
De leefvelden die je hiernaast ziet zijn een
hulpmiddel voor je brede blik. 

De stappen:
• Connectie van mens tot mens
• Stel je mening uit, focus op waarnemen (mening 
vs. feit)
• Neem waar vanuit de leefvelden,
stel neutrale vragen, voorkom aannames

Brede Blik en Vraagverheldering
Aan de slag in je dagelijkse praktijk

GroeiDriehoek

Situatie

GedragVaardigheid

Hebben

Kunnen Doen

Wat is nodig voor groei?
Hoe maak ik het verschil 
voor een inwoner?

Ieder mens kan groeien! 

De groeidriehoek vertelt
je welke ingredienten daarvoor 
nodig zijn.  

De groeidriehoek is voor jou een 
hulpmiddel  om de situatie van een 
inwoner zo breed mogelijk te 
benaderen.  Of om te checken of je 
werkt aan een duurzame oplossing 
in plaats van een oplossing voor de 
korte termijn. 

Luisteren

Samenvatten

Doorvragen

Ik zie, ik zie wat jij            ziet!ook
niet

Neem jezelf mee. 
Blijf in je werk 
dichtbij jezelf.

 

Opgroeien VeiligheidWonen Zelforganisatie Gezondheid Persoonlijke ontwikkeling Geld Sociale Relaties

Beleidskader sociaal domein Gemeente 
Nissewaard

We werken vanuit een positief 
mensbeeld

We benaderen onze inwoners vanuit vertrouwen. 
We gaan ervan uit dat inwoners die hulp mijden dat 
doen uit onvermogen of uit angst (nog meer) regie 

te verliezen

We bejegenen onze inwoners respectvol. We 
realiseren ons dat het voor veel inwoners een grote 
stap is om hulp te vragen en we handelen daarnaar.  

We streven ernaar dat inwoners zoveel mogelijk 
onafhankelijk kunnen zijn vanuit de overtuiging dat 

inwoners het liefst voor zichzelf willen zorgen

Als inwoners zich niet houden aan de gemaakte 
afspraken dan zijn we alert. We bespreken met hen 

waar het gedrag vandaan komt. We zijn duidelijk 
naar inwoners die zich moedwillig ‘berekenend’ of 
‘ondermijnend’ gedragen en accepteren dit niet.  

Ik ben er

Ik zie jou

Ik ga voor jou

Ik zoek met jou

De uitdaging van 
maatwerk

Gebruik het afwegingskader 
om maatwerk te zoeken en te 

onderbouwen
Durven

Mogen
Willen

Kunnen
Hoe krijg ik het

voor elkaar? Bewustzijn
Zelfvertrouwen

Werkprocessen
Afspraken
Cultuur

Waardering
Resultaten

Persoonlijke
ontwikkelingKennis

Vaardigheden
Tijd

Wat levert het
me op? Wat heb ik

nodig?
Welke ruimte
heb ik?

Klik  voor de verhalen

van jouw collega’s 

uit het sociaal domein 

over de werkprincipes 

waar zij voor staan

Klik voor de brede blik 

waaier. Deze geeft je 

een snel overzicht 

van de leefvelden. 

Klik voor hulpvragen

om in gesprek te gaan 

vanuit jouw brede blik

Klik voor het 
afwegingskader

voor duurzaam 
maatwerk

De weg vinden vanuit 
jouw brede blik? 
Klik voor de sociale kaart 
in Nissewaard. 

Bij deze cirkels horen online materialen.
Deze vindt je op: uitvoeringsbrigade.nl/kliknaarbredeblik  

https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/09/Sociale-Kaart-Nissewaard.docx-2021.pdf
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/bredeblik/
uitvoeringsbrigade.nl
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/07/Ik-ga-voor-maatwerk-1.pdf
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/07/Ik-ga-voor-maatwerk-1.pdf



