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ONLINE SAMENWERKEN 
IN DE HULPVERLENING
HET KLINKT MOOI, MAAR HOE GAAT HET IN DE PRAKTIJK?

A
ls plancoördinator Karin inlogt op Samen-
1Plan ziet ze dat haar notitie wéér alleen 
door de moeder van cliënt Marianne is 
gelezen. Van Marianne zelf taal noch 

teken. Het bevreemdt Karin. In goed overleg hebben 
ze het digitale behandelplan opgesteld, bedoeld voor 
hulpverlening in complexe situaties, zoals dat van 
Marianne: cliënten in een gezinssysteem waarbij 
meerdere hulpverleners zijn betrokken. Ook in het 
geval van dit tienermeisje leek iedereen enthousiast bij 
de start. Perspectief, doelen en acties waren ingevoerd 

in het systeem en allemaal gingen ze akkoord met 
de verdeling van de verantwoordelijkheden. Andere 
betrokkenen mochten meekijken. Marianne beloofde 
de voortgang bij te houden over haar drugsgebruik. 
Groen als het goed gaat, oranje bij dreigende verlei-
ding, rood als het misgaat. Moeder zou aangeven 

of de sfeer thuis verbeterde door de afspraken in het 
behandelplan. ‘Niets veranderd’, geeft moeder als 
commentaar op Karins notitie, en dus waardeert ze 
de samenwerking binnen Samen1Plan met een 1. Het 
geeft te denken. Werkt dat wel, online samenwerken 
in de hulpverlening?

Voor een goede coördinatie van zorg stimuleert de 
overheid sinds enige tijd de methodiek 1Gezin1Plan. 
Professionals werken als één team samen met het gezin 
waarbij één hulpverlener voor de coördinatie zorgt. 
Goed gecoördineerde samenwerking is een noodzake-
lijke voorwaarde voor adequate hulpverlening, zeker 
bij de complexe problematiek waarvoor de methodiek 
is bedoeld. Die intentie tot samenwerken is er wel, 
maar recent onderzoek laat zien dat er in de praktijk 
nog veel misgaat (Tielen, De Vries & Bos, 2017; 
Bergwerf, 2017). Cliënten met complexe problematiek 
en hun sociale netwerken ervaren zelf nog te vaak dat 
de zorg ongecoördineerd en daardoor versnipperd 
verloopt. De valkuilen zijn bekend. Hulpverleners van 
verschillende instellingen die bij het (multi-problem)
gezin zijn betrokken, weten van elkaar niet wat ze 
doen. Dat leidt tot teveel en soms tegenstrijdige hulp-
verleningsdoelen. Dit heeft tot gevolgd dat de cliënt 
wordt overvraagd, het overzicht en de moed verliest en 
zich niet serieus genomen voelt. En dus haakt het gezin 
af (Zoon & Berg-le Clerq, 2014). 

Samen1Plan is een digitaal hulpmiddel bedoeld voor hulpverlening in complexe situaties met als doel de 

zorg beter te coördineren. Inmiddels is Samen1Plan door duizenden cliënten en hulpverleners ingezet. Maar 

hoe goed verloopt die samenwerking in de praktijk? En hoe tevreden zijn cliënten over het online systeem? 

NYNKE AUKES, JANA KNOT-DICKSCHEIT, MARIEKE BOELHOUWER EN WENDY POST
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online samenwerkingsinstrument
evaluatie samenwerking
tevredenheid
transparantie
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TIJDELIJKE PARTNERS
Hoe moet het dan wel? Binnen de 1Gezin1Plan-

