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Opzet workshop

1. Wie zijn wij?
2. Wat is 1Gezin1Plan?
3. Onderzoek 1Gezin1Plan
4. Regie

Vragen na de presentatie via de chat (indien tijd) of mail:
Rob Gilsing: R.J.H.Gilsing@hhs.nl
Nathalie Sie: info@1gezin1plan1regisseur.nl
Meer informatie: www.1gezin1plan1regisseur.nl of www.1g1p1r.nl
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WAT IS 1GEZIN1PLAN?
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Hoe is regie doorontwikkeld?

• Ten tijde van dit onderzoek was werd er 1 vorm van regie gebruikt. 
Door het land werd regie verzorgd door een zorgcoördinator of 
regisseur. 

• Inmiddels wordt er onderscheid gemaakt in proces- en casusregie en 
zijn hier competentieprofielen op ontwikkeld.

Meer informatie
Werkwijze: https://www.1gezin1plan1regisseur.nl
Regie: https://www.1gezin1plan1regisseur.nl/regie-regiekaart-regisseur/
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Procesregisseur:
★ faciliteert samenwerking, afstemming en monitoring tussen alle betrokkenen (klant, 

netwerk, professionals en/of meerdere organisaties) en stuurt hierbij op proces;
★ heeft een directe betrokkenheid bij de klant.

Casusregisseur:
★ heeft de regie over de dagelijkse ondersteuning van de klant en stuurt hierbij op inhoud;
★ voert dit uit zoals vastgesteld in het ondersteuningsplan en eventueel het veiligheidsplan;
★ heeft altijd een actieve en directe betrokkenheid bij de klant.



Het onderzoek en de fase daarna

• Periode onderzoek: 2015-2017

• Werkwijze doorontwikkeld, mede obv onderzoek

• Sommige begrippen gewijzigd

Gilsing, R., Hoff, M. van der & Hal, L. van (2018). 1Gezin1Plan 

in de praktijk. De meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan 

onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Zie deze link
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Resultaten onderzoek

• Onderzoek in drie regio’s (Midden-Holland, Midden-
Limburg, regio Alkmaar)

• 2x Enquête onder professionals
− Regie bij het gezin 
− Samenwerking met andere organisaties 
− Draagvlak voor en commitment aan de werkwijze 1Gezin1Plan 
− Kwaliteit van de hulpverlening
− Resultaten en effecten

• Ca 20 casussen onderzocht
− Dossiers
− Interviews gezin en zorgcoördinator

• Reflectiebijeenkomsten: per regio en overall
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Regie gezinnen: professionals aan het woord

• Regie: gezin heeft zeggenschap over hulpproces. Doelen 
en plan, wie doet mee, vormgeving hulp, afstemming 

• In hoeverre lukt het regie bij gezinnen regie te leggen?
− 10% bij geen enkel gezin
− Ruim 60%: bij sommige gezinnen
− Ruim een kwart: bij veel gezinnen

• Als bij gezinnen belegd, lukt het ze dan regie te voeren?
− Ca 2/3: redelijk goed, ca 1/3: redelijk slecht

• Relatief veel professionals zien problemen vanwege
− Verschillende omgang organisaties met (ondersteuning van) regie
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Regie cliënten: Casussen

• Besef dat regie bij gezinnen ligt is cruciaal, zowel bij professionals als bij 
gezinnen zelf. Straal altijd uit: jullie hebben de regie, maak duidelijk wat 
dat in de kern is

• Zorgcoördinatoren (jeugd- en gezinsteams, CJG) – ondersteunen gezin in 
regie - handelen hiernaar, professionals andere sectoren veel minder 
vanzelfsprekend

• Faciliteren van regie bij gezin is interactief proces
− Regie ziet er bij elk gezin anders uit, is maatwerk
− Aansluiten bij situatie en vaardigheden gezin
− Gelijkwaardigheid en positieve benadering
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Regie cliënten: Casussen (2)

• Regie onder druk bij onenigheid over doelen
− Meegaan met gezinswensen, mits veiligheid of ontwikkeling 

kinderen in gevaar komt
− Regie bij hulp in gedwongen kader: (tijdelijke) overname door 

zorgcoördinator of jeugdbeschermer
− Ook dan: verbinding zoeken en positieve zaken benoemen

• Regie in de knel wanneer andere professionals andere 
opvattingen hebben over regie bij het gezin

• Laat voldoende ruimte voor verschillen tussen gezinsleden
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Afstemming: professionals aan het 
woord

• Algemeen: professionals positief
− Betere afspraken met betrokken partijen
− Afspraken worden beter nageleefd
− betere samenwerking gezinnen – professionals

• Aandachtspunten
− Gezamenlijke evaluatie na afloop
− Tussen organisaties geen gedeelde visie op werken met 1G1P
− Bij sommige onvoldoende bewustzijn uitgangspunten 1G1P
− Bij sommige onvoldoende kennis/kunde om te werken volgens 1G1P
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Afstemming: casussen

