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Inleiding
Pluscoach biedt overbelaste jongeren op school hulp op maat. De kracht van
pluscoaching is de sterke verbinding en samenwerking tussen school en
hulpverlening. De school en coach slaan de handen ineen om met de jongere en
zijn gezin de ondersteuning en hulp vorm te geven die ze nodig hebben. Met deze
hulp komt de jongere weer toe aan school. Zo kan de jongere op termijn een
startkwalificatie halen en daarna een goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
Dit schrijven is bedoeld voor de pluscoaches. Het geeft weer hoe pluscoaching te
werk gaat. Deze werkwijze omschrijft de principiële aansturing en is geen strakke
beschrijving van de te nemen stappen in pluscoaching. In deze werkwijze van
pluscoaching staat voorop dat de pluscoach te werk gaat vanuit de
uitgangspunten die hieronder beschreven zijn. Deze uitgangspunten, de specifieke
vragen en eigenschappen van de cliënten en het specialisme van de coach
bepalen hoe een traject verloopt.
Na de beschrijving van deze werkwijze worden de vaardigheden die de pluscoach
behoort te hebben beschreven.

Deel 1 Beschrijving pluscoaching
1.1 De doelgroep
Pluscoaching richt zich op de begeleiding van overbelaste leerlingen. Overbelaste
leerlingen komen voor in het hele voortgezet en middelbaar onderwijs. Overbelaste
jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met
minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling
van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie,
leven tussen twee culturen, schulden en criminaliteit in de directe omgeving,
straatcultuur) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.
Pluscoach is bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Van belang is dat de jongere
nog de kans heeft om zijn startkwalificatie te behalen en dat de jongere
ingeschreven staat op een school voor voortgezet onderwijs of een MBO-instelling.
Dat betekent dat er tijdig gedacht moet worden aan het inzetten van pluscoaching:
als er nog hoop op verandering is. Pluscoach is een preventieve vorm van hulp die
snel kan worden ingezet en is daarmee niet bedoeld voor jeugdigen die al zorg
ontvangen.
Bij jongeren die in aanmerking komen voor pluscoaching is de mentor in overleg met
de jongere, het gezin en de interne zorgcoördinator van de school tot de conclusie
gekomen dat begeleiding van deze jongeren binnen de interne zorgstructuur (veelal
gericht op schoolse vaardigheden) onvoldoende is. Om te voorkomen dat deze
leerlingen uitvallen is er extra begeleiding en aandacht nodig voor deze leerling. De
begeleiding richt zich op het in evenwicht brengen van de vaardigheden,
protectieve factoren en de taken die de jongere heeft. Wanneer dit evenwicht
herstelt is kan de jongere zich beter richten op school en het behalen van de
startkwalificatie.
Bij de jongeren die voor pluscoaching worden aangemeld zijn 3 soorten vragen te
herkennen (waarbij ook een combinatie van vragen mogelijk is):
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1. Werken aan gedragsverandering, versterken vaardigheden van jongere,
vergroten protectieve factoren en/of beter benutten steunbronnen
(inschatting dat doelen haalbaar zijn binnen 3 tot 6 maanden);
2. Organiseren van gespecialiseerde vervolghulp;
3. Wanneer er al hulpverlening in het gezin is brengt de pluscoach de
hulpverleners in contact met elkaar en zorgt dat de hulp op elkaar wordt
afgestemd met daarbij ook op de vragen die er liggen voor school. Vanuit
de al aanwezige hulpverleners zal door jongere en gezin een coördinator
afgesproken worden die het gezin ondersteunt bij het verder coördineren van
de hulp. De pluscoach neemt afscheid wanneer de coördinatie helder is.
1.2 Doelstelling pluscoaching
Doelstelling van het project:
Het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk maken voor overbelaste
jongeren en zo uiteindelijk maatschappelijke participatie vergroten.
Doelstelling jongere en zijn gezin
Voorbeelden van mogelijke doelen zijn:
- De sociale vaardigheden van de jongeren versterken
- Innerlijke problemen, emotie, gevoelens verhelderen en draaglijk maken
- Omgangsvaardigheden ten aanzien van autoriteiten verbeteren
- Vaardigheden om in onderwijs/werk te kunnen functioneren verbeteren
- Het toekomstbeeld van de jongeren verhelderen
- De kennis en vaardigheden rond zelfverzorging verbeteren (zoals hygiëne,
opruimen, drugs, seksualiteit, kleding)
- De vaardigheden voor het invullen van vrije tijd versterken
- De communicatie binnen het gezin verbeteren
- Het leren vasthouden van een dagritme
- Opvoedingsvaardigheden van ouders verbeteren
1.3 De visie en uitgangspunten
Binnen pluscoaching wordt gewerkt met hulpverleners van verschillende
zorginstellingen. Elke pluscoach maakt gebruik van methoden en werkwijze waar zij
vanuit hun eigen achtergrond en werkgever mee werken. Dat is de kracht van
pluscoaching: diversiteit in hulpvragen en diversiteit in aanbod. Zo worden de
persoonlijke kwaliteiten en expertise van elke pluscoach optimaal benut. Het werk
dient wel uitgevoerd te worden binnen het kader van pluscoaching. Dat kader
wordt gevormd door een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten komen voort
uit de basisvisie van pluscoaching: systeemgericht, oplossingsgericht en planmatig
werken.
1.
2.

