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datum aanmelding �� november �006 

naam cliëntsysteem Loes de Vries 

maatschappelijk werker Alies de Ridder 

persoonsgegevens Vrouw 

�9 jaar 

Nederlandse 

Huisarts: Barends 

Adres: Dorpstraat 16, Lossum 

 

bekend bij AMW o ja ̨  nee

andere hulpverlener nee 

datum intake �9 november �006 

datum intakevergadering 1 december �006 

probleem volgens cliënt Ik ben verliefd geworden op een ander en ik weet niet of ik moet 

scheiden of niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

opmerkingen van 

verwijzer

 

 

 

 

 

overig  

 

 

 

AAnmeldIng
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datum intakegesprek �9 november �006  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

maatschappelijk werker Alies de Ridder  

problemen en klachten

stressoren en oorzaken 

van problemen 

en klachten

beleving van de situatie

gevolgen voor dagelijks 

functioneren

probleemhantering

hulpverleningsverleden

Loes is vijf jaar getrouwd met Hans. Tot vorig jaar liep dat allemaal wel 

aardig. Begin dit jaar werd Loes verliefd op een collega. Met hem is ze een 

aantal keren een avondje uit geweest, maar na een maand of drie heeft Loes 

de relatie beëindigd omdat ze vond dat het toch niet kon. Nu is ze echter 

sinds een halfjaar verliefd op Erik, die ze kent via een kennisje van het werk. 

Dit is wederzijds. Loes is er heel blij mee, maar het baart haar ook grote 

zorgen. Ze slaapt slecht, huilt veel en is vijf kilo afgevallen. Ze vraagt zich 

af hoe ze nu verder moet, ze is erg aan het twijfelen over haar relatie met 

Hans.

 

Loes is voor de tweede maal verliefd geworden op een ander. Ze tobt erg 

over de vraag: hoe nu verder? 

 

 

 

Loes is erg in de war en maakt zich zorgen. De situatie houdt haar dag en 

nacht bezig. 

 

 

 

 

Loes is moe en werkt ongeconcentreerd. Er is al een paar keer een kassa- 

tekort geweest aan het eind van de dag en op het werk vraagt men zich af  

wat er met haar aan de hand is. 

Thuis met Hans is er weinig veranderd, behalve dat Loes veel weg is. 

 

 

  

Loes probeert eerlijk tegen iedereen te zijn en praat met een vriendin. 

Hans weet ervan, maar heeft er tot nu toe niet over willen praten. Verder 

verdeelt Loes haar vrije tijd tussen beide partijen. Ze wil bij Erik zijn, maar

ze wil Hans ook geen pijn doen.

  

Geen 

 

 

IntAkegesprek
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beschermende factoren

sociale steun

Het werk leidt af, als functioneert ze niet optimaal. Verder geniet ze van het  

samenzijn met Erik en kan ze goed praten met haar vriendin. 

 

Vooral de vriendin, die zelf gescheiden is, toont begrip voor de situatie. 

Met haar belt ze dagelijks en ze zien elkaar twee keer in de week op de  

sportvereniging. 

 

doelstellingen en 

behoeften

wensen en verwachtingen 

van het maatschappelijk 

werk

voorkeur voor 

maatschappelijk werker

Praten met een hulpverlener om een aantal zaken op een rijtje te zetten om 

erachter te komen wat ze nu eigenlijk wil. 

 

 

Een luisterend oor, vragen stellen en meedenken. 

 

 

 

Vrouw 

 

aanvullende informatie 

uit de checklist

Loes en Hans zijn vijf jaar getrouwd en wonen in een vrijstaand huis in 

Lossum. Hans heeft veel aan het huis vertimmerd en nu is het zo’n beetje af. 

Hans werkt als voorman in de bouw en Loes is na de mavo bij de supermarkt 

achter de kassa gaan werken. Ze heeft leuk werk en prettige collega’s. 

De band met haar ouders is sterk, met de schoonouders is die band veel 

minder. Loes en Hans hebben niet veel vrienden en vriendinnen, hoewel Loes

actief is op de sportvereniging en daar veel mensen kent. 

  

Loes is op een boerderij opgegroeid met een oudere broer en zus. Ze heeft 

altijd het gevoel gehad dat ze er wat ‘bijhing’. Ze had niet veel kameraadjes 

en bracht veel tijd door met helpen op de boerderij. Ze was veel alleen. 