• Goede afstemming is de smeerolie
• Rondetafeloverleggen: zeer gewaardeerd, ook door gezinnen

− Gezinnen voelen zich gehoord en gezien
− Dragen bij aan overzicht, verbinding en domeinoverstijgend werken
− Breed draagvlak voor gezinsplan
− Meestal eens per 2 of 3 maanden

• Voorwaarden
− Vraag en doelen gezin staan centraal, eigen doelen professional ondergeschikt
− Open en transparante communicatie, niet over maar met gezin
− Check of gezinnen ‘erbij blijven’, bewaak met gezin aantal deelnemers
− Helpend: klimaat waarin deelnemers zich veilig voelen, maar elkaar ook aan 

durven te spreken (rol voorzitter)
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Afstemming: casussen (2)

• Betrekken netwerk gezinnen
− Professionals bespreken het met gezinnen
− Maar netwerken vaak nog geen rol in gezinsplan, o.a. omdat 

gezinnen het niet willen
− Belangrijk: ruimte om op eigen wijze deel te zijn van 1G1P 

(bijvoorbeeld los, informeel)
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Afstemming: casussen (3)

• Aandachtspunten:
− Verschillen tussen gezinsleden (bijv mondigheid en assertiviteit)
− Stem van kinderen en jongeren
− Samenwerking met domein veiligheid en gedongen kader: zeggenschap
− Afstemming juist in urgente situaties van belang, hoe lastig ook
− Afstemming met scholen en huisartsen ingewikkeld
− Personeelswisselingen helpen niet, maar komen wel voor
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Resultaten 1G1P: professionals aan het woord

• Ruime meerderheid ziet betere hulp
• Kwaliteit van het hulpaanbod
• Aansluiting op de vraag
• Betrokkenheid sociaal netwerk
• Vroegtijdige signalering
• Doorverwijzing naar specialistische hulp
• Minder gezinnen door de mazen van het net

• Ruime meerderheid verwacht betere resultaten voor gezinnen
• Herstel gewone leven
• Versterking zelfredzaamheid
• (ook door betrokkenheid netwerk)

• Bijna allemaal: 1G1P veel of enigszins beter dan andere werkwijzen
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Resultaten: casussen

• 1G1P werkt voor versterking zelfredzaamheid en veerkracht, 
maar alleen als je uitgangspunten serieus neemt

• Kanttekening: gradaties van zelfredzaamheid
• Positieve benadering helpt!
• Versterking inzet netwerk lukt lang niet altijd
• Nauwelijks gezamenlijke evaluatie achteraf
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HOE WERKT REGIE?
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Gezin Smit

Marcel en Cindy (24 en 22 jaar) hebben een dochter Hailey van twee jaar. 
Cindy is zwanger.
Cindy geeft bij de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg aan:
• Ik ben zwanger en vaak moe.
• Hailey heeft regelmatig driftbuien.
• Marcel en ik verschillen van mening over de opvoeding. Ik vind dat Marcel 

Hailey strenger aan moet pakken. Zij windt hem om zijn vinger.
• Marcel is twee maanden geleden werkeloos geraakt en er zijn schulden.
• Ik maak mij zorgen, we hebben geen geld om een babykamer in te 

richten.
• Mijn moeder komt regelmatig en neemt Hailey dan een middag mee. Dan 

kan ik bijslapen.
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Regie

• Welk regieniveau past bij de jeugdgezondheidszorg die 
basiszorg biedt?

• Welk regieniveau past bij de situatie?
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Gezin Smit

Na enige tijd bevalt Cindy van baby Jayden.
Marcel belt de hulpverlener op: 
• "Wij houden het niet vol. Jayden huilt vanaf gisteravond. 

Het huilen is de afgelopen dagen steeds erger geworden. 
• Ik word gek van Hailey, zij wilt niet eten en niet slapen. 
• Cindy heeft Hailey net hardhandig vastgepakt en een klap 

gegeven toen ze niet wilde eten. Ik heb daarop Cindy 
vastgegrepen en uit de woonkamer gezet.

• Ik weet niet meer wat te doen.”
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Regie

• Welk regieniveau past bij de situatie?
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Informatie en contact

• Werkproces: www.1gezin1plan1regisseur.nl/het-werkproces
• Acties bij onveiligheid: www.1gezin1plan1regisseur.nl/aanvullende-acties-bij-onveiligheid
• Regie, regiekaart en regisseur: www.1gezin1plan1regisseur.nl/regie-regiekaart-regisseur
• Ondersteuningsplan en veiligheidsplan: www.1gezin1plan1regisseur.nl/plannen
• Implementatie: www.1gezin1plan1regisseur.nl/implementatie
• Juridische aspecten: www.1gezin1plan1regisseur.nl/juridische-aspecten
• Onderbouwing Kwaliteit en kaders: www.1gezin1plan1regisseur.nl/kwaliteit-kaders

Rob Gilsing: R.J.H.Gilsing@hhs.nl
Nathalie Sie: info@1gezin1plan1regisseur.nl
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