methodiek staat de houding van de hulpverlener 
centraal. Bejegening en transparantie zijn daarbij 
sleutelbegrippen. Bejegening staat in dit geval voor 
de manier waarop de hulpverlener met de cliënt en 
zijn netwerk omgaat. De cliënt en het sociale netwerk 
hebben een actieve rol in het hulpverleningsproces en 
hebben zoveel mogelijk de regie in handen; zij zijn de 
deskundigen in het eigen leven. De hulpverlener staat 
naast de cliënt en zijn sociale netwerk en denkt mee. 
Hulpverlener en cliënt delen de verantwoordelijk-
heid. Ze zijn gelijkwaardige partners en brengen ieder 
hun eigen deskundigheid in (Van Yperen e.a. 2010). 
Betrokkenheid bij het gezin vertaalt zich in een res-
pectvolle omgang met aandacht voor wat er goed gaat 
(o.a. Dawe e.a., 2008). Los van de gekozen interventie 
draagt een adequate bejegening bij aan het succes van 
de geboden hulp. Waardeert een cliënt de bejegening 
binnen de samenwerking als helpend, dan zorgt dit 
voor een hogere motivatie en dus een effectievere 
hulpverlening (Van Yperen e.a., 2010).

Daarnaast bevordert transparantie en duidelijkheid 
in de houding van de hulpverlener de samenwer-
king. Een hulpverlener moet altijd transparant zijn 

over waar hij staat, wat hij wil, wat hij van plan is 
en waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. De 
hulpverlener is duidelijk over rollen en verantwoorde-
lijkheden binnen de samenwerking. Zoon & Berg-le 
Clerq (2014) benadrukken in het verlengde hiervan, 
het belang van empowerment. Empowering staat 
voor het versterken van talenten en krachten binnen 
het gezin en het in gezamenlijkheid nemen van 
beslissingen. Door als hulpverlener aan te sluiten bij 
de krachten van de cliënt, deze te versterken en uit te 
breiden, krijgt de cliënt de controle terug. Cliënten 
ervaren dat ze in staat zijn hun leven te verande-
ren. Formuleer als hulpverlener daarom concrete 
en haalbare doelen; zorg voor overeenstemming 
over die doelen tussen cliënt, diens netwerk en de 
hulpverlener(s). Zorg voor gezamenlijke besluitvor-
ming in alle fasen van de hulpverlening, te beginnen 
bij de analyse en vervolgens in het kiezen van de 
doelen. Importeer steun in het gezinsleven in plaats 
van problemen te exporteren naar specialistische 
hulp daarbuiten. Als hulpverlener blijf je immers een 
tijdelijke partner.

Naast bejegening en transparantie geldt maatwerk 
als belangrijke werkzame factor in de samenwer-
king binnen de methodiek van 1Gezin1Plan. Het 
klinkt logisch; niettemin is het de moeite waard om 
dit wat fijner te definiëren. Cliënten met complexe 
problematiek hebben op meerdere terreinen hulp 
nodig: individueel, in het gezin en in bredere sociale 
context. Problemen doen zich voor op meerdere ter-
reinen, zoals werk en inkomen, school en opleiding, 
opvoeding van kinderen et cetera. Samenwerking is 
hierdoor complex en tegelijk essentieel. Je kunt niet 
alle problemen tegelijk oplossen. Afhankelijk van de 
vraag van de cliënt, de fase van hulpverlening en de 
ontwikkeling van de cliënt zijn wisselende allianties 
nodig tussen cliënt, hulpverleners vanuit de instanties, 
en informele hulp vanuit het sociale netwerk van de 
cliënt (Steketee & Vandenbroucke, 2010). Maatwerk 
binnen 1Gezin1Plan betekent één gezamenlijk plan 
opstellen dat zorgt voor structuur en samenhang voor 
alle leden in het gezinssysteem. Een plan dat het veran-
deringsproces concreet maakt in de vorm van haalbare 
doelen waarin iedereen zich kan vinden. Maatwerk 

betekent ook beperking in het aantal doelen. Van der 
Steege (2015) geeft hierbij een richtlijn van maximaal 
vijf doelen en drie bij cliënten met LVG-problematiek. 
Vertaal de doelen in acties die binnen een vastgestelde 
termijn gehaald kunnen worden. Van Yperen en Van 
der Steege (2006) hebben het in deze context over een 
hiërarchie in doelen en het werken met tussendoelen 
en werkpunten, waarin de hulpverlening met kleine 
stappen naar het gewenste eindresultaat toewerkt. 