De samenwerkingsrelatie met de jongere, gezin en school vormt de basis voor
de werkwijze van de pluscoach. De perceptie van de jongere, gezin en school is
leidraad voor doelen, plan en aanpak. De hulp is maatwerk en vraaggestuurd.
De pluscoach coacht de jongere en zijn gezin bij het ontdekken, uittesten en
implementeren van eigen oplossingen. Hulp is gericht op het benutten en
versterken van aanwezige capaciteiten en krachten rond de jongere, het gezin
en zijn directe sociale netwerk.
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3.
4.
5.

Iedere jongere heeft een eigen context (gezin, familie, vrienden, school en evt.
andere hulpverleners). De jongere en zijn context zijn het onderwerp van de
hulp. De context blijft; je kunt daar maar beter goed gebruik van maken.
Er wordt gewerkt met een actieplan dat opgesteld is door jongere, gezin (en
netwerk), school en professionals rond de jongere. In dit plan zijn de doelen, plan
van aanpak en de manier van samenwerking vastgelegd.
Pluscoaching werkt planmatig, doelgericht en is gericht op concrete, meetbare
gedragsverandering. De structuur en planmatigheid van deze aanpak helpt de
jongere het overzicht te bewaren. De planmatigheid kenmerkt zich door een
snelle start na aanmelding, intensieve samenwerking (meerdere gesprekken per
week), vaste fasering van de hulp, aantoonbare concrete vooruitgang (meten
voortgang doelen) en klanttevredenheid (t.a.v. bejegening, proces & resultaat).

1.4 De fasering
Pluscoaching werkt met een vaste fasering. Merk wel op: als er alleen maar vraag is
voor het coördineren van de al bestaande hulp om het gezin wordt er geen
actieplan gemaakt waar pluscoaching aan deelneemt. De begeleiding van de
pluscoach is er dan vooral op gericht te controleren of de samenwerking goed loopt
en hierin eventueel bij te sturen.

Pluscoaching

Fase 1: samenwerking
opbouwen en doelen
stellen

Fase 2: werken aan
verandering

Fase 3:
bestendigingsfase

Duur

2 weken

12-20 weken

4 weken

Intensiteit

Minimaal 2 x per week

2-3 keer per week

1 x per week

Fase 1: samenwerking opbouwen, actieteam opstellen en doelen stellen.
Doelen van deze fase:
- Het opbouwen van een goede band (de “klik” tussen jongere en pluscoach).
- Het sociaal en professioneel netwerk samen met de jongere in kaart brengen.
Er zijn afspraken gemaakt hoe de belangrijke mensen om de jonger en gezin
(eigen netwerk en professioneel netwerk) samenwerken. Dit is vastgelegd in
het actieplan.
- Samen met de jongere zijn doelen opgesteld voor pluscoaching en met
welke eerste stappen hij /zij aan de slag gaat (actieplan).
Fase 2: werken aan verandering.
Doelen van de fase:
- De doelen worden uitgewerkt in kleine haalbare stappen en tijdens elk
gesprek worden afspraken gemaakt over hoe de jongere aan de stappen
gaat werken.
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-

De samenwerking tussen jongere, sociaal en professioneel netwerk
versterken.
De samenwerkingspartners die genoemd zijn in het actieplan komen
regelmatig met de jongere bijeen om de voortgang te bespreken en
vervolgplannen te maken.

Fase 3: Bestendigingsfase
Doelen van de fase:
- Er wordt samen met de jongere en de samenwerkingspartners een plan ter
voorkoming van terugval gemaakt. Dit plan wordt gepresenteerd aan school.
- De begeleiding van de pluscoach wordt afgebouwd.

-

-

Er zijn afspraken gemaakt hoe de samenwerking tussen gezin, de blijvende
hulpverleners en sociale ondersteuners blijft bestaan en wie samen met de
jongere coördineert indien nodig.
Er wordt, indien nodig, passende vervolghulp voor de jongere en netwerk
geregeld.

