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Over deze cursus
Inleiding
Om kwaliteit van bestaan te bieden aan cliënten, is samenwerking tussen ouders/wettelijk
vertegenwoordigers en hulpverleners een belangrijke basis. Met deze stabiele basis, kan de
cliënt zich ontwikkelen.
Maar zo eenvoudig als het klinkt, zo anders kan het in de praktijk zijn. Onthoud alvast het
volgende: de meeste mensen zijn van goede wil en hebben hetzelfde belang, namelijk dat
het goed gaat met de cliënt.

Let op! Samenwerken.

Leerdoelen
• Je kunt beschrijven wat driehoekskunde (Chiel Egberts) inhoudt en de belangrijke

aandachtspunten in de samenwerking binnen de driehoek cliënt, ouders/wettelijk
vertegenwoordigers en hulpverlener benoemen.

• Je kunt beschrijven hoe je optimaal kunt communiceren met ouders/wettelijk
vertegenwoordigers van een cliënt en hen optimaal kunt betrekken bij de begeleiding
van een cliënt.

• Je kunt een gesprek met (cliënt en) ouders/wettelijk vertegenwoordigers voeren.
• Je kunt beschrijven hoe je een cliënt optimaal kunt ondersteunen in het contact met

zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
• Je kunt beschrijven hoe knelpunten in de samenwerking binnen de driehoek kunnen

ontstaan, hoe je hiermee kunt omgaan en hoe je deze spanningen kunt voorkomen.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct. Dit wordt
op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Andere belangrijke
punten bij de beoordeling zijn actieve deelname aan de lessen en nette uitwerking van de
opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: Samenwerking in beeld
Samenwerken met de cliënt en zijn naasten is een bijzonder proces. Er komen allerlei emoties
bij kijken, evenals loyaliteit en professionaliteit. Om de cliënt en alle betrokkenen een eigen
plek in die samenwerking te geven, wordt gebruikgemaakt van de driehoekskunde.
Maar hoe werkt dat nu precies? Wat zijn de uitgangspunten? Wat is de gedachte erachter?
En wat is het resultaat? Dat ga je allemaal in beeld brengen met een videoreportage.

De reportage wordt de introductie voor een uitleg van de driehoekskunde aan een cliënt
met een lichte verstandelijke beperking van ten minste achttien jaar en zijn naasten. Maak
de videorapportage in viertallen.

Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Beschrijf de doelgroep (LVB 18+) en de belangrijkste uitgangspunten van werken in de

driehoek.
• Maak een compleet overzicht van de driehoekskunde, van fundament tot motto's en

doel.
• Geen enkele driehoek kent alleen maar succesverhalen, dus bedenk een situatie waarbij

er een probleem, spanning of een knelpunt in de driehoek is.
• Maak een script. Leg de driehoekskunde uit. Bepaal de volgorde en zorg dat deze vragen

beantwoord worden in de film: Hoe werkt de driehoekskunde? Wat zijn de
uitgangspunten? Wat is de gedachte erachter? Wat zijn aandachtspunten in de
samenwerking binnen de driehoek? Wat is het resultaat?

• (Het beantwoorden van vragen kun je bijvoorbeeld doen door middel van interviewen
van een hulpverlener, cliënt of familielid.)

• Voer ook een voorbeeldgesprekje als hulpverlener met een cliënt en een ouder over het
probleem, de spanning of het knelpunt in de driehoek. Pas tijdens het gesprek de
gesprekstechnieken toe (zes keer A).

• Na het vaststellen van het script, neem je de video op.
• Maak de videoreportage. De video duurt minimaal zes minuten.
• Laat de videoreportage zien aan je medestudenten.

In principe moet de reportage voor zichzelf spreken. Of zijn er toch nog vragen naar
aanleiding ervan?

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.
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Eisen aan het beroepsproduct

• Je beschrijft de driehoekskunde (Chiel Egberts) en de belangrijke aandachtspunten in de
samenwerking binnen de driehoek cliënt, ouders/wettelijk vertegenwoordigers en
hulpverlener.

• De reportage behandelt een probleemsituatie binnen een driehoek en biedt een oplossing
hiervoor. Je geeft daarbij aan hoe knelpunten in de samenwerking binnen de driehoek
kunnen ontstaan, hoe je daarmee kunt omgaan en hoe je deze spanningen kunt
voorkomen.