Box 1: Beschrijving Samen1Plan.nl

www.Samen1Plan.nl is een digitaal samenwerkingsinstrument. Iedereen 
die actief participeert in de hulpverlening rond de cliënt of het gezin kan 
in Samen1Plan worden betrokken: de cliënt of het gezin zelf, hulpverle-
ners, andere professionals en ook het sociale netwerk. Alle betrokkenen 
samen vormen een tijdelijk team.
Binnen dit tijdelijke team wordt een plancoördinator benoemd. Dit is vaak 
een van de hulpverleners die de regie heeft in het traject. Die bewaakt 
de kwaliteit, de werkzaamheid en de uitvoering van het plan, zodat het 
instrument ook echt een meerwaarde heeft. De plancoördinator is het 
aanspreekpunt voor de cliënt of het gezin. De plancoördinator voegt, 
na toestemming van de cliënt of ouders, deelnemers aan het plan toe, 
of verwijdert deze uit het plan indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld 
wanneer een hulpverlener niet langer betrokken is. Ook cliënten zelf kun-
nen de rol van plancoördinator krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer 
het traject al een tijd loopt en de cliënt in staat is de rol van regievoerder 
op zich te nemen.
In Samen1Plan worden perspectief, doelen en daaraan gekoppelde acties 
gedeeld. Voor de acties worden verantwoordelijken benoemd. Acties 
kunnen bestaan uit gestructureerde interventies of praktische handelin-
gen. Bij iedere actie wordt een deadline geformuleerd waarop de actie 
behaald dient te zijn. De voortgang van de acties wordt bijgehouden 
middels een rood-oranje-groensysteem. Rood betekent ‘het gaat niet 
goed met de actie’, oranje geeft aan dat de verantwoordelijke niet geheel 
tevreden is over de voortgang, maar de situatie nog wel onder controle 
heeft. Groen wil zeggen dat de actie naar wens verloopt. Iedereen die in 
het plan werkzaam is, dus ook de cliënt of het cliëntsysteem, kan met deze 
kleuren aangeven hoe hij de voortgang van de actiepunten beoordeelt. 
Alle betrokkenen kunnen via notities in het plan met elkaar communice-
ren.
Wanneer een betrokkene een notitie heeft aangemaakt, krijgen alle 
betrokkenen hiervan een melding via hun e-mail. Zo is de actuele stand 
van zaken voor iedere betrokkene inzichtelijk.

NOG TE VAAK WERKEN 
HULPVERLENERS LANGS 
ELKAAR HEEN 
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Blokker, Frisser en Kruiter (2016) waarschuwen tot 
slot voor een teveel aan hulpverleners. Cliënten met 
complexe problematiek kunnen maar een beperkt 
aantal hulpverleners tegelijkertijd begrijpen. Elke 
vierde hulpverlener maakt de problemen alleen maar 
groter en diffuser, waardoor functionele samenwer-
king verdwijnt.

ONLINE GEZINSPLAN
Samen1Plan is de digitale vertaling van de methodiek 

van 1Gezin1Plan, en werd door Molendrift (een instel-
ling in de ambulante GGZ in Groningen) samen met 
cliënten en hulpverleners ontwikkeld in de praktijk. 
Alle werkzame factoren van 1Gezin1Plan keren terug 
in de opzet en structuur van het online hulpverle-
ningsplan. Binnen Samen1Plan hebben cliënten en 
hulpverleners toegang tot één en hetzelfde gezinsplan. 
Die toegang kan desgewenst worden uitgebreid naar 
andere betrokkenen in het sociale netwerk. Samen 
met de cliënt kunnen perspectief, doelen en acties (met 
bijhorende termijnen) rechtstreeks worden ingevoerd. 
Het systeem verdeelt de verantwoordelijkheden over 
de voortgang naar keuze over de cliënten zelf en/of 
de hulpverlener(s). Samen1Plan zorgt voor samen-
hang en transparantie in de behandeling, door alle 
informatie met elkaar te verbinden op één plek, die 
voor alle geautoriseerde betrokkenen op elk moment 
toegankelijk is. Binnen het systeem kan iedereen snel 
en direct met elkaar communiceren, zodat er ook snel 
kan worden gereageerd als dat nodig is, bijvoorbeeld 
in het geval van een crisis. Online delen van infor-
matie moet de samenwerking eenvoudiger maken en 
daarmee verbeteren. Samen1plan beoogt door zijn 
transparantie een actieve betrokkenheid van iedereen 
in het hulpverleningsproces, een meer open bejegening 
door hulpverleners. Deze factoren zijn van invloed op 
de motivatie en dus op het effect van de hulpverlening. 
Tot slot heeft de cliënt controle over alle ingevoerde 
informatie in het systeem. Perspectief, doelen en acties 
zijn geformuleerd in de eigen woorden en gelden alleen 
onder goedkeuring van diezelfde cliënt. Binnen de 
samenwerking schuiven macht en zeggenschap op in 
het voordeel van de cliënt. Samen1Plan draagt hiermee 
de impliciete belofte tot empowering: versterking van 
de rol en macht van de cliënt. Mooie idealen; hoog-
ste tijd om deze op hun merites te beoordelen. Hoe 
tevreden zijn gebruikers over de samenwerking binnen 
Samen1plan?