1.5 Van start…
Aanmelding:
Een jongere die in aanmerking komt voor pluscoaching wordt via de interne
zorgstructuur van de school aangemeld. Dat kan een schoolmaatschappelijk werker
of b.v. een zorgcoördinator zijn. Aanmelding gebeurt door het invullen van het
aanmeldformulier van pluscoaching.
Toewijzing pluscoach:
De aanmelding voor pluscoaching wordt doorgestuurd naar één van de
deelnemende organisaties. Het pluscoach team is zo samengesteld dat er
hulpverleners zijn met verschillende elkaar aanvullende specialismen (psychiatrie,
jongerenwerk, jeugdhulpverlening etcetera). Bij de aanvraag van de jongere wordt
gezocht naar welke organisatie het meest passend is voor de hulpvraag die
geformuleerd is en waar snel gestart kan worden. Daarnaast wordt bekeken welke
hulpverlener betrokken is bij de betreffende school.
Kennismaking:
Als er een pluscoach is toegewezen aan de jongere, neemt de pluscoach contact
op met de zorgcoördinator om een eerste gesprek te plannen. Vanuit de school
wordt een vast contactpersoon toegewezen die het gehele traject verbonden is.
Hierna wordt door de pluscoach contact opgenomen met de jongere en zijn
ouders. De jongere bepaalt zelf wie van zijn netwerk belangrijk is om uit te nodigen
voor het eerste gesprek; wie is belangrijk om te informeren en wie kan hem steunen.
Met deze mensen wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd. Het doel van dit
gesprek is kennismaken met de jongere en zijn netwerk. Daarnaast lichten de school,
de jongere en het gezin de zorgen toe die zij hebben en hun wensen over wat de
begeleiding moet opleveren. De pluscoach legt tijdens het gesprek de werkwijze en
de doelen van pluscoaching uit. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over
de manier waarop er samengewerkt wordt.
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Vooraf vraagt de pluscoach de jongere, het gezin en betrokkenen toestemming om
met de samenwerkende partijen informatie uit te wisselen. De jongere en het gezin
geven toestemming door een privacyverklaring te ondertekenen.
Actieplan
De eerste fase wordt gebruikt voor het verder uitwerken van het actieplan (de
doelen en de eerste stappen waarmee de jongere en zijn gezin aan de slag
gaat).Van belang bij de doelen is dat de jongere er zelf mee aan de slag wil. Daar
waar de hulp nodig is wordt de hulp geboden. Dit betekent dat er ingezet wordt wat
nodig is. Dit kan begeleiding in de thuissituatie of begeleiding op stage zijn. Het kan
ook zinvol zijn om een traject uit te voeren in de vorm van daghulp waar de jongere
in een meer beschermde omgeving weer leert om een dagritme te hebben, zich
aan afspraken te houden en andere praktische vaardigheden aan te leren. De rol
van de pluscoach is uitzoeken wat nodig is om te doen en dit uit te voeren of
eventueel extra hulp in te schakelen. Daar waar nodig kan de pluscoach ook
doorverwijzen naar meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening zoals
bijvoorbeeld GGZ.
1.6 Intensiteit van de begeleiding
De pluscoaching bestaat uit minimaal twee tot drie face-to-face gesprekken van
wisselende duur per week, afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), agenda
en beschikbare tijd. Gesprekken kunnen gehouden worden op school, thuis bij het
gezin, zorginstellingen, via de chat, telefonisch of op de stage. Er zijn verschillende
soorten gesprekken:
- met de jongere alleen
- met de ouders alleen
- met hen samen
- met medewerkers van de school erbij, zoals leerkrachten,
studieloopbaanbegeleiders, mentoren maar ook bijvoorbeeld hulpverleners
of leeftijdgenoten.
- Een rondetafelbijeenkomst met sociale ondersteuners en professioneel
netwerk.
Gedurende de begeleiding kan de intensiteit van de begeleiding van de pluscoach
afnemen, passend bij de fase van afbouwen van de hulp.
Een pluscoach besteedt gemiddeld 26 uur aan een individueel traject. De
coaching is zo intensief als nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Minimaal
betekent dit 2 afspraken in de week, gedurende een periode van ongeveer 4 tot 6
maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek.
1.7 Samenwerking met school
De samenwerking met school is binnen de pluscoaching belangrijk; iedere week
vindt overleg plaats (face-to-face, telefonisch of via de mail) om de voortgang te
bespreken. Dit gesprek is met de vaste contactpersoon die met de zorgcoördinator
is afgesproken. Tijdens dit gesprek wordt school op de hoogte gebracht van het
actieplan en de genomen stappen. Ook informeert de school de pluscoach over de
ervaringen op de school. Het gesprek heeft dus een informerend doel. Op basis van
de informatie bepalen de jongere en zijn actieteam de vervolgstappen.
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Een mogelijk doel van de jongeren tijdens de pluscoaching kan zijn dat er beter
contact is met de mentor/leerkrachten of anderen op school. Of dat de jongere
ondersteuningsvragen heeft voor school. Dit soort vragen kunnen ook terugkomen in
het actieplan. Wat heeft de jongere van de school nodig om geleerde
vaardigheden vol te houden? De pluscoach gaat samen met de jongere en school
hierover in gesprek maakt plannen. Daarna blijft de pluscoach beiden coachen bij
het uitvoeren, bijstellen en volhouden van de plannen.
Het is goed om te weten dat iedere school een eigen zorgstructuur heeft. Er zijn
vooral grote verschillen tussen vo en mbo. Ook hebben de scholen verschillende
fondsen en potjes waar een leerling gebruik van kan maken. Een voorbeeld hiervan
is een boekenfonds.
1.8 Planmatig en effectief werken
Registratieprogramma
De pluscoach wordt ondersteunt door een gemakkelijk inzetbaar
registratieprogramma (zie ook “Handleiding registreren” op de website
www.pluscoach.nu). In dit registratie programma is informatie terug te vinden over
de snelheid van de start, het aantal gesprekken en hoeveelheid weken van de
begeleiding.
Per gesprek vult de pluscoach samen met de jongere in het registratieprogramma
het onderwerp van hun gesprek in en welke vooruitgang zij gemaakt hebben op de
doelen. Zo wordt het voor de jongere en de coach heel inzichtelijk welke stappen er
gemaakt zijn. Het programma geeft zelf aan in welke fase de pluscoaching zich
bevindt en wat de doelen hiervan zijn.
De doelen die met de jongere ingevuld worden zijn de doelen die samen met de
jongere (en zijn actieteam) zijn opgesteld. Het doel staat beschreven in de woorden
van de jongere zelf, zodat de jongere dit ook herkent als zijn / haar doel. In het
programma maakt de pluscoach een verbinding tussen de ingevoerde doelen en
de indeling van doelen die gebruikt wordt bij de ZRM matrix (zie uitleg:
www.zelfredzaamheidmatrix.nl).
Cliëntentevredenheid
(in ontwikkeling)

