen is een zeven: ik zou dan meer leuke dingen doen, bijvoorbeeld vaker naar de 
film en meer sporten. (Vul dit in.) Ik haal de scores weer weg (doe dit ook), want nu gaat het 
om jou(w zoon/dochter).”  
(Indien van toepassing:) Jij gaat nu eerst voor jezelf invullen, je ouder(s) doen dit straks ook. 
Straks kunnen we vergelijken waarover jullie hetzelfde denken en waarover jullie 
verschillende ideeën hebben. 
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4.3 Optie: onderwerpen selecteren 

 
Indien het niet nodig of wenselijk is alle onderwerpen te gebruiken, kan met de eerste invuller 
(jongere of ouder(s)) een selectie gemaakt worden van onderwerpen met behulp van het eerste 
scherm. Na een korte toelichting per onderwerp kan de jongere of ouder de onderwerpen 
aanvinken die het belangrijkst zijn. Een overweging voor selectie van onderwerpen kan ook zijn: de 
onderwerpen waarop actie nodig is. 
 
Voorbeelden van korte toelichtingen bij het gebruik van het scherm ‘Welke onderwerpen kies je?’ 
zijn (zie ook bijlage 2): 
 

- Gezin: sfeer thuis, contact met je ouders, broer/zus. (….)  

- School: prestaties, gedrag in de klas, afspraken nakomen, contact met leerlingen en 

leerkrachten.  

- Werk: bijbaantje bijvoorbeeld. Heb jij op dit moment een baantje of een baantje gehad? 

(…) 

- Vrijetijd: tijd voor jezelf, als je niet op school of je werk bent. 

- Relaties: contacten met vrienden, vriendinnen en volwassenen die belangrijk voor je zijn. 

Misschien heb je ook een relatie of verkering. 

- Controle over alcohol, drugs en gokken: heb je hier problemen mee of gaat dit juist heel 

goed? 

- Geestelijke gezondheid gaat over hoe jij de voelt en wat je denkt, hoe het in je ‘koppie’ gaat 

en hoe jij je gedraagt. Bijvoorbeeld angstig en somber, of juist erg op je gemak en vrolijk, 

onrustig en in de war of juist heel rustig en alles goed op een rijtje, dat soort dingen. 

- Attitude (houding), dat gaat over respect voor anderen, voor andere meningen. En over 

respect voor spullen van anderen, voor regels in de samenleving. En respect voor mensen 

die de baas over je zijn, zoals een politieagent of een conducteur. En het gaat ook over 

rekening houden met anderen. 

- Controle op agressie: schreeuwen, slaan, schoppen of juist heel rustig blijven en ruzies en 

vechtpartijen voorkomen. 

- Vaardigheden: hoe je met andere mensen omgaat, of je even nadenkt voordat je iets doet, 

dat soort dingen. 

Er komen toelichtingen tevoorschijn als je op het plusje achter het betreffende onderwerp klikt. Het 
is ook mogelijk een overzicht met onderwerpen en toelichtingen op papier te gebruiken (bijlage 2). 
 
4.4 Toelichting op de onderwerpen tijdens de afname 

 
Tijdens het scoren van de onderwerpen is het soms nodig de onderwerpen (opnieuw) toe te 
lichten. Daarbij gaat het om een algemene omschrijving wat er met het onderwerpen bedoeld 
wordt, met enkele voorbeelden die leiden tot een hoge dan wel juist lage score.  
Sommige onderwerpen spreken redelijk voor zich, ander onderwerpen zijn wat complexer. Het 
bespreken van wat er onder een bepaald onderwerp verstaan wordt, bijvoorbeeld door eerst 
vragen te stellen en daarna aanvullende toelichting te geven. Zorg er voor dat de jongere/ouder(s) 
uiteindelijk een omschrijving in zijn hoofd heeft die de breedte van het onderwerp voldoende dekt. 
Geef voorbeelden die meer richting een hoog cijfer gaan en voorbeelden die meer richting een laag 
cijfer gaan. Voorbeelden van omschrijvingen: 
 
 “Bij gezin gaat het om hoe het thuis gaat. Wat is daarbij belangrijk? (…) Okay, het gaat ook 

om de afspraken die jullie maken, in hoeverre die duidelijk zijn en in hoeverre iedereen zich 
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daaraan houdt. Het gaat ook om samen leuke dingen doen, ruzies op een goede manier 
oplossen, enzovoorts. Als het thuis naar jouw idee heel goed gaat, dan zit je meer richting 
de hoge cijfers, als dat helemaal niet goed gaat, bijvoorbeeld jullie hebben heel veel ruzies 
en conflicten of gedoe over afspraken, dan zit je meer in de lage cijfers. Wat voor cijfer geef 
jij voor hoe het nu gaat?” (…) 
 
“Bij school gaat het om meedoen in de klas, hoe belangrijk je school vindt, de cijfers die je 
haalt, je gedrag op school, op tijd en altijd aanwezig zijn, hoe je met leerkrachten omgaat, 
hoe je met andere leerlingen omgaat, of je denkt dat je overgaat en je diploma gaat halen 
Als je nou bijvoorbeeld met plezier naar school gaat, goede cijfers haalt, je aan afspraken 
houdt en goede contacten hebt, is jouw cijfer hoger, als je nou veel problemen op school 
hebt, spijbelt, uit de klas gestuurd wordt, slechte cijfers, dat soort dingen, dan is jouw cijfer 
lager. Wat voor cijfer geef jij voor hoe het nu gaat?” (…) 
 
“Heb je werk of werk gehad? (…) Bijvoorbeeld een baantje bij een supermarkt of in de 
horeca? Hoe gaat dat? (…) Bij dit onderwerp gaat het om je aan afspraken houden, werk 
goed uitvoeren, omgang met collega’s, omgang met je baas. Gaan deze dingen heel goed, 
dan is jouw cijfer hoger. Gaan deze dingen niet goed, dan zit je lager. Wat voor cijfer geef jij 
voor hoe het nu gaat? (...) 
 