ONDERZOEK
Online samenwerkingsinstrumenten zijn betrekkelijk 

nieuw in de hulpverlening, zeker wanneer de cliënt 
(en zijn netwerk) een gelijkwaardige partner in die 
samenwerking is. Daarom is dit onderzoek opgezet 
vanuit een brede vraagstelling en is het een eerste 
kwantitatieve verkenning: wie maakt er gebruik van 
Samen1Plan? Hoeveel mensen zijn dat en kunnen we 
iets zeggen over de in het verleden doorlopen trajec-
ten? In welke mate wordt er samengewerkt binnen 
Samen1Plan? Hoe tevreden zijn cliënten over die 
samenwerking? En is er een verband tussen werkzame 

factoren in de hulpverlening binnen Samen1Plan en 
die tevredenheid? 

Om praktische redenen beperkt de onderzoeksgroep 
zich tot cliënten van Molendrift, de eigen instelling, 
die zich richt op diagnostiek en behandeling van cliën-
ten in diverse leeftijdscategorieën. Hulpverleners van 
Molendrift zoeken zoveel mogelijk de samenwerking 
met (keten)partners rond cliënten, denk hierbij aan 
school, werk, sociaal netwerk en andere professioneel 
betrokkenen. Met tachtig medewerkers helpt de instel-
ling jaarlijks 2500 cliënten. In complexe situaties kan 
Samen1Plan worden ingezet.

Trajecten die binnen een jaar in Samen1Plan waren 
gestart en weer afgesloten, zijn buiten het onderzoek 
gehouden. Dit is besloten vanuit de gedachte dat de 
langere trajecten ook de meer complexe trajecten 
zijn. Cliënten die binnen deze definitie vielen, kregen 
een jaar na opening van hun hulpverleningsplan in 

Samen1Plan een vragenlijst toegestuurd. Daarnaast 
gold als voorwaarde dat cliënten over voldoende lees- 
en schrijfvaardigheid beschikten en de Nederlandse 
taal voldoende machtig waren om de vragen goed te 
kunnen begrijpen en beantwoorden. Uiteraard zijn in 
het onderzoek alleen cliënten opgenomen die toestem-
ming gaven voor inzage in hun dossiergegevens en 
behandelplan in Samen1Plan. De data zijn verzameld 
in de periode van april 2015 tot juni 2016.

Uiteindelijk bleven 54 cliënten over die voldeden aan 
de onderzoekscriteria. Daarvan stuurden 23 cliënten 
(43 procent) de vragenlijsten terug, in leeftijd variërend 
van 6 tot en met 30 jaar. Ouders van kinderen en jon-
geren tot 18 jaar kregen ook een vragenlijst. Ouders 
vulden de vragenlijst in als hun kind 12 jaar of jonger 
was. Bij jongeren van 12 tot 18 jaar kregen ouders en 
jongere zelf de vragenlijst. De lijst van de ouder werd 
in het onderzoek gebruikt als de jongere deze niet 
zelf had teruggestuurd. Bij de 23 trajecten waren 13 
verschillende plancoördinatoren betrokken, die ook in 
het onderzoek zijn betrokken. Het aantal trajecten per 
plancoördinator varieerde van 1 tot 6.

