
GrowCare als vakmanschap
          Hoe duurzaam is jouw aanpak?
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GrowCare

Verbinding

Leefwereld

Systeemwereld

Het lukt mij om in verbinding te blijven, ook als het 
moeilijk wordt:

 » Het lukt mij om een relatie op te bouwen 
en in verbinding te blijven met de 
inwoner(leefwereld) en met het professionele 
netwerk (systeemwereld). Bijvoorbeeld: ik 
neem belangen en waarden waar, ik zorg voor 
maatwerk, ik werk toe naar wederkerigheid.

 » Ik werk proactief op basis van signalen. 
Bijvoorbeeld: ik kan connectie maken met een 
inwoner, die in eerste instantie niet om hulp 
vraagt (outreachend werken in een vroegtijdig 
stadium)

 » Ik zorg voor een waakvlammetje: ik laat pas los 
als dit kan en stel me volhardend op

 » Het lukt mij om in het hier en nu te zien, voelen 
en horen wat er speelt in de leefwereld en de 
systeemwereld

 » Ik stap over drempels om connectie te maken 
en relaties op te bouwen

Het lukt mij om in verbinding te blijven met de 
leefwereld  en systeemwereld :

 » Het lukt mij om in het hier en nu te zien, voelen 
en horen wat er speelt in de leefwereld en de 
systeemwereld

 » Ik werk proactief wanneer signalen uit de 
leefwereld raakvlakken hebben met mijnwerk

 » Signalen uit de leefwereld vormen het kompas 
voor mijn werk in de systeemwereld

 » Ik geef praktijksuccessen ruimte en bouw ze uit
 » Ik zorg voor een waakvlammetje: ik laat pas los 

als dit kan en stel me volhardend op

Integraal kijken & handelen

Leefwereld

Het lukt mij om integraal te kijken en te 

, 

naast mijn eigen expertise, vanuit een integrale blik

 » Ik neem een onderzoekende en kritische 
houding aan om de situatie en de achtergrond 
hiervan in beeld te krijgen. Het lukt mij om breed 
te kijken, uit te vragen en te handelen

 » Ik leg verbanden tussen problematiek op 
verschillende leefgebieden en pak dit in 
samenhang op.

 » Ik werk met de inwoner aan acute vragen en 
wanneer nodig werk ik preventief op andere 
leefgebieden.

 » Ik werk integraal (domeinoverstijgend). Ik verbind 
belangen van de inwoner en maatschappelijke 
belangen. Ik betrek hierbij het professionele 
netwerk om tot oplossingen te komen.

, 

Systeemwereld

Het lukt mij om breed te kijken en te handelen
naast mijn eigen expertise, vanuit een integrale blik:
Ik werk proactief wanneer signalen uit de leefwereld 
raakvlakken hebben met mijn werk

 » Ik neem een nieuwsgierige houding aan om 
meer te weten over de achtergrond vaneen 
situatie of probleem

 » Ik kan verbanden leggen tussen problematiek 
op verschillende leefgebieden (samenhang

 » Ik kan een vraagstuk benaderen vanuit een blik 
op alle leefgebieden

 » Ik kan domein overstijgend werken. Ik verbind 
belangen van inwoner en organisaties op 
een actieve manier (over de grenzen van 
organisaties heen, gestuurd vanuit de logica 
van de leefwereld)

 » Resultaten voor de inwoner vormen een 
maatstaf binnen mijn werk

 » Ik stel constructieve en kritische vragen en ben 
actief bezig met het zoeken naar oplossingen voor
inwoner en organisatie. 

Totaal:

Gemiddeld:

Totaal:
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Gemiddeld:

Ik zie jou

Ik b e n er



Onv
ol

do
en

de
    

   M
at

ig     
      

       V
oldoende                     Goed            Uitstekend               

    
  1

 p
un

t  
    

    
2 

pu
nt

en     
       

      3 punten                     4 punten        5 punten

GrowCare

Totaal:

Gemiddeld:

Totaal:

Gemiddeld:

Totaal:

Gemiddeld:

Totaal:

Gemiddeld:

Leefwereld

Systeemwereld

Groei van de inwoner staat centraal

Ik werk samen met de inwoner aan persoonlijke 
groei (situatie, vaardigheden en gedrag – 
groeidriehoek)

 » Ik onderzoek samen met de inwoner waar groei 
mogelijk is in situatie, vaardigheden en gedrag 
met als eerste prioriteit om de basissituatie op 
orde te krijgen (stress sensitief werken)

 » Ik maak samen met de inwoner een groeiplan 
waarin de brede uitvraag en persoonlijke 
doelen (situatie, vaardigheden en gedrag) de
basis vormen. Ik werk samen met de inwoner 
oplossingsgericht aan deze doelen.