“Laten we nu eens kijken naar de tijd dat je niet op school bent en niet werkt: de vrije tijd. 
Wat doe je in je vrije tijd? (…) Wat nog meer? (…) En als je thuis bent? (…) Okay, het gaat 
om momenten thuis en buiten de deur, momenten dat je niet op school bent, werkt of 
huiswerk maakt. Het gaat om leuke dingen doen voor jezelf (hobby’s), dingen die je met 
vrienden doet, lid zijn van een club/vereniging, sport, voldoende geld hebben, goed met 
geld omgaan, dat soort dingen. Wat voor cijfer hoort bij hoe het nu gaat?” (…) 
  
“Bij relaties gaat het om contacten met andere jongeren en volwassenen. Niet om de 
contacten binnen je gezin, die hebben we hiervoor al gehad. Hoeveel vrienden heb je? (…) 
Wat doen jullie? (…) Helpen je vrienden jou dat het goed met je gaat en dat je niet in de 
problemen komt of juist niet? (...) In hoeverre kun je ‘nee’ zeggen tegen de groep als je iets 
niet wilt? Wat voor cijfer geef jij voor hoe het nu gaat?” (…) 

 
“Gebruik je wel eens alcohol of drugs? (…) Hoe vaak? (...) Hoe vaak gok je? (…) Als je nou 
weinig of niet drinkt, geen drugs gebruikt en niet gokt, weet wanneer je ‘nee’ moet zeggen 
of moet stoppen dan is je cijfer hoger. Dan heb je controle over alcohol en drugs en gokken. 
Gebruik je te veel of kom je door alcohol, drugs of gokken soms in de problemen, dan is je 
cijfer lager. Wat voor cijfer geef jij voor hoe het nu gaat?” (…) 
 
“Ben jij lichamelijk gezond? (…) Met geestelijke gezondheid bedoelen we hoe het in je 
hoofd en met je gedrag gaat. Iemand die geestelijk heel gezond is, voelt zich goed, is rustig 
in z’n gedachten en gedrag en kan goed met z’n gevoelens omgaan. Dan is je cijfer hoger. 
Als iemand geestelijk niet zo gezond is, dan is je cijfer lager, dan is iemand wat meer 
angstig, wat depressief, in de war, of hij is heel opstandig. Wat voor cijfer geef jij jouw 
geestelijke gezondheid?” 
 
“Bij attitude gaat het om je houding, respect en rekening houden met anderen. Hoe je 
denkt over anderen en de wereld om je heen. Maar ook rekening houden met anderen, 
respect voor spullen van anderen mensen, weten wat goed en fout is, respect voor regels 
van volwassenen.  
Gaat dit allemaal heel goed, dan is jouw cijfer hoger. Kom je regelmatig in de problemen 
met mensen die de baas over je zijn, zoals een leerkracht, een conducteur of de politie, vind 
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je het moeilijk om rekening te houden met anderen, dan is jouw cijfer lager. Wat voor cijfer 
geef jij jezelf?” (…) 
 
“Agressie kent twee kanten. Als je heel rustig blijft, geen geweld gebruikt, zoals 
schreeuwen, slaan, schoppen, ruzies altijd met woorden oplost, dan is jouw cijfer hoger, 
dan heb je controle. Ben je juist iemand die snel gaat schreeuwen of geweld gebruikt, dan is 
jouw cijfer lager. Wat voor cijfer geef jij jezelf?” (…) 

 
“Bij vaardigheden gaat het om je gedrag in contact met anderen, hoe je dingen aanpakt, 
zoals eerst even nadenken voordat je iets gaat doen, nadenken over oplossingen in lastige 
situaties met andere mensen, omgaan met anderen, voor jezelf opkomen, moeilijke 
situaties oplossen. Kun je dit soort dingen heel goed, dan is jouw cijfer hoger. Lukt dit vaak 
niet op een goede manier, dan is jouw cijfer lager. (…) Wat voor cijfer geef jij jezelf?” (…) 

 
4.5 Scores en doorvragen 

 
De scores zijn slechts een middel om de jongere/ouder te stimuleren na te denken over hoe hij de 
huidige situatie beoordeelt en hoe tevreden hij hiermee is. De professional doet dit door open 
vragen te stellen. 
 
Mogelijke vragen naar aanleiding van een score over hoe het nu gaat: 

- Hoe ziet dat eruit?  
- Wat doe je dan?  
- Wat doen anderen dan?  
- Waarom is het geen [cijfer +1/-1]?  

 
Maak vervolgens de overstap naar welk cijfer wenselijk is, wat er eventueel beter en anders kan en 
wat een stapje in deze richting zou zijn. 

- Met welk cijfer zou je tevreden zijn?  
- Wat zou je graag willen? Welke cijfer hoort daarbij?  
- Wanneer zou het al een stuk beter gaan? 