Terug naar de vraagstelling. Om iets te kunnen 
zeggen over de cliëntengroep werd deze getypeerd 
naar geslacht, opleidingsniveau van ouders en cliënt, 
woonsituatie, leeftijd en postcode. Maatwerk werd 
gedefinieerd in aantal hulpverleners, aantal doelen, 
aantal acties en het aantal keren dat een cliënt verant-
woordelijk was voor een actie, geregistreerd binnen 
Samen1Plan. Hoe meer hulpverleners en doelen, hoe 
minder maatwerk, was daarbij de gedachte. Hoe meer 
de cliënt verantwoordelijk was voor een actie, hoe 
meer maatwerk. De mate van samenwerking werd 
gemeten met het aantal notities en het aantal inzage-

ELKE VIERDE HULPVERLENER 
MAAKT DE PROBLEMEN 
GROTER
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momenten per traject binnen Samen1Plan. Hoe hoger 
de score, hoe intensiever de samenwerking, was de 
veronderstelling. 

Bejegening en transparantie werden gemeten op basis 
van de B-toets. De B-toets is een vragenlijst om de 
kwaliteit van de ervaren bejegening in de jeugdzorg te 
meten (Van Erve, Poiesz & Veerman, 2007) en bestaat 
uit acht categorieën. Voorbeelden zijn: ‘wees duidelijk’ 
en ‘sluit aan bij de cliënt’. Cliënten geven antwoord 
op een zespuntsschaal van 1 (zeer slecht) tot 6 (zeer 
goed). Een gemiddelde score op een categorie van 4 
of hoger betekent een voldoende op die categorie; een 
totaalscore (dus alle categorieën bij elkaar opgeteld) 

van 96 of hoger betekent een voldoende op de ervaren 
bejegening als totaalconcept. 

Transparantie wordt gemeten in de categorie ‘wees 
duidelijk’, een onderdeel binnen de B-toets. Deze 
categorie bestaat uit de volgende aspecten: handel 
transparant, geef goede informatie, hanteer heldere 
taal, koppel regelmatig terug, wees eerlijk, evalueer 
regelmatig. De maximale score op deze categorie is 
36. Een score van 24 is een voldoende score. Om zeker 
te zijn dat de categorie ‘wees duidelijk’ alle aspecten 
van transparantie vertegenwoordigt, is de B-toets 
voorgelegd aan zeven experts (klinisch psychologen in 
opleiding). Alle respondenten benoemden unaniem de 
aspecten behorend bij de categorie ‘wees duidelijk’ als 
behorend bij transparant handelen.

Tot slot gaven ouders en jongeren de samenwerking 
binnen Samen1Plan een rapportcijfer, evenals de 
plancoördinatoren. Zo konden we in het algemeen iets 
zeggen over de ervaren tevredenheid over de samen-
werking binnen Samen1Plan. Tegelijk hebben we 
gezocht naar samenhang tussen bejegening, transpa-
rantie en maatwerk en die tevredenheid. Als Samen-
1Plan de samenwerking bevordert, is het belangrijk 
om te weten welke factoren daarvoor bepalend zijn.

RESULTATEN
De onderzoeksgroep telde meer jongens dan meisjes. 

Cliënten en ouders waren relatief vaak laag- en mid-
denopgeleiden (tot en met mbo-niveau). Het grootste 
percentage cliënten woonde in een eenoudergezin. De 
meeste cliënten waren ouder dan 12 jaar. Het aantal 
deelnemers vanuit de stad Groningen was ongeveer net 
zo groot als het aantal deelnemers uit de omliggende 
dorpen, de zogenaamde Ommelanden (tabel 1).