Na de lagere school is ze naar de mavo gegaan en die heeft ze met één keer 

zittenblijven afgemaakt. 

Op haar 18e ontmoette ze Hans in de Jeugdsoos. Hans was toen �7 jaar en 

net gescheiden. Hij werd haar steunpilaar en praatpaal. Haar ouders hadden 

eerst wat moeite met het leeftijdverschil, maar al snel waren ze ingenomen 

met hun dochters keuze. In 199� zijn ze getrouwd. Hans is een stabiele en 

hardwerkende man. 

Loes was de eerste paar jaar heel gelukkig met Hans. In 1996 heeft ze twee 

keer een miskraam gehad na drie maanden zwangerschap. Daar was ze toen 

wel stuk van, maar nu is ze blij dat ze (nog) geen kinderen heeft. 

In
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eerste indruk Loes lijkt een vrolijke meid die absoluut niet van problemen houdt. 

 

 

centrale probleemstelling Loes twijfelt of ze haar huwelijk met Hans voort wil zetten of wil scheiden. 

De directe aanleiding is dat ze verliefd is geworden op een ander. 

 

stapsgewijze probleemanalyse

microniveau draaglastfactoren: Keuzeprobleem. Loes is sterk gaan twijfelen aan haar

relatie met Hans en overweegt een echtscheiding. Verliefdheid op Erik geeft 

energie maar levert ook stress op. Spanningsklachten als slecht slapen, 

tobben, slecht eten en slechte concentratie (kassatekort op werk). 

 

 

draagkrachtfactoren: Positief ingestelde vrouw. Stabiele werksituatie. Put

energie uit verliefdheid. Kan goed praten met een vriendin. 

 

mesoniveau draaglastfactoren: Paar keer kassatekort op werk door slechte concentratie.

Oppassen dat er geen problemen met werkgever ontstaan. 

 

 

 

 

draagkrachtfactoren: –

 

 

macroniveau – 

 

 

 

 

 

 

 

 

probleemAnAlyse
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se waardoor kan de cliënt 

het probleem zelf niet 

oplossen?

Loes is erg onzeker en in de war en lijkt in een kringetje rond te draaien. 

Ze heeft behoefte aan hulp bij het maken van keuzen, vermoedelijk kan ze 

het daarna weer zelf aan. 

 

 

hypothese over de 

specifieke situatie 

van de cliënt

hypothese 1: Loes leerde op jonge leeftijd Hans kennen en is met hem

getrouwd. Langzamerhand ontplooit ze zich en onlangs is ze verliefd 

geworden op een ander. Ze is zich er steeds meer van bewust geworden dat 

de relatie met Hans haar niet biedt wat ze zou wensen en ze twijfelt of ze 

hier nog langer mee door wil gaan. Het lukt haar niet alle factoren zo af te 

wegen dat ze tot een besluit kan komen over haar toekomst, met als gevolg

dat ze veel last heeft van stress en spanningsklachten. 

 

hypothese 2: 

– 

is maatschappelijk werk 

geïndiceerd?

˛ ja o nee

welke instantie(s) is/zijn 

wel geïndiceerd?

– 

 

is samenwerking/

afstemming met andere 

instanties nodig?

o ja ̨  nee

toelichting: Als het slechte slapen en de concentratieproblemen blijven:

misschien korte tijd lichte slaapmedicatie via de huisarts. 

 

 

heeft deze casus 

signaalwaarde?

o ja ̨  nee

toelichting:

 

 

 

ontbreekt er nog 

informatie?

Checken of ze samen met Hans gesprekken wil en zo ja, of Hans bereid is 

mee te komen. 
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hulpverlenIngsplAn
hulpverleningsaanbod o verlengde intake met specifieke aandacht voor:

 

 

o informatie en advies

o kortdurend (advies)traject

˛ begeleiding:

 ˛ individueel

  o (echt)paar

  o systeem

  o groepswerk

o bemiddeling

o schuldhulpverlening

doel(en) van hulpverlening Loes maakt een keuze in hoe ze verder wil: met of zonder Hans/Erik. 

Ze zet de eerste stappen voor de toekomst: een echtscheiding, dan wel 

verder met Hans geholpen door echtpaargesprekken. 

 

activiteiten en methoden Beslissingsondersteunende gesprekken. Werken met opdrachten om 

argumenten voor het besluit boven tafel te krijgen en te wegen. Later 

mogelijk echtpaargesprekken. 