 
Sommige jongeren/ouders formuleren steeds een tien als wens. Reageer dan in de trant van “Een 
10 is heel hoog, een superscore. Dat willen we allemaal, maar dat lukt niet altijd. Is er een lagere 
score waarmee je (ook) tevreden zou kunnen zijn? (…) Hoe ziet het er dan uit?” of “Een 10 is 
natuurlijk heel hoog, dan gaat alles perfect. Is er een lager cijfer waarmee je ook al heel tevreden 
zou zijn?” (…)  
 
Soms zegt de jongere/ouder dat het soms goed gaat, soms niet. Mogelijke vragen zijn dan: 

- Hoe ziet het eruit als het niet goed gaat?  
- En als het wel goed gaat? Wat is er dan anders?  
- En hoe ging het in de afgelopen vier weken? 
- Wat is, als je deze hele periode bekijkt, het cijfer? 

 
Bijvoorbeeld: 

Moeder: “De ene keer gaat het goed, de ander keer gaat het niet goed.” Professional: “Als 
je nou kijkt naar de afgelopen vier weken, wat voor cijfer zou je dan geven?“ M: “Als hij niet 
thuis is, gaat het goed.” P: “En als hij wel thuis is, hoe gaat het dan?” M: “Soms wel goed, 
soms niet goed.” P: “Als je er dan tussenin zou gaan zitten. Als je een gemiddeld cijfer zou 
geven?” M: “Tja …” P: “Als het de ene keer een 4 is en de andere keer een 8, dan is het 
gemiddeld een 6. Wat is dan voor jou het cijfer?” M: “Ik denk dan eerder aan een 5.” 
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Doorvragen leidt vaak tot veranderwensen en mogelijke doelen. Die kunnen genoteerd worden om 
er later weer op terug te komen. Voor de raadsonderzoekers bijvoorbeeld bij de vraag naar 
veranderwensen, bij jeugdreclasseerder bijvoorbeeld bij het formuleren van doelen en actiepunten.  
 
Aanvullende uitzonderings- en toekomstvragen (zie ook bijlage 4) die gesteld kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld: 

- Wanneer ging het [….] (al) beter? 
- Wat maakte dat het anders was? Hoe merkte je dat? 
- Wanneer merkten anderen dit? Waaraan? 
- Wat heb jij gedaan waardoor dit zo kwam? 
- Wat was tot nu toe het hoogste cijfer dat je hebt meegemaakt? Hoe zag dat er uit? 

Waardoor kwam dat? Wat zou jij kunnen doen waardoor het weer zo gaat? 
- Stel dat het straks beter gaat, waaraan zal je dat het eerst merken? Hoe zal het anders zijn? 

Wat doe jij dan anders? Wie zal dat het eerst merken? Waaraan? 
 
Het is mogelijk de scores en de genoemde toelichting/veranderwensen te noteren op een formulier 
(bijlage 3).  
 
4.6 Wat als scores van jongere of ouders heel hoog zijn? 

 
Het is mogelijk dat jongeren en ouders zich heel hoge scores geven. Enerzijds is dit geen probleem, 
want het gaat hier om een subjectieve inschatting van de jongere of ouder(s). Anderzijds: alleen 
maar tienen is niet reëel. En er zou dan niets meer te wensen en verbeteren zijn. Probeer een 
jongere (of ouder) die (veel) hoge cijfers invult iets bij te sturen en te stimuleren iets ‘kritischer’ 
naar zichzelf te kijken. 

- “Ik zie dat je vindt dat het nu heel goed gaat. Een 9 of 10 is wel heel hoog. Als het nog beter 
zou gaan, wat zou er dan beter zijn? (…) En wat nog meer? (...) Okay, je zegt dus dat er wel 
een paar dingen zijn die beter zouden kunnen. Wat voor cijfer zou je daarvoor willen geven 
tussen de 1 en de 10? (…) Dat hoort dus bij ‘wens’. Welk cijfer hoort dan bij hoe het nu 
gaat?” 

- Okay, je geeft jezelf een 10. Wat kan er nog beter dan hoe het nu is? (...) Stel het wordt een 
11, hoe ziet dat eruit? (…) En een twaalf? (…) En wat zou nog meer anders kunnen? (…) 
Okay, je zegt dat het beter kan. Zou dat een 10 zijn? (…) Welk cijfer vindt je dan dat past bij 
hoe het nu gaat?” 

Het is ook mogelijk de vraag te stellen hoe anderen er tegen aankijken. Bijvoorbeeld: 
- “Wat voor cijfer zou [de leerkracht/hulpverlener/vader/moeder] je geven voor dit 

onderwerp? (…) Waarom zou hij een … scoren? (…) Wat vindt je daarvan? (…) Zijn er nog 
andere dingen die niet helemaal goed gaan? (…) En als je dan opnieuw kijkt naar je eigen 
score, welke score zou je jezelf dan willen geven?  

- Wat zou [je leerkracht/hulpverlener/vader/moeder] van deze score vinden? Waarom? 
Soms kan de professional informatie inbrengen die bekend is, maar mogelijk door de jongere niet 
meegewogen wordt in de score. Bijvoorbeeld 

- Uit het … komt naar voren dat … Wat vind je daarvan? En wat betekent dat voor het cijfer 
dat je zou willen geven voor dit onderwerp? 