In kleine stappen aan doelen werken
De algemene doelen die in het actieplan staan beschreven, staan centraal in de
begeleiding. In de gesprekken wordt stapsgewijs aan deze doelen gewerkt. De
doelen worden uitgewerkt in haalbare kleine stappen die binnen één of twee weken
te behalen zijn. De gesprekken worden steeds afgesloten met afspraken waar de
jongere (en evt. actieteamleden of ander netwerk) mee aan de slag gaat. Welk
gedrag gaat de jongere oefenen of welke acties gaat hij of zij uitvoeren? Welke
ondersteuning krijgt de jongere hierbij en van wie? Het echte werken aan
gedragsverandering gebeurt tussen de gesprekken door.
Feedback
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Een aantal keer zal de pluscoach vragen aan de jongere een feedbacklijst in te
vullen (ors-srs van Scott Miller). In deze lijst kan de jongere aangeven hoe tevreden
hij/zij is over de hulp met betrekking tot de samenwerking met de coach, over de
doelen waaraan gewerkt is, de werkwijze en de begeleiding in het algemeen. Na
het invullen van de lijst gaat de pluscoach met de jongere in gesprek over waar de
jongere tevreden over is en wat beter zou kunnen).
1.9 Het pluscoachteam
Per regio wordt gewerkt met een team pluscoaches. Dit team komt viermaal per
jaar bij elkaar. Doelen van deze bijeenkomsten zijn: Elkaar ontmoeten als
pluscoaches van verschillende organisaties, e ervaringen en manier van werken met
elkaar uitwisselen en vaardigheden en technieken rond de methode oefenen. Deze
bijeenkomsten geven ook input aan de werkwijze en hoe deze nog beter kan
worden.
Het pluscoachteam maakt samen de methodiek en past deze aan. Dit gebeurt
doormiddel van tussentijdse vragenlijsten en tijdens de bijeenkomsten. Jaarlijks wordt
er om feedback gevraagd in de vorm van een onderzoek of een selectie van
pluscoaches die een aantal keer bij elkaar komt om feedback te geven op de
methodiek.
De inhoudelijk begeleiders komen eens per jaar bij elkaar om geïnformeerd te
worden over de pluscoachmethodiek en de resultaten van de begeleiding. Tijdens
deze bijeenkomsten maken de begeleiders ook ondersteuningsplannen voor de
begeleiding van de coaches.
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Methoden en vaardigheden rond de pluscoaching
Om vorm te geven aan de uitgangspunten en de gefaseerde begeleiding is het
nodig dat de pluscoach een aantal specifieke vaardigheden beheerst. Deze
vaardigheden worden hieronder in algemene termen beschreven. 1 Pluscoaches zijn
medewerkers van verschillende organisaties met eigen werkvormen. Veel van de
vaardigheden en technieken zijn mogelijk al bekend bij de pluscoach.
2.1
Contact maken met jongeren
Beschrijving: Het opbouwen van een klantrelatie begint met contact tussen de
jongere en de hulpverlener. In hulpverlenerstaal wordt dit ook wel invoegen
genoemd. Het klinkt heel simpel en logisch, maar voor het slagen van de hulp is het
belangrijk vanaf het eerste moment ruim de tijd te nemen voor het creëren van een
positief contact. Uiteindelijk zal dit een versnellend effect hebben op het verdere
hulpverleningsproces.
Hoe:
• Bijvoorbeeld door iets leuks te zeggen over wat de jongere aan heeft of bij zich
heeft. Vragen naar hobby’s, dingen waar de jongere goed in is. Wat gaat er
goed op school…?
• Bij contact maken moet je je bewust zijn dat jij en de jongere verschillende
referentiekaders hebben. Belangrijk is om gewoon jezelf blijven en om respectvol
nieuwsgierig te zijn naar het leven en de perceptie van de ander. Dus vragen,
vragen, vragen…(Zie ook bladzijde 74 t/m 81 van “Dit is mijn leven, vriend,
begeleiding van jongeren in de straatcultuur. Handboek voor professionals. Door
Irna van der Wekke en Arjan Bolt).
• Iets doen met de jongere: voetballen, tekenen, rondje lopen.
• Houd rekening met je positie als je in gesprek bent met een jongere. Veel
jongeren houden er bijvoorbeeld niet van als je recht tegen over hem/haar zit en
de jongere recht in de ogen kijkt. Dat ervaren ze als bedreigend.
2.2
Samenwerkingsrelaties inschatten en beïnvloeden
Beschrijving:
Met het inschatten van de samenwerkingsrelatie wordt bedoeld dat je inschat of je
goed aansluit bij de vraag voor hulp en de doelen van de jongere en gezin. Dit is
belangrijk voor het kunnen werken aan gedragsverandering (zie ook punt 3:
motiveren). De verschillende samenwerkingsrelaties staan mooi schematisch
weergegeven op de oplossingsgerichte flow-chart van L. Cauffman.
Hoe:

