Workshops voor professionals nav aanbevelingen
Hulp bij Multiproblematiek: aanbevelingen voor de eerstelijns rechtspraktijk
In het project ‘Verbeteren eerstelijns (rechts)dienstverlening aan cliënten met multiproblematiek - een
Wereld te Winnen’ zijn uit wetenschappelijke en grijze literatuur aanbevelingen verzameld, die
effectief kunnen zijn bij multiproblematiek.
Deze aanbevelingen zijn omgezet in een Prezi, die in twee varianten beschikbaar is, te weten als film
die automatisch wordt afgespeeld en als variant waarin je zelf kunt doorklikken. In beide varianten is
een voice-over die de begeleidende teksten uitspreekt. Hier zijn beide versies te vinden:
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/betere-rechtshulp-bij-multiproblematiek
De film heeft de volgende opbouw:
Start: Introductie elementen die het handelen bij cliënten met multiproblematiek bij het Juridisch
Loket kunnen verbeteren (pagina 1 t/m 41)

•
Deel 1- aanbevelingen voor professionals (pagina 12 t/m 42)

•

Deel 2- aanbevelingen voor instanties (pagina 43 t/m 68)

De vele werkzame elementen uit de aanbevelingen kunnen niet zomaar ingevoerd worden. Zij vragen
goede voorbereiding en afstemming met elkaar en met anderen.
Onderstaande werkvormen geven houvast wanneer professionals van Het Juridisch Loket
(bijvoorbeeld op een locatie) aan de slag wil met (een deel van) de aanbevelingen.
Per werkvorm is aangegeven wat het doel is, hoeveel tijd de werkvorm duurt, welke
groepssamenstelling wenselijk is en over welk deel van de aanbevelingen centraal staan.
De aanbevelingen zijn ook als tekstdocument beschikbaar achteraan deze bijsluiter.

Werkvorm 1 – Eerste kennismaking met dienstverlening aan cliënten met multiproblematiek
Doel

Eerste kennismaking met aanbevelingen voor hulp aan cliënten met
multiproblematiek
Begeleider Op proces
Duur
van 1-3 uur
Groep
professionals van Het Juridisch Loket, liefst van één vestiging
Inhoud
Gehele film: pagina 1-72
Stappen:
1.
2.
3.
4.

Luister en bekijk gezamenlijk de film met aanbevelingen
Noteer individueel wat je opvalt
Inventariseer gezamenlijk de opvallende zaken op whiteboard
Score (bv mbv geeltjes of turven: ieder mag er drie of vijf plakken/turven) welke zaken voor
de groep het meest opvallen
5. Bespreek de belangrijkste punten:
o Wat maakt dat dit opvallend is?
o Wat zou er nodig zijn om dit te realiseren?
o Wat kost het/levert het op?
o Wat zou voor nu een eerste stap kunnen zijn?
Werkvorm 2 – Bewustwording van taakopvatting
Doel

Ontwikkelen van bewustzijn over wat nodig is om cliënten met multiproblematiek te
identificeren en helpen
Begeleider Op proces
Duur
van 1-3 uur
Groep
Professionals van Het Juridisch Loket, liefst van één vestiging
Inhoud
Start en Deel 1- Aanbevelingen over uitvoering pagina 1-42
-

Luister en bekijk gezamenlijk de film met aanbevelingen tot en met deel 1 (circa 6 minuten)
Bespreek de volgende stellingen over de taakopvatting:
o Wat hoort bij mijn werk en wat niet? Kies 3-5 stellingen die het meest aansluiten bij
de groep en bespreek deze.
▪ Doorvragen naar problemen naast de juridische vraag?
▪ Aandacht voor alle leefgebieden van de cliënt?
▪ Bepalen van de benodigde mate van begeleiding?
▪ Signaleren van veiligheidsrisico’s?
▪ Initiatief nemen bij het maken van een plan voor de cliënt?
▪ Biedt praktische ondersteuning. Wat wel, wat niet?
▪ Treedt op bij een crisis – hoe?
▪ Aanleren van vaardigheden?
▪ Werken aan de persoonlijke band met de cliënten?
▪ Bereikbaar zijn voor de cliënt?
o Noteer casussen op deze vraagstukken rondom taakopvatting
o Sluit af met:
▪ Het zoeken naar overeenstemming op de besproken stellingen
▪ Het maken van afspraken over het vervolg: wat is er nodig?