 
Als een jongere (of ouder) aanhoudend tienen invult bij de wenselijke situatie 

- “Een 10 is natuurlijk heel hoog. Zou je ook tevreden zijn met een lager cijfer?” (…) “En 
wanneer zou je tevreden zijn?” (…) Okay, als dat zo zou zijn, welk cijfer heb je dan bereikt? 

 
De beleving van een situatie door de jongere of de ouder(s) kan anders zijn dan hoe anderen 
(school, hulpverlening) daar tegenaan kijken. Ook kan er een verschil zitten tussen de scores op het 
Dynamisch Risico Profiel (DRP) van het LIJ en scores op de Leef-Wijzer. Het is zinvol om, soms 
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tijdens het scoren, soms later, de vergelijking te maken tussen hoe jongere/ouder(s) scoren en de 
informatie die derden aanleveren.  
 
4.7 Hoe belangrijk is het onderwerp? 

 
Een volgende stap is met de jongere/ouder kijken wat de belangrijkste onderwerpen zijn. 
Bijvoorbeeld:  
  

“We kunnen niet alles tegelijkertijd aanpakken. Het is belangrijk om te kijken waar je het 
beste kan beginnen. Daar gaat het volgende scherm over. Hier kun je kiezen wat voor jou 
het belangrijkste is. Je mag 12 sterren verdelen. Je kunt per onderwerp maximaal drie 
sterren geven. Welk onderwerp vind jij het allerbelangrijkst? (…) Het allerbelangrijkste 
onderwerp kun je drie sterren geven. Als een onderwerp helemaal niet belangrijk voor je is, 
kun je 0 sterren geven.” “Ik mag vier keer iets invullen?” “Zo vaak je wilt, maximaal 3 
sterren per onderwerp, maximaal 12 sterren in totaal. Minder mag ook. Begin maar, je kunt 
het weer aanpassen.” 

 
Als er een selectie gemaakt is voor een beperkt aantal onderwerpen, wordt dit maximale aantal 
lager (per onderwerp minder een ster minder). Het is mogelijk de sterren en de genoemde 
toelichting/veranderwensen te noteren op een formulier (bijlage 3). 
 
4.8 Belangrijk om te verbeteren 

 
Bij de volgende stap wordt per onderwerp het verschil tussen ‘nu’ en ‘wens’ vermenigvuldigd met 
het aantal sterren dat aangevinkt is bij het belang van het onderwerp. Hier hoeft niets ingevuld te 
worden, de professional kijkt samen met de cliënt naar de uitkomsten die iets zeggen over wat 
belangrijk is om te verbeteren. 
Bijvoorbeeld: 

Professional: “Laten we kijken naar het volgende scherm. Hier zien we de onderwerpen die 
er het meest uitspringen. Hoe groter de cirkel, hoe belangrijker jij het vindt om daar iets te 
verbeteren. School springt er dus het meest uit. Wat vind je daarvan?” Jongere: “Dat snap 
ik niet hoor. Ik heb gezin toch ook drie sterren gegeven.” Professional: “Dat klopt. Maar kijk, 
het verschil tussen nu en jouw wens is bij gezin kleiner dan bij school. Bij school is het 
verschil tussen nu en jouw wens het grootst, daarom komt school als het belangrijkst naar 
voren toe.” Jongere: “Okay, ik snap het.” Professional: “En wat vind je er van dat school op 
plaats 1 staat? (…)” 

 
Dit is het moment dat tussentijds opgeschreven veranderwensen en doelen besproken kunnen 
worden. Passen deze bij de onderwerpen die als belangrijkste naar voren komen? Zijn er andere 
veranderwensen of doelen? 
 
4.9 Vergelijking scores jongere en ouders 

 
Als zowel de jongere als de ouders de Leef-Wijzer hebben ingevuld, is het mogelijk om gezamenlijk 
te kijken naar de verschillen en overeenkomsten. Voorbeeld:  
 “Jullie hebben allebei scores gegeven voor dezelfde onderwerpen. Daaruit kwam naar 

voren wat jullie het belangrijkst vinden om te verbeteren. Nu kunnen we vergelijken wat 
jullie vinden. We kunnen zien waar jullie ongeveer hetzelfde over denken en waar jullie 
verschillend over denken. Links zie je de cirkels van [de jongere], rechts de cirkels van [de 
ouder(s)]. Hoe groter de cirkel, hoe belangrijker jullie vinden dat er iets moet verbeteren. 
Wat valt jullie op? (…) Wat vinden jullie daarvan? (…) Wat is voor jou belangrijk om te 
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verbeteren bij [onderwerp]? (…) Wat zou je willen aanpakken? (…) Wat zou een eerste stap 
zijn?” (…) 
“We kunnen ook zien wat jullie gescoord hebben bij hoe het nu gaat en wat jullie wensen 
zijn. De bovenste scores zijn de scores van [de jongere], de onderste scores van de 
[ouder(s)].” “Wacht even, ik word er tureluurs van.” “Bijvoorbeeld bij gezin. Hier zie je dat 
jullie allebei niet erg tevreden zijn over hoe het thuis gaat. [De jongere] scoort bij gezin iets 
lager dan [de ouder(s)]. Bij school scoort [de jongere] juist iets hoger dan [de ouder(s)]. (…) 
En hier, bij geestelijke gezondheid is het juist omgekeerd. Hier, bij vaardigheden, komen 
jullie op hetzelfde uit. En hier (…). Wat valt jou op aan de scores van je ouder(s)? (…) Wat 
vind je van de scores van je zoon/dochter? (…)”  

 
4.10 Afsluiting en vervolg 

 
Bij afsluiting van de Leef-Wijzer kan de jongere en ouders een pdf of print met de uitkomsten 
toegestuurd of meegegeven worden. Wat er verder met de uitkomsten van de Leef-Wijzer gedaan 
wordt, is verschillend voor de raadsonderzoekers, jeugdreclasseerders en Halt-medewerkers.  
 