•

Het inschatten van de samenwerkingsrelatie doe je door jezelf een aantal
vragen te stellen. Op basis van het antwoord op deze vragen schat je in wat
je moet zeggen en welk middel je het beste kan gebruiken om de cliënt zo
goed mogelijk te helpen. Mogelijke vragen zijn:
Is er sprake van een probleem of een beperking bij de jongere?

Uitgebreide beschrijving van de vaardigheden is in verschillende boeken te vinden, die
genoemd worden in de tekst.
1
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-

Heeft de jongere een hulpvraag over dit probleem/deze beperking?
Is deze persoon bewust van zijn of haar eigen mogelijkheden om deze
hulpvraag te beïnvloeden? Is het een voor deze persoon werkbare
vraag?
Is deze persoon bewust van zijn/haar sterke kanten en/of
vaardigheden waarmee hij/zij aan de oplossing kan werken?
• Voor het inschatten van welke vragen de cliënt verder kunnen helpen is het
handig om de beslisboom op blz 127 van “ Het gezin centraal” te lezen. In het
boek worden ook de verschillende vraagtechnieken uitgelegd die in de
beslisboom genoemd worden.
2.3
Motiveren
Beschrijving:
Een jongere kan pas gedrag veranderen als hij/zij dit zelf wil. Door tijd te nemen voor
de individuele begeleiding van jongeren kan er veel aandacht uitgaan naar de
zelfobservatie, zelfevaluatie en zelfbevestiging . De jongere leert hierdoor zichzelf
beter kennen en nadenken over eigen gedrag (zelfinzicht). Als aan het eigen
leerproces veel aandacht wordt besteed zal een jongere beter in staat zijn om zelf
zijn leven positief te beïnvloeden. Het boek “Oplossingsgericht aan de slag met
kinderen en jongeren” (Corry Wolters) geeft vele tips over het motiveren van
jongeren. Hierin wordt beschreven dat je 4 soorten motivatieproblemen kunt
herkennen:
• de jongere denkt dat hij niet kan veranderen
• de jongere wil niet veranderen
• de jongere durft niet te veranderen
• de jongere weet niet dat verandering mogelijk is
Hoe:
De motivatie voor de coaching kun je achterhalen en vergroten door:
• De hulpvragen persoonlijk te maken. De coach kan dan, alleen met de jongere,
goed uitvragen wat hij/zij als hulpvraag ziet en als mogelijke oplossing.
• Uit te leggen dat het gaat om de dingen die de jongere wil veranderen (“het
zijn “jouw” doelen”)
• Werken aan een klein haalbaar doel waarmee de jongere succes ervaart
• Op zoek gaan naar de krachten van de jongere
• Een positieve en activerende houding richting jongere
• De voordelen van het te behalen doel op een rij zetten: wat gaat het de
jongere opleveren als het nieuwe gedrag aangeleerd is.
2.4
Gespreksvoering met gezinnen of met meerdere mensen
Al eerder is beschreven dat je in het contact maken met een jongere rekening moet
houden met het feit dat de jongere een ander referentiekader heeft. In een gesprek
met meerdere personen heb je dan ook te maken met meerdere referentiekaders.
Wat een gesprek met meerdere personen nog complexer maakt is dat ieder
persoon vaak een mening heeft over de situatie en graag begrepen wil worden.
Voor een functioneel gesprek is het belangrijk iedere gesprekspartner te horen en ze
het gevoel te geven begrepen te worden (zie ook “het Gezin Centraal, handboek
voor ambulant hulpverleners”, A.Bolt).
Hoe:
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•
•