 

samenwerking en 

afstemming

Niet op dit moment. 

 

duur en frequentie 

van hulp

Voorlopig � gesprekken, wekelijks 1. 

 

afspraken met cliënt Ze bespreekt met Hans dat ze bij het AMW is geweest en wat ze daarmee wil 

bereiken. 

wijzigingen en aanvullin-

gen uit intakebespreking

Akkoord met analyse en plan. 

 

 

 

wachtlijst o ja ̨  nee  

uitvoerend 

maatschappelijk werker

Alies de Ridder 

 

volgens voorkeur cliënt ˛ ja o nee o n.v.t.

toelichting: –
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datum gesprek 6 december �006  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

hoeveelste gesprek eerste  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: Loes heeft met Hans en Erik gesproken. Hans vindt het eigenlijk

niet goed dat Loes bij mij komt: problemen hoor je onderling op te lossen. 

Hij wil het haar echter niet verbieden. Hans trekt zich verder terug en doet 

net of er niets aan de hand is. Erik is blij dat ze hulp heeft gezocht. Hij zet 

haar verder niet onder druk en daar is ze blij om. Wel wil hij graag dat ze  

voor hem kiest. 

 

probleembeleving: Loes is blij dat ze de stap naar het AMW heeft gezet. Ze 

voelt zich niet meer zo alleen. Ze slaapt iets beter en heeft geen grote 

fouten meer gemaakt op haar werk. 

 

 

Gesproken over haar relatie met Hans: het ontstaan, de ontwikkeling en haar 

beleving ervan. Loes zou wel samen met Hans willen praten bij mij. Ze zal 

Hans vragen om mee te komen, al denkt ze dat hij het niet zal doen. Verder 

wil ze voorlopig een kamer zoeken omdat ze op zichzelf wil zijn. Besproken 

dat dit best een ferme beslissing is die de relatie met Hans waarschijnlijk 

verslechtert. Loes zag hier wel tegenop maar ze leek vrij zeker van haar 

zaak. 

 

 

 

voortgAngsrApportAge
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2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

˛ ja  o nee

aanvulling en wijziging: Het proces gaat erg snel en het lijkt erop dat ze de

beslissing om bij Hans weg te gaan al heeft genomen. 

 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

˛ nee  o ja:

  o tussentijdse evaluatie met cliënt datum:                        

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: 

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

met Hans bespreken of hij meekomt. Op zoek gaan naar een kamer (in de 

supermarkt hangen briefjes). 

 

  

 

  

  

– 

 

 

 

1� december 

Stand van zaken bespreken m.b.t. inzet van Hans en het op kamers gaan 

wonen. 
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notItIe
datum 8 december �006 

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

notitie betreft ˛ telefoongesprek

o e-mail

o fax of brief

o anders                                                                                           

notitie Loes belde dat ze dit weekend al naar haar kamer verhuist. Het is een 

gemeubileerde kamer dus er hoeft niet veel meegenomen te worden. Haar 

vriendin helpt haar met het overbrengen van de spullen. 

 

 

 

 



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – 1�/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

datum gesprek 1� december �006  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

hoeveelste gesprek tweede  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: zie notitie: Loes woont op kamers. Ze heeft maandag nog wel bij

Hans gegeten. Ze hebben ook gepraat: Hans wil per se niet mee naar het 

maatschappelijk werk. Hij heeft aangegeven dat er voor hem niets veranderd 

is. Loes heeft een probleem en zij moet kiezen. Met Hans is er niets aan de 

hand. Ze weet hoe hij is en wat ze heeft door bij hem te blijven. Erik is nog 

niet bij haar geweest, ze belt hem wel elke dag. Loes heeft het verder 

besproken met haar cheffin op het werk, die toonde begrip.

 

probleembeleving cliënt: Loes is blij op zichzelf te zijn, ze huilt wel veel

maar ze slaapt goed. Op het werk weten ze nu ook hoe het zit en dat geeft 

haar rust. 

 

Gesproken over de concrete stappen die ze heeft gezet en verder gepraat 

over de ontwikkelingen in de relatie met Hans. Ook gepraat over wat ze op 

dit moment van Hans zou willen. Ze weet het niet goed, hij reageert zoals 

ze verwacht had: hij is nooit een prater geweest (al kan hij wel goed 

luisteren). 