Werkvorm 3 – Aan de slag met een persoonsgericht aanpak?
Doel
Begeleider
Duur
Groep
Inhoud

Bespreken uitgangspunten persoonsgerichte aanpak voor een team
Op proces
van 1 uur
Professionals van Het Juridisch Loket, liefst van één vestiging
Deel 1- Aanbevelingen over uitvoering (pagina 14-19)

Stappen: Denk na en wissel uit over de volgende vragen:
1. Persoonsgerichte aanpak:
o Wat versta ik onder persoonsgerichte aanpak?
o Wat zie ik als nut van de persoonsgerichte aanpak?
2. Reflectie op eigen aanpak en ontwikkelmogelijkheden:
o Hou zou ik mijn eigen aanpak karakteriseren?
o Wat zou ik nog kunnen ontwikkelen om mijn aanpak (verder) persoonsgericht te
maken?
3. Gericht op het teamfunctioneren:
o Hoe zouden wij elkaar kunnen ondersteunen in deze ontwikkeling?
4. Eventueel besluiten vaststellen

Werkvorm 4 – Wat vraagt een persoonsgerichte aanpak van je communicatie met de cliënt?
Doel

Bespreken wat uitgaan van een persoonsgerichte aanpak vraagt voor je
communicatie met de cliënt
Begeleider Op proces
Duur
van 1 uur
Groep
Professionals van Het Juridisch Loket, liefst van één vestiging
Inhoud
Deel 1- Aanbevelingen over uitvoering (pagina 14-19)
Stappen: Denk na en wissel uit over de volgende vragen:
1. Welke gespreksvaardigheden heb je nodig voor persoonsgerichte aanpak?
2. Welke kennis en/of vaardigheden hebben wij nodig om persoonsgerichte aanpak te
realiseren?
3. Hoe kunnen we deze kennis en/of vaardigheden ontwikkelen?
4. Welke acties zetten we hiervoor uit?

Werkvorm 5: Aan de slag met interprofessioneel samenwerken
Doel
Begeleider
Duur
Groep
Inhoud

-

-

Aanpak voor samenwerking met de lokale partners ontwikkelen
Op proces
van 1 uur
Professionals van Het Juridisch Loket, liefst van één vestiging
Deel 1- Aanbevelingen over uitvoering (pagina 12-42) en Deel 2- aanbevelingen voor
instanties (pagina 43-68)

Breng de sociale kaart van jouw locatie in kaart:
o Wie zijn de belangrijkste partners?
▪ Denk aan gemeente, wijkteam, welzijnsorganisatie
o Kennen jullie mensen die daar werken?
▪ Zo nee, brainstorm over hoe je die zou kunnen leren kennen?
o Weten jullie wat de professionals in andere organisaties bieden aan cliënten?
▪ Zo nee, nodig ze uit om tot een uitwisseling van werkwijzen te komen
Maak afspraken over wie contacten gaat leggen met welke organisaties.

Werkvorm 6: Aan de slag met interprofessioneel samenwerken
Doel
Begeleider
Duur
Groep
Inhoud

Samenwerking met de lokale partners vorm geven
Op proces
van 2-4 uur
Professionals van Het Juridisch Loket, liefst van één vestiging plus lokale partners
Deel 1- Aanbevelingen over uitvoering (pagina 12-42) en Deel 2- aanbevelingen voor
instanties (pagina 43-68)

Wissel uit dmv korte presentaties van de :
-

-

Korte presentaties van elk van de partners over:
o Werkwijze algemeen
o Werkwijze cliënten met multiproblematiek
o Behoeften in samenwerking met aanwezige partners
Na elke presentatie korte inventarisatie van vervolgvragen van de aanwezigen, noteer op
flappen
Bespreek prioriteiten (onder het motto: je kunt niet alles tegelijk)
o Maar denk aan de belangrijkste vraag: hoe doe je dat nou, samenwerken ten
behoeve van een cliënt met multiproblematiek