•
•

•

Beurt verdelen; zorg dat iedereen aan de beurt komt en gehoord kan worden.
Indien nodig grijp je in en leg je uit waarom je dit doet en dat er later ruimte is
om te reageren.
Structureren: door een agenda te maken en het doel van de bijeenkomst te
verduidelijken. Ook kun je verbindende samenvattingen geven (jij zegt dit….en
jij zegt dat….dus allebei geven jullie aan dat jullie het anders willen…). Soms
bied je structuur door gesprekspartners er aan te houden om over het
afgesproken onderwerp te blijven praten.
Taxeren in rondes: Om de beurt ieders mening vragen over een bepaald
onderwerp en laten reageren. Je maakt steeds als het ware een rondje.
Circulaire vragen stellen: dit zijn vragen die een persoon laat nadenken vanuit
het perspectief van een ander bijvoorbeeld: wat zou je beste vriend zeggen
wat hij je toe zou wensen? Wanneer deze vraag gebruikt wordt waar de beste
vriend bij aanwezig is, hoort die vriend ook hoe de jongere denkt dat deze
vriend over hem denkt. Zo hoort ieder steeds mee over elkaars referentiekader
en kunnen beelden bijgesteld worden.
Positief heretiketteren: elk gedrag heeft een positieve kant en het is nuttig om
die in het gezinsgesprek te benoemen en zo voor iedereen het gedrag te
vertalen. Bijvoorbeeld: wanneer een jongere steeds wegloopt uit een gesprek
kan dit ook benoemd worden als het zichzelf en gezinsleden beschermen voor
een agressieve uiting. Met de gezinsleden ga je dus tijdens het gesprek op zoek
naar wat de positieve kant is van het gedrag.

2.5
Inventariseren netwerk & versterken netwerk
Ouders, broers /zussen, ooms, tantes, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes;
iedereen heeft vaak het beste voor met een jongere! Deze hulp kan een jongere
goed gebruiken, al is het slechts een ondersteunende opmerking of compliment.
Ook daadwerkelijk praktisch kunnen deze mensen ondersteuning bieden. Voor de
jongere is het soms moeilijk om daadwerkelijk hulp te vragen aan de omstanders of
de jongere vindt dat hij geen sociaal netwerk bezit. Sociale netwerkstrategieën zijn
gericht op onderzoeken wat de jongere wel bezit aan netwerk en dit beter te
benutten en/of te revitaliseren. Het werken met sociale netwerkstrategieën is te
verdelen in een aantal stappen: inventariseren van omgang en kwaliteit van
netwerk, plannen maken voor versterking van sociaal netwerk en werken aan
doelen met behulp van het netwerk.
Hoe:
• Inventariseren van het netwerk kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van:
genogram, levenslijn, het ecogram of een sociogram (zie middelen map
pluscoach)
• Netwerkgericht praten door vragen te stellen als: Wie was erbij aanwezig? Wie is
belangrijk voor je?
• Plannen maken voor versterking sociaal netwerk.
• Aan doelen werken met behulp van netwerk kan bijvoorbeeld door
bijeenkomsten te organiseren met het netwerk (kan klein of groot) om in gesprek
te gaan met elkaar over vragen en doelen van de cliënten samen te zoeken
naar oplossingen.
• Vanuit het beraad kan een actieteam gevormd worden dat regelmatig de
voortgang van de plannen bespreekt, de successen, wat moet worden
bijgesteld etc. (zie ook beschrijving actie team in deze beschrijving).
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2.6 Werken met een actieteam
Pluscoaching werkt met een actieteam. Dit is een team van belangrijke mensen om
de jongere en zijn gezin heen (professionals en niet-professionals). Belangrijkste taken
van dit actieteam is ondersteunen van de jongere en begeleiden waar kan. Het
actieteam bestaat uit een klein aantal door de jongere en zijn/haar gezin gekozen
personen waarvan de jongere samen met 1 persoon de coördinatie heeft (in eerste
instantie zal dit de pluscoach zijn). Deze coördinator en de jongere/gezin bepalen
wanneer zij bij elkaar komen (zogenaamde rondetafelbijeenkomsten), wat de
doelen zijn van de bijeenkomst en wie worden uitgenodigd. De
rondetafelbijeenkomsten hebben als algemeen doel de doelen van het actieplan
te evalueren, bij te stellen en nieuwe afspraken te maken voor de komende periode.
Ondersteunen betekent beschikbaar zijn voor de jongere en of gezin. Door een
ondersteunend kaartje of berichtje, iets te ondernemen met de jongeren, de
jongere aan te moedigen bij het volhouden en doorzetten met het werken aan de
gestelde doelen.
Begeleiden waar kan betekent dat het actieteam de hulp coördineert maar niet alle
hulp uitvoert; zij maken daarbij juist gebruik van het gehele netwerk om de jongere
heen. Ieder persoon heeft zijn eigen taken in het plan van de jongere en zijn gezin.
2.7
Niet–weten vaardigheden
Niet weten staat voor het onvervalst nieuwsgierig zijn oftewel het meer willen weten
over wat er gezegd is in plaats van het overbrengen van opgezette meningen en
verwachtingen over de cliënt. (Anderson & Gooloshian (1992). Goede toepassingen
van het niet-weten zijn te vinden in “de kracht van de oplossingen” van Insoo Kim
Berg en Peter van de Berg. Ook is het mooi om video opnames van Insoo Kim Berg
te kijken. Zij is een meester in “het niet-weten”.
Hoe:
•