Raadsonderzoekers kunnen de uitkomsten verder gebruiken om in het rapport aan te geven wat de 
veranderwensen van de jongere/ouder(s) zijn en welke doelen zij belangrijk vinden om als eerste 
aan te pakken. Veranderwensen kunnen zowel bij de domeinen (‘Belang voor het voorkomen van 
herhaling’) als bij ‘Wensen tot verandering’ vermeld worden.  
 
Jeugdreclasseerders kunnen dit ook doen. Daarnaast kunnen zij de veranderwensen gebruiken in 
de doelen en acties van hun plan van aanpak. Een andere toepassingsmogelijkheid is de Leef-Wijzer 
op een later moment nog eens af te nemen en te vergelijken met de eerdere scores.  
 
Halt-medewerkers kunnen de uitkomsten gebruiken bij het kiezen van een passende leeropdracht 
en/of het doorverwijzen van jongere en ouders voor verdere hulp. Uiteraard kunnen de jongere en 
ouders ook zelf acties bedenken om gewenste verbeteringen te realiseren.  
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BIJLAGE 1: ZO WERKT HET 

 
De Leef-Wijzer is een hulpmiddel voor gesprekken met jongere en ouders/verzorgers over  
- hoe goed zij het vinden gaan op verschillende onderwerpen: hoe gaat het nu? 
- wat hun streefniveau is ten aanzien van deze onderwerpen: wat is je wens? 
- welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben: hoe belangrijk is het onderwerp? 
- welke veranderingsdoelen voor de jongere van belang zijn om aan te gaan pakken: belangrijk 

om te verbeteren. 
De Leef-Wijzer kan worden ingezet door professionals die contact hebben met jongeren, 
medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclasseerders, enzovoorts. Voor het 
gebruik van de Leef-Wijzer in gesprekken met jongeren en ouders is een handleiding op te vragen 
via het emailadres ketenregie@minvenj.nl of jeugdconnect@minvenj.nl. 
 
Korte instructies voor het gebruik van de app: 
laat het invullen zoveel mogelijk aan de jongere en ouders/verzorgers over 
 
Stap 1: Vul de naam van de jongere in. 
 
Stap 2: Wie gaat de Leef-Wijzer invullen? 
Maak een keuze voor wie als eerste de Leef-Wijzer gaat invullen. Dit kan de jongere zijn, maar ook 
zijn ouder(s) of begeleider. 
 
Stap 3: Welke onderwerpen kies je? 
Kies de onderwerpen die je wilt gaan bespreken en scoren. Laat de onderwerpen die eventueel niet 
van belang zijn buiten beschouwing. 
 
Stap 4: Hoe gaat het nu en wat wens je? 
Geef per onderwerp een score hoe je vindt dat het nu gaat en welke score je graag zou willen. 
 
Stap 5: Hoe belangrijk is het onderwerp? 
Verdeel de sterren over de onderwerpen: maximaal drie per onderwerp. Hoe belangrijker het 
onderwerp, hoe meer sterren.  
 
Stap 6: Belangrijk om te verbeteren 
Bekijk het resultaat van de vorige stappen: belangrijk om te verbeteren. De grootte van de cirkels is 
afhankelijk van het verschil tussen de twee scores (‘nu’ en ‘wens’) op een onderwerp en het aantal 
sterren dat is gegeven.  
 
Stap 7: Afdrukken, afsluiten of door naar tweede invuller 
Kies voor afdrukken als je de gegevens wilt behouden (in de vorm van een pdf). 
Afsluiten kan door op Home te klikken. Hiermee worden alle ingevulde gegevens gewist.  
Kies voor ‘tweede invuller’ als je door wilt gaan. 
Indien de tweede invuller op een later moment de Leef-Wijzer invult, moeten de gegevens (op basis 
van de pdf) eerst opnieuw ingevoerd worden.  
 
Stap 8: Wie is de tweede invuller? 
Vul in wie de Leef-Wijzer (als tweede) gaat invullen. 
 
Stap 9: Hoe gaat het nu en wat wenst u? 
Geef per onderwerp een score hoe u vindt dat het nu gaat en welke score u graag zou willen. 
 
Stap 10: Hoe belangrijk is het onderwerp? 

mailto:ketenregie@minvenj.nl
mailto:jeugdconnect@minvenj.nl
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Verdeel de sterren over de onderwerpen: maximaal drie per onderwerp. Hoe belangrijker het 
onderwerp, hoe meer sterren. 
 
Stap 11: Belangrijk om te verbeteren 
Bekijk het resultaat van de vorige stappen: belangrijk om te verbeteren. De grootte van de cirkels is 
afhankelijk van het verschil tussen de twee scores (‘nu’ en ‘wens’) op een onderwerp en het aantal 
sterren dat is gegeven.  
 
Stap 12: Afdrukken, afsluiten of door naar vergelijking 
Kies voor afdrukken als je de gegevens wilt behouden (in de vorm van een pdf). 
Afsluiten kan door op Home te klikken. Hiermee worden alle ingevulde gegevens gewist.  
Kies voor ‘volgende’ als je de resultaten van de eerste en tweede invuller wilt vergelijken. 
Indien de vergelijking op een later moment plaatsvindt, moeten de gegevens (op basis van de pdf’s) 
eerst opnieuw ingevoerd worden.  
 