• Je voert een gesprek met cliënt en ouders/wettelijk vertegenwoordigers en past de
gesprekstechnieken (zes keer A) toe.

• Je laat zien hoe je optimaal kunt communiceren met ouders/wettelijk vertegenwoordigers
van een cliënt en hen optimaal kunt betrekken in de begeleiding van een cliënt.

• De video duurt minimaal zes minuten. De videoreportage kan gebruikt worden in de
praktijk om uitleg te geven over driehoekskunde aan cliënten met een lichte verstandelijke
beperking en betrokkenen zoals teams.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Plek van de cliënt

De laatste jaren wordt veel gepraat over: de cliënt centraal. Wat betekent dit nu eigenlijk?

Tim
Tim (22) heeft een matige verstandelijke beperking en is blind. Zijn verstandelijke beperking
en zijn blindheid zijn het gevolg van een ernstig verkeersongeluk. Tim was toen zes jaar
oud en zat bij zijn vader in de auto. Hij woont sinds zijn negentiende niet meer thuis,
maar gaat elk weekend naar zijn ouders.
Tim wil graag zelfstandig naar zijn ouders reizen met het openbaar vervoer. Zijn ouders
willen dit liever niet en maken zich zorgen. Tims hulpverlener gaat uit van de leerbaarheid
van Tim en wil het zeker een kans geven.

Verdeel de volgende rollen:
• Tim, de cliënt
• vader
• moeder
• hulpverlener.

a. Tim staat centraal, in het midden. De andere drie personen staan in een soort cirkel om
hem heen.

Ga met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende opmerkingen:
• Vader zegt tegen de hulpverlener dat hij het onverantwoord vindt om Tim alleen te

laten reizen. De hulpverlener reageert hierop.
• Moeder zegt tegen vader dat Tim misschien wel met de bus kan, vooral de trein is

veel te gevaarlijk. Vader reageert hierop.
• De hulpverlener vraagt wat moeder bedoelt met het verschil tussen reizen per bus en

trein. Moeder reageert hierop.
• De hulpverlener vraagt aan vader wat het grootste bezwaar is tegen het zelfstandig

reizen. Vader reageert hierop.

Beantwoord vervolgens de reflectievragen:
• Wat is je opgevallen tijdens het gesprek?
• Hoe verliep het gesprek?
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b. Tim gaat opnieuw in het midden staan en de anderen in een cirkel eromheen. Tim mag
nu rondlopen in willekeurige richting. Het gesprek gaat vervolgens verder.
• Vader, moeder en de hulpverlener praten nog even door om tot een oplossing voor

het probleem te komen.

Beantwoord vervolgens de reflectievragen:

• Bewogen de anderen mee met Tim? Zo ja, wat gebeurde er? Zo nee, waarom niet?
• Zo nee, ga nogmaals in de kring staan. Tim gaat weer lopen en nu beweegt iedereen

mee rondom Tim. Tim, hoe voelt dit voor jou?
• Wat gebeurt er met de personen om Tim heen?

Marieke
Marieke (35) woont sinds kort in haar eigen appartement en krijgt drie keer per week
ambulante begeleiding. Ze heeft een autisme spectrum stoornis. Haar moeder komt elke
dag even om het hoekje kijken. Zij is heel belangrijk voor Marieke.
Nu heeft moeder een sigarettenpeuk en een paar lege drankflessen gevonden in de woning
van Marieke. Ze heeft Marieke gevraagd hoe die daar terecht zijn gekomen, maar Marieke
zegt dat ze niet gerookt heeft en ook niet gedronken.
Moeder heeft contact opgenomen met de ambulant hulpverlener van Marieke.

Verdeel de volgende rollen:
• Marieke
• moeder
• ambulant hulpverlener.

c. Marieke staat in de top van de denkbeeldige driehoek. Moeder staat links voor Marieke
en legt haar hand op de schouder van Marieke. De ambulant hulpverlener staat rechts
voor Marieke en legt ook een hand op haar schouder.
Moeder en hulpverlener steken hun andere arm naar elkaar uit.
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