 

 

 

 

 

voortgAngsrApportAge
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2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

˛ ja  o nee

aanvulling en wijziging: 

 

 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

˛ nee  o ja:

  o tussentijdse evaluatie met cliënt datum:                        

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: 

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

een inventarisatie maken met redenen waarom ze bij Hans zou willen blijven

of waarom ze weg zou gaan. 

 

  

 

  

  

op verzoek van Loes, iets te lezen opzoeken over problemen in relaties. 

 

 

 

�1 december 

Praten over de beslissing wel of niet weggaan. 
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datum gesprek �1 december �006  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

hoeveelste gesprek derde  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: Loes heeft twee keer bij Hans gegeten. Ze heeft met haar familie

gepraat en die was erg geschokt. Ze proberen haar naar Hans terug te 

praten: hij is al een keer gescheiden, dit kun je hem niet aandoen. Ze 

verwijten Loes dat ze naar het AMW is gegaan. 

 

 

probleembeleving: Loes voelt zich klemgezet door de familie en ze vindt dat

ze niet naar haar kant van het verhaal luisteren. Ze ziet op tegen eerste 

kerstdag, want dat gaat ze naar hen toe (tweede is ze bij Hans). Het voelt 

goed om op zichzelf te wonen, ze is trots dat dat goed lukt. 

 

 

Gesproken over hoe ze met de familie om kan gaan. Geoefend in een rollen- 

spel wat ze tegen haar ouders zou zeggen. Lijstje argumenten doorgenomen 

waarin zich steeds duidelijker aftekent dat ze bij Hans weg wil. Ze beseft dit 

ook, maar vindt het heel moeilijk voor Hans. Literatuur over verschillen 

tussen mannen en vrouwen in relaties meegegeven en op verzoek informatie 

over de echtscheidingsprocedure gegeven (mondeling en folder). Gehad over 

het feit dat dit kiezen voor zichzelf heel veel te maken heeft met het 

bewijzen aan zichzelf dat ze voor zichzelf kan zorgen. Dit heeft ze nooit 

eerder kunnen laten zien. 

 

voortgAngsrApportAge
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2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

˛ ja  o nee

aanvulling en wijziging: Het doel van de hulpverlening verschuift nu heel

duidelijk in de richting van het in gang zetten van de echtscheiding,  

verwerking daarvan en het oriënteren op de toekomst. 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

˛ nee  o ja:

  o tussentijdse evaluatie met cliënt datum:                        

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: 

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

praten met Hans op tweede kerstdag. Ze gaat hem ook zeggen dat ze niet

weer samen wil eten en doen of er niets aan de hand is. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

6 januari 

Afgelopen periode en toekomst / praktische gevolgen van een echt- 

scheiding. 
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datum gesprek 6 januari �007  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

hoeveelste gesprek vierde  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: Loes heeft Hans en haar familie gezegd dat ze wil scheiden. Hans

is kwaad weggelopen en tweede kerstdag is ze ’s middags naar Erik gegaan. 

De familie vindt het vreselijk maar het gesprek verliep redelijk. Moeder 

huilde wel en haar zus zei dat ze gek was. 

 

 

probleembeleving: Loes is opgelucht dat de kogel door de kerk is. Ze is wel

heel verdrietig en weet nog niet of ze met Erik verder wil. 

 

 

 

 

Afgelopen periode en de praktische zaken rondom de echtscheiding bespro- 

ken. Loes wil alles bij Hans laten, dat heeft ze hem ook gezegd. Ze voelt 

zich erg schuldig. Ik heb haar aangeraden hierover nog eens goed na te  

denken. Volgende keer praten we hierover door. Ze zal al wel een keer met 

een advocaat bellen. Ook een folder over echtscheidingsbemiddeling mee- 

gegeven. Ze zal Hans erover bellen. 

 

 

 

 

voortgAngsrApportAge
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2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

˛ ja  o nee

aanvulling en wijziging: 

 

 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

o nee  ˛ ja:

	 ˛ tussentijdse evaluatie met cliënt datum: 17 januari     

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: Kunnen we afronden, wat heeft Loes nog nodig?

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

nadenken over de inboedel, zich oriënteren op echtscheidingsbemiddeling

(behalve folder ook artikeltje meegegeven). 

 

  

 

  

  

de evaluatie voorbereiden. 