De trajecten binnen de onderzoeksgroep kenmerken 
zich op alle onderzochte variabelen door een grote 
spreiding en variatie. Sterk uiteenlopende scores 
dus op alle werkzame factoren, zoals wij deze in het 
onderzoek hebben gedefinieerd: mate van samen-
werking (aantal inzagemomenten, aantal notities), 

Tabel 1 Beschrijving onderzoeksgroep

(n = 23)

Geslacht cliënt

 vrouw  9 (39,1%)

 man 14 (60,9%)

Opleidingsniveau cliënt

 laag-midden (t/m mbo) 17 (73,9%)

 hoog (havo-wo)  6 (26,1%)

Opleidingsniveau invullend ouder

 laag-midden (t/m mbo) 20 (87,0%)

 hoog (havo-wo)  3 (13,0%)

Woonsituatie cliënt

 wonend met één of beide ouders 18 (78,2%)

 individueel of in instelling  5 (21,7%)

Leeftijdsrange cliënt

 tot 12 jaar  8 (34,8%)

 vanaf 12 jaar 15 (65,2%)

Postcodegebied

 stad Groningen 11 (47,8%)

 ommelanden 12 (52,2%)

Tabel 2. Trajectkenmerken

Variabele (n = 23) M Min;Max SD Mediaan

Aantal inzagemomenten 116,22  1;552 163,13  42,00

Aantal notities  39,04  0;226  66,99  10,00

Rapportcijfer cliënt   6,61  1;10   1,948   7,00

Rapportcijfer PC   6,39  2;8   1,588   7,00

Aantal hulpverleners   5,13  3;10   2,302   4,00

Aantal doelen   4,70  1;13   2,835   4,00

Aantal acties  15,61  2;39  10,496  11,00

Aantal x cliënt verantwoordelijk   6,96  0;25   7,713   4,00

Ervaren bejegening 108,35 74;142  14,399 108,00

Ervaren transparantie  26,30 19;36   4,279  27,00
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maatwerk (aantal hulpverleners, doelen, acties, aantal 
keren cliënt verantwoordelijk voor actie) en ervaren 
bejegening en transparantie (tabel 2).

In 34,8 procent van de trajecten zijn 20 of meer noti-
ties geschreven. Er zijn in 11 trajecten 50 of meer inza-
gemomenten geweest (47,8 procent). In 39,1  procent 
van het aantal trajecten zijn minder dan vijf notities 
geschreven. Betrokken cliënten en plancoördinatoren 
geven in deze gevallen aan dat de plancoördinator 
en de cliënt Samen1Plan vooral benutten om tijdens 
de wekelijkse afspraken gezamenlijk de voortgang in 
gestelde doelen na te lopen; een functioneel gebruik 
van Samen1Plan dat niet in de cijfers van het onder-
zoek is terug te lezen.

Cliënten waarderen de samenwerking binnen 
Samen1Plan met een gemiddeld rapportcijfer van 6,61; 
met een duidelijke uitbijter: het cijfer 1, waar we aan 
het begin van dit artikel aan refereerden en waar we 
nog op terugkomen. Plancoördinatoren waarderen de 
samenwerking iets lager, namelijk met een gemiddeld 
rapportcijfer van 6,39. 

SAMENHANG MET TEVREDENHEID
Iets meer dan 82 procent van de cliënten scoorde 96 

of meer punten op de B-toets, de vragenlijst om de 
kwaliteit van de ervaren bejegening in de jeugdzorg te 
meten, en beoordeelde de bejegening binnen Samen-
1Plan hiermee als voldoende. Bijna 70 procent van 
de cliënten scoorde 24 of meer punten op de gemeten 
transparantie binnen de B-toets, een ruime meerderheid 
met een voldoende. Statistische vergelijking van die 
tevredenheid met bejegening en transparantie als werk-
zame factoren leverde een aantoonbaar verband met die 
tevredenheid. Zonder de lezer met wetenschapstechniek 
te belasten, kunnen we zeggen dat de tevredenheid 
over de samenwerking binnen Samen1Plan voor 66,7 
procent werd bepaald door de ervaren transparantie en 
voor 45 procent door de ervaren bejegening. 

We vonden geen samenhang tussen de kenmerken 
van de onderzoeksgroep (geslacht, leeftijd, opleidings-
niveau van cliënt en ouder, postcodegebied en woon-
situatie) en de gegeven rapportcijfers. De tevredenheid 
van cliënten uit de stad Groningen verschilde bijvoor-
beeld niet van die uit de Ommelanden. Ook opleiding-
sniveau en woonsituatie waren niet van invloed op de 
mate van tevredenheid over de samenwerking binnen 
Samen1Plan. 