Er zijn heel veel technieken die kunnen ondersteunen om de niet-weten
houding toe te passen. Een aantal worden hieronder opgesomd:
Luisteren: non-verbaal (knikken, oogcontact, gebaren, dicht in de
fysieke nabijheid zitten, rustige spreeksnelheid, naar voren leunen etc.)
sleutelwoorden van de cliënt echoën
open vragen
samenvatten
parafraseren
gebruik maken van stilte
opmerken van non-verbaal gedrag
complimenteren
bevestigen van de perceptie van de cliënt
empathie

2.7
Doelen verhelderen
Om te kunnen werken aan gedragsverandering is het belangrijk om samen met de
jongere en zijn gezin (of belangrijke anderen) eerst te bepalen wat zij willen bereiken
met de coaching (zie ook Mission Possible, Caroline Beumer en Ben Furman). De
doelen zijn in de taal van de jongere en zijn gezin geschreven. Doordat het zelf
geformuleerde doelen zijn, blijven ze eerder gemotiveerd om er aan te werken (zie
ook punt 3 motiveren). De doelen worden samen met de coach uitgewerkt in
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concrete werkpunten. Werkpunten zijn de kleine stapjes die moeten veranderen en
vaardigheden die geleerd moeten worden om stapsgewijs het algemene doel te
bereiken.
Hoe:
• Er zijn verschillende technieken om tot doelen te komen met gezinnen. De
basisgedachte hierbij is altijd: niet-weten! Het gaat erom de doelen te
formuleren van het gezin waaraan zij willen werken.
• Vanuit het oplossingsgericht werken zijn een aantal mooie technieken bekend
voor het verhelderen van de doelen vanuit toekomstgericht praten (zie kracht
van de oplossingen, Het gezin Centraal, Het is mijn leven vriend….Mission
Possible….). Een aantal voorbeelden: De (specifieke) wondervraag, de
toekomst tekenen, brief in de toekomst schrijven, doelkaarten, de wenslijn…..
2.8

Op zoek naar krachten van de jongeren om te werken aan
gedragsverandering
Elk mens heeft krachten en vaardigheden om aan doelen te werken. Aan de coach
de taak om die te vinden met de jongere en gezin. Het op zoek gaan naar krachten
doe je door gebeurtenissen uit te vragen. Door in te zoomen op specifieke situaties
en ze heel gedetailleerd uit te vragen ontdek je wat personen doen om situaties te
beïnvloeden. Dat zijn de krachten en vaardigheden die nodig zijn om aan
gedragsverandering te werken.
Hoe:
• Via de methode van de drie gebeurtenissen (Bolt en van der Wekke, “Dit is mijn
leven, vriend” blz 59) wordt gedetailleerd gezocht met de cliënt naar krachten
aan de hand van het uitvragen van de beginsituatie, de gewenste eindsituatie
en een positieve uitzondering.
• Via SRC-reeksen uitvragen worden situaties gedetailleerd in beeld gebracht. Dit
levert veel inzicht op in het handelen van personen en omstandigheden die
situaties beïnvloeden. (het “gggg”-schema is een vergelijkbaar middel hiervoor).
• Met de uitzonderingsvraag ga je samen met de cliënt op zoek naar wanneer
een soortgelijke gebeurtenis iets beter liep dan normaal.
• Ook de schaalvraag is een nuttig middel om uit te zoeken wat de cliënt al bezit
qua vaardigheden.
• De gevoelsthermometer en 1e hulpkaart zijn mooie middelen om meer inzicht te
krijgen in het eigen gedrag en hoe hiermee om te gaan.
2.9
Werken met werkplannen (CAB)
Elk gesprek eindigt met een concreet plan waarin de voornemens staan beschreven
die de jongere en gezin zich hebben voorgenomen in het gesprek. De voornemens
staan beschreven in gedragstermen en zijn haalbaar in korte tijd! Vooruitgang en
groei ervaren in het veranderproces zijn belangrijk voor de motivatie van de
jongeren.
Hoe:
• Maak aan het einde van het gesprek een samenvatting en zorg dat de
voornemens opgeschreven worden (door de jongere zelf of door de coach).
• Zorg dat de voornemens in gedragstermen zijn: wat gaat de persoon zelf doen!
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•
•
2.10