 

 

 

17 januari 

tussenevaluatie en eventueel afronding of vervolgplan maken. 
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Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – 18/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

notItIe
datum 8 januari �007  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

notitie betreft o telefoongesprek

o e-mail

o fax of brief

˛ anders                                                                                           

notitie Even contact gezocht met Annet (werkbegeleidster) en besproken of ik de

voortgang met Loes inbreng in het team. Afgesproken om dat niet te doen, 

omdat het allemaal wel goed verloopt. Annet adviseerde om te kijken of we  

langzaam naar een afronding toe kunnen. Annet benadrukte dat het uit- 

breiden van het sociaal netwerk van Loes nog een plaatsje moet krijgen. 

Loes staat er toch wel wat alleen voor, ondanks de ene goede vriendin. 

 



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – 19/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

tussentIjdse evAluAtIe met ClIënt
datum 17 januari �007  

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

hoeveelste gesprek vijfde  

1	 Aanleiding	en	inhoud

a aanleiding om te 

 evalueren?
o periodieke evaluatie

o op verzoek van de cliënt

o op verzoek van de maatschappelijk werker

˛ anders, namelijk afgesproken bij de intake                                                     

b is er een specifiek 

 vraag/onderwerp voor 

 de evaluatie?

˛ ja o nee

vraag/onderwerp: Hoe ver zijn we nu? Kunnen we gaan afronden of is er nog

een vraag waaraan gewerkt gaat worden? 

2	 Globale/persoonlijke	indruk	van	de	hulpverleding	en	de	samenwerking	tot	nu	toe

a van de cliënt Ik ben erg blij met de steun die ik ervaar. Ik vind dat mw. mij aan het den- 

ken zet, dat is moeilijk en angstig maar ook heel goed. Elke keer ben ik na

afloop weer opgelucht, ook al hebben we afgesproken dat ik moeilijke

dingen moet doen. 

b van de maatschappelijk 

 werker

Ik vind dat Loes veel doet met de aangereikte handvatten. Ik heb het idee 

dat ze vaak al weet wat ze wil maar dat ze steun zoekt. Ik bewonder de

wijze waarop ze dingen aanpakt. Loes denkt veel aan de mensen om haar heen.

3	 Voortgang

a merkt de cliënt al verbe-

 tering richting (sub)doel?
˛ ja o nee

Ik zou een besluit nemen en dat heb ik eigenlijk al gedaan. Ik zou wel graag

nog wat hulp krijgen bij de echtscheiding. Ik denk dat dat ook wel heel

moeilijk wordt. 

b heeft dit te maken met: • de hulpverlening?
• de eigen inzet van de cliënt?
• externe omstandigheden?
• andere factoren?

Mw. helpt mij door te luisteren en de juiste dingen te vragen. Daardoor weet 

ik steeds weer wat ik nou eigenlijk wil en dat ga ik dan ook doen. 

c is de maatschappelijk 

 werker het daar mee eens?

Ja, het gaat heel goed. Loes staat sterk in haar schoenen nu ze weet wat ze

wil. Ze laat zich door de mening van haar omgeving niet meer zo van de wijs

brengen. Het is wel heel moeilijk maar dat weet ze en ze kan het ook aan. 



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – �0/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

4	 Probleemanalyse,	doel	en	werkwijze

 staan de cliënt en/of 

 maatschappelijk werker 

 nog achter:

• de gemaakte probleemstelling?
• de afgesproken doelen?
• de ingezette werkwijze (methoden en activiteiten)?
• de samenwerking/afstemming met derden?
• afgesproken duur en frequentie van de hulp?

wijzingen in of aanvullingen op eerder gemaakte analyse/hulpverleningsplan:

nog twee gesprekken en dan afsluiten. 

 

5 Welke nieuwe afspra-

 ken zijn er gemaakt?

Naar een afronding toewerken. Nog twee gesprekken: één over twee weken 

en één over vijf weken om het echtscheidingsproces op gang te helpen en 

haar emotioneel te ondersteunen. Ook zullen we nog stilstaan bij haar toe-

komst, waarbij het opbouwen van een vriendenkring ook besproken wordt.



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – �1/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

datum gesprek 17 januari �007 

naam cliëntsysteem Loes de Vries  

hoeveelste gesprek vijfde  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: Bij de advocaat geweest en formulieren meegekregen. Met Hans

over de scheiding gesproken en een afspraak gemaakt dat hij ook naar een 

advocaat gaat. Echtscheidingsbemiddeling zag Loes zelf niet zitten bij nader 

inzien. Ze heeft ook met Hans besproken dat ze toch wel wat spulletjes mee 

wil nemen. Hierop heeft Hans niet gereageerd. Hij reageert helemaal erg

passief en gelaten.

