
Korte toelichting bij Stappenplan Doorbraak  
 

 VOORBEREIDING 

 Wie kunnen er mee doen?  

De gezinswerker legt uit wat Doorbraak is en waarom de gemeente is gestart met 

Doorbraak.  Het is een nieuwe werkwijze  voor gezinnen: 

- die langer dan 2 jaar zorg krijgen, 

- waar meer dan 1 gezinslid problemen heeft,  

- problemen thuis, op school of werk, met je gezondheid psychische problemen of 

verslaving, met wonen of met geld en 

- die weinig steun hebben uit hun omgeving. 

 

 Wil het gezin zelf ook meedoen? 

De gezinswerkers bespreekt wat de gezinsleden kunnen verwachten van Doorbraak, maar 

ook wat we van hen verwachten. Ze kunnen vragen stellen en als alles helder is besluiten 

ze of ze mee willen doen. De gezinswerker vult samen met de gezinsleden de 

toestemmingsformulieren in.  

 

INFORMATIE VERZAMELEN 

 Dossieronderzoek 

De gezinswerker bestudeert de beschikbare dossiers van de gezinsleden en verzamelt 

informatie over het gezin: wat gaat er goed, wat zijn de problemen, welke hulp heeft het 

gezin gehad van wie en wat heeft wel of niet gewerkt.  

 

 Interview 

De gezinswerker komt bij het gezin thuis voor een (of meerdere) interviews. Tijdens dat 

interview wordt o.a. de Krachtenwijzer afgenomen en vullen de gezinsleden een aantal 

korte vragenlijsten in.  

 

ANALYSE EN PLAN MAKEN 

 Gideonsbende 

Met alle informatie die is verzameld, kijkt een team van deskundigen samen met de 

gezinswerker naar wat er speelt in het gezin. Zij kijken naar de problemen van de 

individuele gezinsleden maar ook hoe de problemen met elkaar samenhangen  

 

 

 

(probleemsamenhang). Deze probleemsamenhang is belangrijk en moet uiteindelijk voor 

iedere betrokkene helder zijn. Zij geven ook aan welke hulp volgens hen nodig is. 

 

 Gezinsgesprek 

In het gezinsgesprek bespreekt de gezinswerker met de gezinsleden het beeld dat de 

Gideonsbende heeft gemaakt: klopt dat? Herkennen de gezinsleden zich daar in? En hoe 

denken zij over het voorstel  van de Gideonsbende?  

 

 Dialooggesprek 

In deze bijeenkomst bespreken de deelnemers de analyse van het team van deskundigen. 

Ze bespreken wat de doelen van het gezin zijn en maken met elkaar een definitie plan van 

aanpak. Ze spreken goed af wie welke rol heeft in dat plan. Vooral als er verschillende 

hulpverleners betrokken blijven is dat belangrijk. Ook spreken ze af wanneer, met wie en 

wat ze zullen evalueren. Ze zetten het  plan en de afspraken in Samen1Plan.  

 

UITVOEREN 

Bij de uitvoering van het plan is belangrijk dat 

- De gezinsleden stap voor stap werken aan hun doelen, 

- 1 instelling het overzicht houdt, 

- Het gezin 1 duidelijk aanspreekpunt heeft,  

- We  tijdens de uitvoering van de hulp meten of het werkt,  

- En iedereen die met het gezin Samen1Plan gebruikt, 

 

EVALUEREN  

Evalueren hoe het gaat, gebeurt op  van te voren afgesproken tijdstippen.  

Degene die voor het gezin het aanspreekpunt is organiseert de evaluatiebesprekingen. 

We gebruiken (meet) instrumenten bij de evaluatie, zoals de Krachtenwijzer en de 

vragenlijsten. Samen met het gezin nemen de hulpverleners besluiten over  afronden, 

aanpassen of doorgaan . Als het nodig is doen we opnieuw een Dialooggesprek met alle 

betrokkenen om het plan bij te stellen.  