Stap 13: Vergelijking 
Doorloop de verschillende schermen en bespreek de resultaten, overeenkomsten en verschillen. 
 
Privacy 
De gegevens die worden ingevuld in de Leef-Wijzer kunnen alleen worden ingezien op de 
smartphone, tablet of laptop waarop de Leef-Wijzer op dat moment wordt uitgevoerd. De 
gegevens kunnen nergens anders worden ingezien of opgeslagen. Het is mogelijk een pdf te maken 
van de resultaten en deze per mail te versturen naar een in te vullen mailadres. 
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BIJLAGE 2: OMSCHRIJVING VAN DE ONDERWERPEN 

 

 

Gezin 
 
 

hoe het thuis gaat, zoals  
contact met je ouders, contact met je broers en zussen, 
regels en afspraken thuis, beloning en straffen van gedrag 
door ouders, conflicten oplossen, elkaar steunen, samen 
dingen doen, genoeg geld in huis 

 
 

School 
 
 
 
 

hoe het op school gaat, zoals 
meedoen in de klas, hoe belangrijk je school vindt, de cijfers 
die je haalt, je gedrag op school, op tijd en altijd aanwezig 
zijn, hoe je met leerkrachten en met andere leerlingen 
omgaat, of je denkt dat je overgaat en je diploma gaat halen 

 

Werk 
 
 
 

hoe het gaat op je werk (als je dat hebt, bijvoorbeeld een baantje bij 
een supermarkt of in de horeca), zoals 
 baantje vinden, je aan afspraken houden, werk goed 

uitvoeren, omgang met collega’s, omgang met je baas 
 

 

Vrije tijd 
 
 
 

hoe het in je vrije tijd gaat, zoals  
lid van club/vereniging, sport, leuke dingen doen voor jezelf 
(hobby’s), voldoende geld hebben, goed met geld omgaan 
 
 

 

Relaties 
 
 

contacten met andere jongeren en volwassenen, zoals 
vrienden hebben, vrienden die je helpen dat het goed met je 
gaat en dat je niet in de problemen komt, nee kunnen 
zeggen tegen de groep als je iets niet wilt, goed contact met 
volwassenen 

 

Controle over 
alcohol, drugs 
en gokken 

middelengebruik en gokken, zoals 
weinig of niet drinken, drugs gebruiken en gokken, weten 
wanneer je ‘nee’ moet zeggen of moeten stoppen, geen 
problemen krijgen door gebruik of gokken 
 

 

Geestelijke 
gezondheid 
 

hoe je je voelt en hoe je je gedraagt, zoals 
meestal vrolijk en opgewekt, positief en rustig gedrag naar 
anderen, je veilig voelen thuis en op andere plekken 
 
 

 

Attitude 
(houding) 

hoe je denkt over anderen en de wereld om je heen, zoals 
respect voor andere mensen, rekening houden met anderen, 
respect voor spullen van anderen mensen, weten wat goed 
en fout is, respect voor regels van volwassenen 
 

 

Controle op 
agressie 
 

rustig worden als je boos bent, geen geweld gebruiken, zoals 
ruzies oplossen met woorden, rustig blijven als het tegenzit, 
bijvoorbeeld als iets niet gaat zoals jij wil of als iets niet lukt 
 
 

 

Vaardigheden je gedrag in contact met anderen, hoe je dingen aanpakt, zoals 
eerst even nadenken voordat je iets gaat doen, nadenken 
over oplossingen in lastige situaties met andere mensen, 
omgaan met anderen, voor jezelf opkomen, moeilijke 
situaties oplossen 
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BIJLAGE 3: SCORES, STERREN EN GEWENSTE VERANDERINGEN 

 
Naam jongere: …………………………………  Datum: ………………………………… 
 

   Jongere  Ouders Toelichting / gewenste veranderingen 

 

Gezin 
 
 

NU:      

WENS:      

Sterren:   

 

School NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Werk 
 
 
 

NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Vrije tijd 
 
 
 

NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Relaties 
 
 

NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Controle 
over alcohol, 
drugs en 
gokken 

NU:     

WENS:      

Sterren:   

 

Geestelijke 
gezondheid 
 

NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Attitude 
(houding) 

NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Controle op 
agressie 
 

NU:    

WENS:      

Sterren:   

 

Vaardig-
heden 

NU:           

WENS:   

Sterren:   
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BIJLAGE 4: OPLOSSINGSGERICHTE VRAGEN 

 
Oplossingsgericht werken is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van 
jongeren, het gezin en hun sociale netwerk. Het is de taak van de professional om de cliënt dit 
intrinsieke potentieel te helpen ontdekken, samen met de cliënt een positieve (oplossings)richting 
te bedenken en hem hierin te begeleiden. Oplossingsgericht werken maakt onder andere gebruik 
van elementen uit communicatie- en systeemtheorieën en cognitieve gedragstherapie. Zo wordt 
nagegaan wat voor effect mogelijke oplossingen hebben op belangrijke anderen en op de relaties 
met hen. In die zin wordt elke individuele cliënt altijd gezien als onderdeel van een groter sociaal 
systeem. Men gebruikt bij het behandelen van gezinnen vaak ‘circulaire vragen’. Hierbij moeten de 
leden zich bezinnen op de effecten van hun gedrag op elkaar.  
Oplossingsgericht werken heeft een aantal overeenkomsten met motiverende gespreksvoering: de 
nadruk op de samenwerking tussen hulpverlener en cliënt en de focus op oplossingen en 
mogelijkheden van cliënten in plaats van een focus op problemen. Oplossingsgericht werken is 
meer gericht is op het ‘hoe’ van veranderen, motiverende gespreksvoering meer op het ‘waarom’. 
 