 

probleembeleving: Loes heeft veel medelijden met Hans, maar voelt vooral

ook opluchting. Ze is al in de stad wezen kijken naar nieuwe gordijnen en ze 

wil sparen voor nieuwe spulletjes. Erik is heel blij met de ontwikkelingen,  

hoewel Loes heeft gezegd dat ze eerst op zichzelf wil blijven wonen, voordat

ze definitief kiest of ze met hem verder wil. 

 

We hebben ons erg gericht op wat er de komende tijd staat te gebeuren. 

Ze zal andere woonruimte moeten zoeken, ze moet zich inrichten en ze moet 

nadenken over wat ze graag mee wil nemen. Ook gesproken over het feit 

dat het vast nog heel moeilijk gaat worden. 

 

 

 

 

 

 

 

voortgAngsrApportAge



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – ��/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

˛ ja  o nee

aanvulling en wijziging: 

 

 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

˛ nee  o ja:

  o tussentijdse evaluatie met cliënt datum:                        

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: 

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

de echtscheiding verder doorvoeren; nadenken over boedelverdeling; zich

inschrijven bij de woningbouwvereniging en een sociale indicatie aanvragen. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

�1 januari 

praktische voortgang en toekomstoriëntatie. 
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Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – ��/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

datum gesprek �1 januari �007  

naam cliëntsysteem Loes de Vries-Janssen  

hoeveelste gesprek zesde  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: Echtscheiding loopt, de brief van de advocaat van Hans is binnen.

Nagedacht over de boedelscheiding en op aanraden van haar advocaat een 

afspraak gemaakt om hierover te overleggen met Hans. Loes heeft zich 

ingeschreven voor een huis en gehoord dat het wel een maand of vier kan 

duren. Ze weet nu niet waar ze haar spullen in de tussentijd moet laten. 

 

probleembeleving: Gaat allemaal redelijk hoewel ze emotioneel wordt als ze 

vertelt over de boedelscheiding. Voelt zich gesteund door familie en vooral 

ook door haar vriendin en Erik. Loes noemt zich niet meer De Vries maar 

Janssen. 

 

 

Stilgestaan bij haar emoties en een paar ontspanningsoefeningen gedaan. 

Ze zal thuis ook proberen om deze oefeningen te doen. Verder praktische 

zaken besproken en meegedacht over de toekomst. We hebben het over haar 

relatie met Erik gehad, waarin ik haar heb aangeraden de tijd te nemen. 

Ik denk dat het goed is als ze nog wat geniet van haar zelfstandigheid en 

herwonnen vrijheid. Ze is tenslotte in korte tijd al een paar maal verliefd 

geworden op iemand anders. Samen besloten dat het goed zou zijn om meer 

te investeren in haar vriendenkring. Verder gaf Loes aan dat ze ander werk 

wil of misschien weer iets wil gaan leren. Samen besloten dat denken hier- 

over nu goed is, maar dat ze ook niet te overhaast stappen moet gaan 

zetten. 

voortgAngsrApportAge



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – ��/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

˛ ja  o nee

aanvulling en wijziging: 

 

 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

˛ nee  o ja:

  o tussentijdse evaluatie met cliënt datum:                        

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: 

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

�6 februari 

afsluiten, stand van zaken en toekomst. 
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Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – ��/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

datum gesprek �6 februari �007  

naam cliëntsysteem Loes de Vries-Janssen  

hoeveelste gesprek zevende  

gesprekspartner(s) Loes  

type gesprek o huisbezoek

˛ bureaucontact

o telefonisch contact

o anders, namelijk  

1	 Beschrijf	kort	de	voortgang

a  hoe heeft de situatie 

 zich ontwikkeld na het 

 vorige gesprek?

b onderwerp en werkwijze 

 tijdens dit gesprek

feitelijk: Problemen met Hans, die haar een paar keer gebeld heeft en

emotioneel voorstelde om alles terug te draaien. Eerste ruzie met Erik, over 

de inrichting van haar nieuwe huis, dat er overigens nog niet is. Boedel- 

verdeling is zo goed als rond, ze mag haar spullen opslaan bij haar ouders 

op zolder. 

 

probleembeleving: Hoewel Loes overtuigd is van haar beslissing doet het

haar veel pijn Hans zo te zien. Verder voelt ze zich ondanks alles redelijk 

sterk en ervaart ze steun in haar omgeving. 