Soortgelijke analyse van maatwerk (aantal hulpver-
leners, gestelde doelen, acties, verantwoordelijkheden) 
en mate van samenwerking (aantal notities en aantal 
inzagemomenten) leverden geen aantoonbaar verband 
op. Deze factoren bleken niet van invloed op de tevre-
denheid van cliënten in het gebruik van Samen1Plan in 
hun traject. Zie ook figuur 1.

REDEN VOOR OPTIMISME
Natuurlijk valt er een hoop af te dingen op de 

uitkomsten van dit onderzoek. Allereerst hebben we 
te maken met een beperkte onderzoeksgroep, aange-
schreven vanuit één instelling, Molendrift. Vervolgens 
zijn logischerwijs alleen die trajecten meegenomen 

waarin cliënten wilden meewerken. Mogelijk zijn 
dat eerder de cliënten die enthousiast zijn over het 
gebruik van Samen1Plan dan de cliënten die minder 
tevreden of ontevreden zijn. Hetzelfde geldt voor de 
plancoördinatoren, allemaal werkzaam bij Molendrift 
en hierdoor wellicht op voorhand enthousiast over 
Samen1Plan, dat immers mede door de eigen instel-
ling is ontwikkeld. Ten aanzien van de plancoördi-
natoren constateren wij ook duidelijke verschillen. 
Sommige plancoördinatoren zijn getraind en ervaren 
in het gebruik van Samen1Plan, andere hebben de 
training nog niet gehad. Mogelijk verklaart dit de 
grote variatie in het gebruik van Samen1Plan, en, als 
gevolg daarvan, het ontbreken van een verband tussen 
bijvoorbeeld maatwerk en mate van samenwerking op 
de tevredenheid van de gebruikers. Tot slot ontbrak 
het aan een controlegroep. De samenwerking binnen 
Samen1Plan kreeg in de meeste gevallen een vol-
doende. Dat is mooi, maar we zouden eigenlijk willen 
weten met welke cijfers eenzelfde cliëntengroep het 
hulpverleningstraject zou waarderen, zonder online 
hulpmiddel als Samen1Plan. 

Met al deze kanttekeningen willen we toch een 
aantal conclusies naar voren halen. Allereerst de con-
statering dat de samenwerking binnen Samen1Plan bij 
het overgrote deel van de betrokkenen een voldoende 
scoort. Dat kan betekenen dat van de complexe 
hulpverleningstrajecten de meeste succesvol zullen 
worden afgerond. Dat die tevredenheid met name 
wordt bepaald door transparantie en bejegening, dus 
de houding van de hulpverlener als werkzame factor, 
versterkt ons optimisme. De structuur en opzet van 
Samen1Plan lijken de samenwerking met de cliënt, 
het eigen netwerk en de verschillende hulpverleners 
ten goede te komen. Wellicht houdt de systematiek 
iedereen bij de les?

Het feit dat de tevredenheid geen samenhang ver-
toont met de typering van de doelgroep kan betekenen 

Figuur 1. Het aantal plannen met het aantal notities en inzagemo-
menten in Samen1Plan. Deze representeren de mate van samen-
werking met Samen1Plan. 
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dat Samen1Plan geschikt is voor brede groepen in 
uiteenlopende (complexe) trajecten, los van hun ach-
tergrond naar bijvoorbeeld opleiding of leeftijd. Een 
onverwachte uitkomst misschien, als deze veronder-
stelling in nader onderzoek bevestigd wordt.