In oplossingsgericht werken ligt de focus op de manieren waarop mensen oplossingen vinden. De 
hulpverlener werkt met wat er ‘in het moment is’, gericht op een gewenste toekomst, met als doel 
problemen op te lossen. Problemen worden niet vanuit de beperking van het probleem benaderd, 
maar er wordt primair, concreet en praktisch gekeken naar hoe mensen doorgaans problemen 
oplossen en wat ze zelf aan mogelijkheden en vaardigheden hebben. Alle aandacht ligt bij de cliënt 
zelf. De hulpverlener heeft tot taak om deze aandacht goed vorm te geven en concreet te helpen 
focussen op de oplossing. Dat gebeurt stapsgewijs en met behulp van oplossingsgerichte vragen. 
 
Oplossingsgericht werken hanteert de volgende uitgangspunten en basisprincipes: 
- Er is altijd verandering: verandering is onvermijdelijk. Het is de bedoeling deze te identificeren 

en de bruikbare veranderingen in te zetten. 
- Weerstand is geen bruikbaar begrip. Er is altijd sprake van samenwerking. 
- Een gedetailleerde analyse en begrip van het probleem is doorgaans weinig behulpzaam bij het 

vinden van oplossingen.  
- Geen enkel probleem doet zich altijd voor: in de uitzondering bevinden zich de sleutels tot het 

vinden van oplossingen. De beste manier is uit te vinden wat er precies gebeurt als het 
probleem zich niet voordoet. Aanwijzingen voor de oplossing bevinden zich in het heden. Je 
moet ze alleen weten te herkennen: 

o Als iets niet werkt, probeer dan iets anders. 
o Vind uit wat werkt en doe daar meer van. 

- Er is niet één ’goede’ manier om naar dingen te kijken: er zijn veel manieren om naar een 
situatie te kijken. Verschillende standpunten kunnen even goed werken. 

- De cliënt definieert zelf het behandel- of coachingsdoel. Je bent zelf de expert van wat werkt. 
- De cliënt heeft zelf hulpbronnen om tot oplossingen te komen. Voor zover deze ontbreken, 

hebben mensen meestal de mogelijkheid om deze te vergroten of te versterken, dan wel de 
situatie op een oplossingsgerichte manier tegemoet te treden. 

- Kleine veranderingen in de gewenste richting kunnen worden ingezet met groot effect. Slechts 
een kleine verandering is nodig.  

- “If it ain't broke, don't fix it”: Wat niet stuk is, moet je niet proberen te herstellen. 
 
Een oplossingsgerichte hulpverlener of coach werkt samen met de cliënt om zo tot een goed 
werkende, pragmatische en realistische oplossing te komen die aansluit bij de behoefte van de 
cliënt. Het is de rol van de professional om de cliënt zelf te laten ontdekken waar die gewenste 
verandering al aanwezig is en die uitzonderingen op het probleem te versterken en uit te breiden. 
De cliënt behoudt zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde 
veranderingen. 
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Oplossingsgericht werken kenmerkt zich door een pragmatische aanpak en maakt gebruik van 
verschillende technieken en strategieën.  
Drie bekende zijn 
- Schaalvragen: met visuele hulp de cliënt een subjectieve inschatting laten maken van de 

situatie. 
- Toekomstprojecties, waaronder de wondervraag (“Wat zou er anders zijn wanneer je 

morgenochtend opstaat en alle problemen zijn opgelost?”) helpen om doelen te verhelderen, 
hoop op verandering te creëren en manieren te zoeken om die verandering te realiseren. Het 
helpt de cliënt de eerste stappen op weg naar oplossingen te definiëren en met het gewenste 
doel te verbinden. De wondervraag helpt een beeld te vormen van hoe de oplossing er uit zou 
kunnen zien. De schaalvraag nodigt de cliënt uit zelf kleine, realistische en concrete stapjes in 
de richting van de gewenste toekomst te maken. 

- uitzonderingsvragen: vragen naar uitzonderingen (momenten dat de problemen zich niet 
voordoen) levert informatie op over mogelijke oplossingen en hoop voor verbetering: wat kan 
gedaan worden om het probleem op te lossen? Oplossingen worden geconstrueerd door 
uitzonderingen op het probleem of situaties waarin het probleem verwacht wordt maar zich 
niet voordoet, te identificeren en uit te spitten. 