 

 

 

Ongeveer een halfuur met de eindevaluatie bezig geweest. Uitgebreid  

stilgestaan bij alle emoties en pijn die ze nu voelt. Ze zal proberen een  

dagboek bij te houden. Beiden het vertrouwen in haar toekomst uitgespro- 

ken en nogmaals benadrukt dat het goed is als ze haar netwerkje van  

vrienden verder uitbreidt. 

 

 

 

 

 

voortgAngsrApportAge



Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – �6/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

2	 Conclusie	n.a.v.	het	gesprek

a kloppen probleem-

 analyse en hulp-

 verleningsplan nog?

o ja  o nee

aanvulling en wijziging: Afgerond.

 

 

 

b is er aanleiding voor 

 een tussentijdse 

 evaluatie?

 

˛ nee  o ja:

  o tussentijdse evaluatie met cliënt datum:                        

  o werkbespreking met team datum:                        

  o werkbespreking met werkbegeleider datum:                        

  o overleg met                                 datum:                           

onderwerp en vraag: 

 

3	 Afspraken

a de cliënt zal de 

 komende periode

b de maatschappelijk 

 werker zal de komende 

 periode

c datum volgende gesprek

d onderwerp volgende 

 gesprek

n.v.t. 

 

 

  

 

  

  

n.v.t. 

 

 

 

n.v.t. 

n.v.t. 
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Extra casus bij Wegen en (blijven) overwegen – �7/�7c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

eIndevAluAtIe vAn de hulpverlenIng (uItgebreId)
datum bespreking �6 februari �007 

naam cliëntsysteem Loes de Vries-Janssen 

de mening van de cliënt 1 heeft de hulpverlening volgens u het gewenste resultaat gehad?

Ja, ik heb gekozen om te scheiden en maatschappelijk werk heeft me

geholpen met gesprekken en adviezen. 

� hoe ziet de toekomst er zonder hulpverlening uit?

Het wordt moeilijk. Ik zal de gesprekken met Alies erg missen. Ik snap wel 

dat het stopt, het is nu vooral een kwestie van tijd. Gelukkig heb ik een 

goede vriendin en ook met mijn moeder kan ik steeds beter praten.

� hoe waardeert u de samenwerking met de maatschappelijk werker?

Heel fijn geweest. Soms was ze streng, maar dat moest ook. 

� hoe waardeert u de manier van werken?

Ik weet niet hoe het anders kon, maar dit heeft mij erg geholpen.  

� hoe is de samenwerking en afstemming met derden verlopen?

Niet aan de orde.  

6 hoe waardeert u de de duur en de frequentie van de hulpverlening?

Had best langer gemogen, maar dit is wel goed. Ik moet het toch zelf doen. 

7 heeft u suggesties voor verbetering? Nee.

de mening van de 

maatschappelijk werker

1 bent u tevreden over het gewenste resultaat? (reflectie t.a.v. doelen)

Ja, Loes heeft gekozen en de echtscheiding in gang gezet. Loes is sterk 

genoeg om, met hulp van haar omgeving, de gevolgen hiervan aan te kun-

nen. Het was goed om na vijf gesprekken naar een afronding toe te werken. 

� waren de methoden en activiteiten goed gekozen?

Ja, vooral helpen om de beslissing te nemen en te motiveren en om de weg 

te wijzen bij de te nemen stappen. 

� hoe was de werkrelatie met de cliënt?

Prettig. Loes is een leuke cliënt om mee te werken. 

� is de samenwerking en afstemming met derden effectief en efficiënt verlopen?

Loes heeft zelf heel wat dingen in gang gezet. AMW heeft er niet tussen 

gezeten. Liep goed. 

� sloten de duur en de frequentie van hulpverlening voldoende aan bij de 

 behoefte van de cliënt (efficiënt en effectief)? Hoe verhouden deze zich 

 tot de planning?

Vooral in het begin zag ik haar regelmatig. Dit was belangrijk om haar te  

ondersteunen in haar beslissing. Ook praktisch gebeurde er een hoop. Toen

e.e.a. liep kon het minder worden. Nu eerst maar eens zelf verder. Als het

uiteindelijk toch niet goed gaat, dat meldt ze zich weer. Ik heb mijn ver-

trouwen in haar uitgesproken. Planning oké. Na vijf gesprekken er twee

toegevoegd om rustig te kunnen afronden. 