Verder en meer gedetailleerd onderzoek is wenselijk; 
onderzoek waarbij meer instellingen zijn betrokken 
die gebruikmaken van Samen1Plan. Onderzoek met 
een grotere onderzoekspopulatie waardoor mogelijke 
verschillen in gebruik en beleving tussen groepen 
cliënten beter kunnen worden geduid. Onderzoek 

ook dat inzicht geeft in mogelijke verschillen in het 
gebruik van Samen1Plan door meer en minder ervaren 
plancoördinatoren. Mooi immers dat Samen1Plan 
een hulpmiddel lijkt te zijn dat de ervaren transpa-
rantie en bejegening van cliënten versterkt en hiermee 
de samenwerking tussen cliënt, informeel netwerk 
en hulpverleners bevordert. Maar, om de hand ook 
in eigen boezem te steken, een meer systematische 
implementatie van Samen1Plan lijkt essentieel voor het 
gebruik en succes van dit online hulpmiddel. 

Waarmee we terug zijn bij Marianne, die al snel 
afhaakte nadat het gezamenlijke plan in werking 
was getreden. Ze gaf bij de evaluatie aan dat ze niet 
op Samen1Plan keek omdat ze het ervaarde als een 
middel om haar te controleren op haar drugsgebruik 
en dus niet als hulp. Andere hulpverleners logden ook 
niet in, wat bij de plancoördinator de vraag opriep 
of de doelen niet nog meer in gemeenschappelijkheid 
hadden moeten worden opgesteld, in overleg met, 
en het akkoord van alle betrokken hulpverleners? 
Samen1Plan hebben en invullen is één ding, het op 
een effectieve manier inzetten en gebruiken vraagt om 
meer scholing, delen van ervaringen en andere gerichte 
inspanning, zodat we meer positieve ervaringen 
kunnen beschrijven, zoals die van Mees.

DE KORTE LIJNEN VAN MEES
Mees is zeven jaar oud wanneer zijn traject wordt 

ingevoerd in Samen1Plan. Hij woont in een eenou-
dergezin. Moeder is op mbo-niveau opgeleid. Mees 
heeft forse impuls- en agressieregulatieproblemen, 
eerder is ADHD bij hem vastgesteld. Hij heeft moeite 
zich te uiten, is onbereikbaar. Zijn oudere zus is bang 
voor zijn woedeaanvallen. De problemen doen zich 
zowel thuis als op school voor. Moeder, de betrokken 
jeugdhulpverleners en juffen willen graag handvatten 
hoe met het probleem van Mees om te gaan. Er zijn bij 
het traject acht hulpverleners betrokken.

In overleg met hen wordt het behandelplan opgesteld. 
Als perspectief wordt gesteld dat Mees met behulp 
van structurerende acties vanuit de omgeving zijn 
impulsregulatie beter kan beheersen, zodat hij op het 

regulier onderwijs kan blijven functioneren. Voor 
Mees en moeder wordt als perspectief gesteld dat zij 
weten hoe ‘het bij hem werkt’, wat triggers zijn om 
boos of impulsief te worden. Er worden twee doelen 
gesteld met daaraan gekoppeld elf acties in de looptijd 
van een jaar. Moeder is daarbij vier keer verantwoor-
delijk voor een actie. Doelen hebben betrekking op 
het leren signaleren van triggers en het gebruiken van 
principes uit ‘Geef me de 5’: wie, wat, waar, wanneer 
en hoe, gekoppeld aan picto’s die zowel in de thuis- als 
schoolsituatie gebruikt worden. Een voorbeeld van een 
actie is dat er op school een time-outplek voor Mees 
ingericht wordt. In totaal worden er in het traject 169 
notities gemaakt, waarvan 24 door de plancoördina-
tor en de overige door de andere betrokkenen.

De plancoördinator geeft als cijfer over de tevreden-
heid ten aanzien van de samenwerking een 8. Moeder 
geeft een 9. Ze geeft aan dat het gedrag van Mees goed 
vooruit is gegaan, dat ze de korte lijnen in Samen1Plan 
als zeer prettig heeft ervaren en dat het instrument 
haar enorm heeft geholpen om de lijn in de aanpak 
van Mees vast te houden. De plancoördinator meldt 
dat de verandering deels veroorzaakt is door de goede 
samenwerking tussen school, moeder, jeugdhulpver-
lener en zijzelf. Ze stelt dat eventuele incidenten door 
moeder gemeld werden in Samen1Plan waardoor alle 
betrokkenen snel op de hoogte waren en volgens de 
gestelde aanpak konden reageren.
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