Kom elk gesprek terug op de voornemens. Wat is anders sinds het laatste
gesprek? Verandering is onvermijdelijk! Vooruitgang stimuleert om verder te
werken aan gedragsverandering.
Een werkplan is een format waarin je de plannen van de jongere en gezin
beschrijft (zie bijlage).
Oefenen van nieuw gedrag

De coachingsgesprekken kunnen ook gebruikt worden om nieuw gedrag en
vaardigheden te oefenen. Het oefenen in een gesprek maakt het voor de jongere
makkelijker om het later in het “echt” uit te voeren. Hij krijgt positieve feedback op
wat er goed gaat en moeilijke dingen kunnen nog een keer geoefend worden,
waardoor de jongere uiteindelijk met meer zelfvertrouwen en vaardigheden de
situatie ingaat. Hierdoor wordt de kans op succes vergroot. Ook heeft de jongere
door het oefenen echt het gevoel aan de slag te zijn.
Er kunnen rollenspellen gedaan worden over hoe je contact kunt maken met
leeftijdsgenoten of over hoe je kunt telefoneren met een instantie. Ook na het
oefenen wordt samen met de jongere een plan van aanpak gemaakt. Hoe kan de
jongere de nieuwe geleerde vaardigheden gebruiken tussen de gesprekken door
om dichter bij zijn einddoel te komen: een werkplan dus!
Hoe:
• Er zijn drie belangrijke onderdelen bij oefenen: opzetten (uitleg van de
vaardigheid die geoefend gaat worden en de inhoud van de oefening), de
uitvoering en nabespreken (wat ging er goed, wat werkte). Het oefenen heeft
het meeste resultaat wanneer het veilig en positief is.
• Naast het oefenen in de coaching kan er ook gedacht worden aan het inzetten
van een groepstraining waarin gericht geoefend wordt met nieuw gedrag.
2.12 Terugvalpreventie
De coaching van jongeren verloopt nooit netjes van probleem/hulpvraag naar
einddoel. Hulpverlening is een cyclisch proces. Al gedurende het proces zal de
coach de jongere ook voorbereiden op terugval / tegenslag. Alles lukt niet in één
keer, dat is heel gewoon.
Hoe:
• Voorbeeldvragen om terugval te bespreken:
- Wat heb je nodig om weer terug te komen op de ingeslagen weg?
- Wie of wat zouden je daarbij kunnen helpen?
- Wat heeft eerder geholpen je motivatie hoog te houden?
- Hoe heb je er in verleden voor gezorgd dat je vooruitgang boekte bij het
nastreven van je doel? Hoe zou je dat nu weer kunnen helpen?
Uit: Mission Possible van Caroline Beumer –Peeter
• Met de jongere kun je de vragen ook beantwoorden bij afsluiting van de hulp;
dit ter voorbereiding op mogelijke terugval. Bij de vraag: “wie zouden je daarbij
kunnen helpen”, worden personen uit het sociaal netwerk gezocht die de
jongere kunnen steunen bij tegenslag. Vaak zullen dit de personen zijn uit het
actieteam.
2.13

Gebruik maken van feedbacklijsten
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Een goede werkrelatie tussen coach, jongere en gezin is een belangrijke werkzame
factor voor succesvolle hulp. Degenen die het best kunnen bepalen of de
werkrelatie goed is zijn de jongere en gezin zelf. Van hen willen we dus graag
feedback krijgen. De feedbacklijsten (ors-srs) van Scott&Miller) zijn hier een makkelijk
toepasbaar en passend hulpmiddel voor (zie bijlage).
Hoe:
• Maak aan het einde van je gesprek even 10 minuten tijd voor het invullen van
de lijst door de jongere en de andere gesprekspartners. Na het invullen kun je
de lijst bespreken en vooral vragen: wat moeten we blijven doen en wat moet
er anders de volgende keer om de verschillende items hoger te scoren).
• Neem de lijst regelmatig af en check of je verbetering boekt.
• Leer om “succesvol” te falen, als de situatie niet verbeterd verwijs dan door of
doe iets anders.
2.14 1G1P
Beschrijving:
Wanneer er meerder hulpverleners betrokken zijn bij het gezin is het belangrijk dat
deze instellingen en het gezin goed samenwerken met elkaar. Via 1 gezinsplan
werken alle bij het gezin betrokken organisaties samen. In dit plan staan de
kernafspraken weergegeven (wie doet wat en wanneer)
(zie ook handboek 1G1P, Buro Bolt en PiJ)
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