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Krachtgericht werken – krachtbronnen 

Methodiek 

 

 

Omschrijving: 

In welke mate onderzoek jij samen met de cliënt de talenten, competenties, krachten en 

hulpbronnen in de omgeving van de cliënt?  Via volgende vragen nodigen we je uit om 

met een open blik op zoek te gaan naar het cliëntperspectief, door over deze aspecten in 

een open en waarderende dialoog te gaan met de cliënt. We nodigen je uit om dit met je 

collega’s te bespreken, en te onderzoeken wat zij kunnen toevoegen.   

.  

 

Doelstelling: 

 

 Inzicht in de krachtbronnen van en in de omgeving van de cliënt 

 Sterker integreren van het cliëntperspectief in de hulpverlening 

 Kwaliteit van de hulpverlening bevorderen door in te zetten op de krachtbronnen 

van de cliënt  

 

Materiaal:  

 Print op A3 van het schema ‘wensen, talenten en vertrouwen’ van de cliënt  

 Flappen om notitie te nemen, zodat het gezegde zichtbaar blijft 

 

Duur:  

 3 uur 
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Aanpak  

 

STAP 1 Kiezen van een casus 

 

STAP 2 Nodig uit om de teamleden de aspiraties, talenten en vertrouwen van de cliënt met elkaar te bespreken 

 

 

Wensen  

 

Wat wil je? 

 

 Wat wil de cliënt? Ken je de wensen en doelen van de cliënt? Hoe 

ben je die te weten gekomen?  

 Welke levensdomeinen zijn prioritair voor de cliënt? (op korte termijn, 

op middellange termijn, op lange termijn) 

 Hoe vaak ga je het gesprek aan met de cliënt over (het bereiken van) 

zijn wensen en doelen?  

 Hoeveel ruimte is er voor evolutie in wensen en doelen?  

 

 

Talenten 

Competentie 

Wat kan je? 

 

 Welke talenten en competenties kan de cliënt aanspreken? Wat be-

noemt de cliënt zelf? Wat zie jij bij de cliënt?  

 Welke talenten en competenties van de cliënt ken je (niet)? 

 Welke talenten en competenties zien jouw teamleden bij de cliënt?  

 

 

Vertrouwen Wat durf je? 

 

 Wat zijn de (eerste) stappen in de richting van de wensen en doelen 

van de cliënt die hij / zij kan zetten?  

 Welke stappen formuleert de cliënt?  

 Heeft de cliënt voldoende (zelf)vertrouwen, hoop en moed om deze 

stappen te zetten?  

 Wat heeft de cliënt nodig om deze stappen te (kunnen) zetten?  

 Op welke wijze heb je dit bij de cliënt kunnen bevragen?  
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STAP 3 Reflectie op voorgaande oefening 

 Wat betekent het om eenzelfde focus te hebben? Welke gedachten, emo-

ties, gebeurtenissen brengt dat met zich mee?  

 

 Voor de cliënt 

 Voor de omgeving van de cliënt 

 Voor jou als hulpverlener 

 Voor het team  

 Voor de organisatie 
 

Wat betekent dit voor de effectiviteit van de hulpverlening?  

Wat betekent dit voor het werken met goesting?  

 

 Wat betekent het om een verschillende focus te hebben op de behoefte 

aan ondersteuning op bepaalde levensgebieden? Welke gedachten, emo-

ties, gebeurtenissen brengt dat met zich mee? 

 

 Voor de cliënt 

 Voor de omgeving van de cliënt 

 Voor jou als hulpverlener 

 Voor het team  

 Voor de organisatie 
 

Wat betekent dit voor de effectiviteit van de hulpverlening?  

Wat betekent dit voor het werken met goesting?  

 

Hoe ga je hiermee om?  Wat heb je nodig om hier beter mee om te gaan?  

 

 Hoe wordt omgegaan met wensen en doelen die niet aansluiten bij ideeën 

over levenskwaliteit of ‘goed hulpverlenen’ van de omgeving van de cliënt, 

jezelf, het team, de organisatie?  

 

 Hoe wordt omgegaan met wensen en doelen van cliënten die niet aanslui-

ten bij de missie, visie, opdracht van het team, de organisatie, … ? 

 

 Hoe verhoudt het vertrouwen van de cliënt om stappen naar meer autono-

mie te zetten zich tot een vraag (van de omgeving) naar veiligheid en be-

scherming (van de cliënt en / of de omgeving)? 
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STAP 4 (H)erkennen van sociale en maatschappelijke krachtbron-

nen die in de omgeving van de cliënt aanwezig zijn 

 

 Welke hulpbronnen kan de cliënt aanspreken voor het realiseren van 

zijn wensen en doelen, of het creëren van de randvoorwaarden daar-

toe?  En welke hulpbronnen heeft de cliënt in het verleden al aange-

sproken?  

 

 Praktische en materiële hulpbronnen  

 

 Sociaal hulpbronnen 

 

 Maatschappelijke hulpbronnen  

 

 Andere hulpbronnen  

 

 

STAP 5 Wat wordt besloten?  

 

STAP 6 Metareflectie 

 

Wat betekent het werken met deze reflectieoefening geïnspireerd op het 

krachtgericht model van Rapp & Goscha voor inzichten op het vlak van: 

- het verlenen van hulp vanuit de professionele waarden en missie van 

het team 

- de werkalliantie  

- de effectiviteit van het professioneel handelen 

- de professionele reflectie 

- met ‘goesting’ in het werk staan? 

 

 

 


