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Krachtgericht werken - Levensdomeinen in beeld  

Methodiek 

 

 

Omschrijving: 

Deze oefening is bedoeld om de levensdomeinen waarrond in een casus 

wordt gewerkt, in beeld te krijgen. Deze oefening is een opstap naar een ver-

volgoefening die geïnspireerd is op het krachtenmodel van Rapp & Goscha.  

 

Hulpverleners die niet de hoofdbegeleider van een cliënt zijn, maar wel in con-

tact komen met een cliënt (bv. op een meer informele manier) brengen vaak 

relevante bijkomende inzichten aan op het vlak van het belang van bepaalde 

levensdomeinen voor de cliënt. Ook een onthaalmedewerker, een poets-

vrouw, … heeft een relevant perspectief dat nieuwe kansen voor het onder-

steunen van zelfredzaamheid van de cliënt in zich houdt. Als je andere men-

sen dan hulpverleners betrekt, houdt dan wel rekening met beroepsgeheim.  

 

We nodigen je uit om visueel in kaart te brengen welke levensdomeinen het 

meest aandacht krijgen en welke levensdomeinen (systematisch) uit beeld 

blijven. We reiken hiervoor twee methodes aan. 

.  

 

Doelstelling: 

 

 Inzicht in de levensdomeinen waarop een cliënt begeleid wordt 

 Sterker integreren van het cliëntperspectief in de hulpverlening 

 Kwaliteit van de hulpverlening bevorderen 

 

Materiaal:  

 Print op A3 van de oefening levensdomeinen (spinnenweb)  

 Spelpionnen (methode 1) 

 Enkele vellen A3 papier (methode 2) 

 Flappen om notitie te nemen, zodat het gezegde zichtbaar blijft 

 

Duur:  

 3 uur 
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Aanpak  

 

STAP 1  Kiezen van een casus 

 

 

 Kies met het team een concrete casus van een cliënt die in begelei-

ding is bij één van de teamleden of die door meerdere mensen van het 

team begeleid wordt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de workshops is er zowel gekozen voor het ad hoc kiezen van 

een actuele casus als voor het vooraf voorbereiden van meerdere ca-

sussen door de teamverantwoordelijke, waarbij de teamleden konden 

kiezen welke casus ze wensten te bespreken via deze methodiek. Bei-

de opties werken goed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip:  

In grote teams is het aangewezen om het team in sub-

groepen op te splitsen. De subgroepen kunnen elk een 

andere casus kiezen. Zo kiezen hulpverleners vaak 

deze casussen waar ze op dat moment het meest be-

trokken bij zijn. Het kan evenwel ook een meerwaarde 

zijn om in meerdere subteams rond dezelfde casus te 

werken. Bij het samenbrengen van de resultaten van 

de oefening, komen vaak onverwacht nieuwe inzichten 

naar boven.   
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STAP 2 Levensdomeinenonderzoek en impact op hulpverlening 

 

Methode 1:  

 

Welke domeinen krijgen het meeste aandacht en welke levensdomeinen blij-

ven uit beeld? In bijlage vindt je een blanco ‘spinnenwebmodel van de levens-

gebieden’ dat je (uitvergroot) kan uitprinten.   

 

  Stap 2.1.1 - Aandacht voor levensgebieden: Laat de teamleden op 

een schaal van 0 (centrum van de roos) tot 7 aanduiden in welke mate 

er aan deze verschillende levensdomeinen aandacht wordt besteed. 

Je kan hiervoor ook pionnen gebruiken. 

 

  Stap 2.1.2 - Belang van levensgebieden: zelfde oefening maar dan 

rond hoe belangrijk vindt de cliënt, de hulpverlener en een belangrijke 

persoon in de omgeving deze levensgebieden?  
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Veiligheid en 
bescherming 

Wonen  

Financiën en 
sociale zekerheid 

Kinderen en 
opvoeding 

Partnerrelatie en 
seksualiteit 

Sociale relaties 
Activiteit  

werk en leren 

Vrije tijd en 
recreatie 

Mobiliteit 

Gezondheid en 
zelfverzorging 

Zingeving en 
spiritualiteit  
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Methode 2:  

Welke domeinen krijgen het meeste aandacht en welke levensdomeinen blijven uit beeld?  

 

  Stap 2.2.1. - Aandacht voor levensgebieden. Teken op een groot blad cirkels 

die overeenstemmen met de aandacht die uitgaat naar de 10 levensdomeinen. 

Hoe groter de cirkel, hoe meer aandacht hiervoor is.  

 

  Stap 2.2.2. - Belang van levensgebieden. Hoe belangrijk zijn deze levensgebie-

den voor de cliënt, de hulpverlener en een belangrijke persoon in de omgeving? 

 

 

  

Wonen 

Opleiding Relaties 

Gezondheid 
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STAP 3 Bespreek de overeenkomsten en verschillen in wat je vaststelt, 

en onderzoek op welke wijze teamleden hun handelen dienen 

bij te sturen om de zelfredzaamheid van de cliënt zo optimaal 

mogelijk te ondersteunen 

 

 

  Welke levensdomeinen krijgen veel aandacht in de hulpverlening? Wel-

ke niet?  

 

 Wat maakt dat sommige domeinen sterk in beeld komen en an-o

dere weinig of niet?  

 

 Welke bewuste of onbewuste keuzes of overtuigingen liggen o

hieraan ten grondslag?  

 

 Van de cliënt 

 Van de omgeving van de cliënt 

 Van jou als hulpverlener 

 Van het team  

 Van de organisatie 

 

o Zijn er verschillen tussen de teamleden omtrent de levensdo-

meinen waarop ingezet wordt?  

 

Deze verschillen kunnen duiden op verschillen in kerntalenten, 

connectie met de cliënt, … Ze kunnen ook wijzen op ontwikke-

lingsgebieden voor de cliënt, de omgeving van de cliënt, de 

hulpverlener, het team en / of de organisatie.   

 

o Welke levensdomeinen zijn belangrijk voor de cliënt?  Hoe ver-

houdt dit zich tot de aandacht dat er voor deze levensdomeinen 

is?  

 

o Verken de verschillende perspectieven.  

 

 Mogelijk zal het team ook rekening moeten houden met de missie, op-

dracht, waarden, … van de organisatie. Hoe gaat het team hiermee 

 om? 

 

 Onderzoek hoe het team een krachtgerichte hulpverlening kan realise-

ren op de levensdomeinen waarop de cliënt wil werken. Daartoe kan je 

de methodiek die gebaseerd is op het krachtenmodel van Rapp en    

Goscha hanteren.   