 
Het doel van toekomstprojecties (of ‘toekomstvragen’) is de focus van de cliënt laten verschuiven 
van problemen naar de gewenste toekomst door de cliënt in detail te laten beschrijven hoe zijn 
situatie zou zijn als het probleem zou zijn opgelost. Toekomstprojecties zijn vragen waardoor de 
cliënt gestimuleerd wordt zijn gewenste toekomst gedetailleerd te beschrijven. Een 
toekomstprojectie gebeurt op basis van de realiteit van de klant. Bij de inleidende vraag neemt de 
hulpverlener eventueel aanwezige beperkingen mee. Enkele voorbeelden van toekomstprojecties:  
 “Stel dat het iets beter gaat, waar zult u dat het eerst aan merken? Hoe zal het anders zijn? Wat 

doet u dan anders? Wie zal dat het eerst merken?” 
 “Stel dat dat zou gebeuren, hoe zal dat anders tussen jullie zijn?” 
 “Hoe ziet jullie leven eruit een week / een jaar na dat het probleem voldoende opgelost is?” 
 “Stel dat (…). Hoe zal dat voor u anders zijn? Wat zal dat voor verschil maken bij jullie thuis?” 
Een ‘wondervraag’ is een voorbeeld van een ‘toekomstprojectie’. Leidt de wondervraag als volgt in:  
“Ik wil je een bijzondere vraag stellen. Stel: vannacht liggen jullie allemaal in huis te slapen. En 
terwijl iedereen slaapt en het stil is in huis, gebeurt er een wonder … Het wonder is dat het 
probleem dat je nu hebt, is opgelost. Omdat iedereen sliep, weet niemand dat het wonder heeft 
plaatsgevonden. De volgende ochtend word je wakker en eerst weet je nog van niets. Wat is het 
eerste waaraan je de volgende dag merkt dat er iets anders is? (…) Waaraan merk je dat er een 
wonder gebeurd moet zijn omdat het probleem dat je nu hebt ineens is opgelost?” 
 Vraag door op details: wie doet wat, waar, wanneer en hoe? 
 Vraag hoe de cliënt het zelf ziet, waar belangrijke anderen het aan merken (relationele vragen) 

en hoe het tussen de cliënt en belangrijke anderen verschil zal maken (vragen rond het 
relatiesysteem). 

 Als de cliënt weer over het probleem gaat praten, reageer dan in de trant van de wondervraag: 
“En dat is allemaal weg na het wonder. Als je wakker wordt, waaraan zal je dan merken dat het 
wonder gebeurd is?” Of gebruik een ‘stel-dat’-vraag: “Stel dat op de één of andere manier het 
probleem verbeterd is, waar zal je dit aan merken?” 

 
Doel van de schaalvraag is dat de cliënt nadenkt over verschillen en gradaties met betrekking tot 
een bepaald thema en meer gaat differentiëren. Deze in beeld gebrachte verschillen kunnen de 
motivatie vergroten en het inzicht van de cliënt verhogen om te komen tot veranderingen. 
Stappen: 
 Begin de schaalvraag met het benoemen van wat de 0 inhoudt en wat de 10 inhoudt met 

betrekking tot het thema. 
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 Vraag waar de cliënt zich op dit moment zou schalen. 
 Vraag wat er allemaal in dat cijfer zit. 
 Vraag door naar wat er nog meer in zit. 
 Vraag naar momenten dat dit cijfer anders was en wat het verschil maakt. 
 Vraag naar de tevredenheid over dit cijfer en naar de uiteindelijke wens. 
 Stel vragen hoe de cliënt het cijfer kan behouden, of juist een stapje verder kan krijgen. Gebruik 

hierbij ook relatievragen (zoals “als je zou veranderen, hoe zou dit verschil maken tussen jou en 
je leerkracht?”) en vragen vanuit het perspectief van een belangrijke ander (zoals “stel dat ik je 
moeder dit zou vragen, wat zou zij zeggen?”). 

 Help de cliënt te komen tot concreet omschreven gedrag dat hij gelijk gaat toepassen. Gebruik 
hierbij vragen als “wat heb je hier nu aan gehad?”, “wat ga je morgen nu anders doen?”, “wat 
gaat je vader morgen aan je merken?”. Het plan moet niet alleen een voornemen zijn, maar ook 
echt een besluit dat de cliënt zelf maakt en ook echt haalbaar acht.  

 
Het doel van uitzonderingsvragen is de cliënt helpen oplossingen te vinden in het heden en het 
verleden die hij al in zich heeft. 
Stappen: 
 Stel de volgende vragen: 

 Wanneer ging het [….] (al) beter? 
 Wat maakte dat het anders was? Hoe merkte je dat? 
 Wanneer merkten anderen dit? Waaraan? 
 Wat heb jij gedaan om dit mogelijk te maken? 

 Vraag wat tot nu toe het hoogste punt op een schaal van 1 tot 10 was en hoe dit mogelijk is 
geweest.  

 Vraag wat de cliënt kan doen om dit weer mogelijk te maken.  
 
Voor meer informatie (en literatuurverwijzingen) over oplossingsgericht werken, zie:  
- Bartelink, C. (2013). Wat werkt: Oplossingsgerichte Therapie? Utrecht: Nederlands 

Jeugdinstituut.  
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-
Watwerkt_Oplossingsgerichtetherapie.pdf  

- Vries, S. de & Prüst, H. (m.m.v. Joosen, W. & Hoeffgen, M. (2017). Oplossingsgericht werken in 
het sociaal werk. Utrecht: Movisie, Databank Effectieve sociale interventies. 
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Methodebeschrijving_Oplossingsgeric
ht_werken_1%20[MOV-12776173-1.0].pdf   

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Oplossingsgerichtetherapie.pdf
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Oplossingsgerichtetherapie.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Methodebeschrijving_Oplossingsgericht_werken_1%20%5bMOV-12776173-1.0%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Methodebeschrijving_Oplossingsgericht_werken_1%20%5bMOV-12776173-1.0%5d.pdf