Het lukt mij om de (groei van de) inwoner centraal 
te zetten en om samenwerking daar
omheen te organiseren

Ik faciliteer het werken aan persoonlijke groei 
(situatie, vaardigheden en gedrag -
groeidriehoek)

 » Ik signaleer belemmerende en beschermende 
factoren vanuit mijn organisatie voor groei van 
de inwoner

 » Ik herken en handel vanuit aangrijpingspunten 
in mijn organisatie om groei van de inwoner te 
stimuleren

Ik faciliteer samenwerking vanuit een individueel 
groeiplan:

 » Ik stimuleer gezamenlijk eigenaarschap en een 
gezamenlijk plan

 » Ik werk samen op een manier dat deze ten 
goede komt aan de groeimogelijkheden van de 
inwoner én de daarmee ook aan de belangen 
van de organisatie

 » Ik kan de wereld van de inwoner (leefwereld
verbinden met de wereld van de organisatie 
(systeemwereld): ik neem belangen en waarden 
waar, ik zorg voor maatwerk, ik werk toe naar 
wederkerigheid

Leefwereld

Systeemwereld

Persoonlijk leiderschap op ontwikkelperspectiefvan inwoner

Het lukt mij om actief signalen op te pakken en 
deze in te zetten voor ontwikkeling, met
groei van de inwoner als maatstaf (persoonlijk 
leiderschap):

 » Ik werk bewust aan ontwikkeling van mijn 
organisatie (of organisatienetwerk) via signalen 
uit de praktijk. Ik zet signalen om in actie en werk 
zo aan (beleids)ontwikkeling (praktijkgestuurd 
ontwikkelen)

 » Ik werk samen met anderen aan ontwikkeling, 
zodat de groei van de inwoner én de belangen 
van de organisatie samenkomen 

 » Het lukt mij om regie te pakken op wat ik 
belangrijk vind binnen mijn organisatie 
(leiderschap)

Het lukt mij om actief signalen op te pakken en 
deze in te zetten voor ontwikkeling, met de
groei van de inwoner als maatstaf (bijv. in 
samenwerking, in mijn organisatie of aan de hand
van ontwikkelingen) – persoonlijk leiderschap:

 » Ik werk bewust aan ontwikkeling van mijn 
organisatie (of organisatienetwerk) via signalen 
uit de praktijk. Ik zet signalen om in actie en werk 
zo aan (beleids)ontwikkeling (praktijkgestuurd 
ontwikkelen)

 » Ik werk samen met anderen aan ontwikkeling, 
zodat de groei van de inwoner én de belangen 
van de organisatie samen komen

 » Het lukt mij om regie te pakken op wat ik 
belangrijk vind binnen mijn organisatie 
(leiderschap)

Leefwereld 
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Tel alle totaalscores bij elkaar op:

Groeipunten:

Welk duurzaamheidslabel past bij jou?

Vink de gemiddelde score per 
thema aan in dit spinnenweb om

een beeld te krijgen van 
jouw sterke kanten.

Trek een lijn tussen de punten
voor een visualisatie.

Verbinding

Verbinding

Integraal kijken
en handelen

Integraal kijken
en handelen

Persoonlijk
leiderschap

Persoonlijk
leiderschap

Groei inwoner
centraal

Groei inwoner
centraal

A

B

C

D

E

F

133 t/m 165 groeipunten

100 t/m 132 groeipunten

67 t/m 99 groeipunten

34 t/m 66 groeipunten

t/m 33 groeipunten

Door het doen van de test verdien je minimaal label F 
omdat je hierdoor  bewust met groei aan de slag bent gegaan

GrowCare
Leefwereld 
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