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Liever Triple-C:

Menswaardigheid en menselijke 
behoeften als uitgangspunt.

21-11-2019
Hans van Wouwe
hoofd behandeling ASVZ

Competentie

Cliënt Coach

Succeservaring

Onvoorwaardelijke ondersteuning

1. Behandeling 

2. Organiseren van de behandeling

3. Ondersteuning van medewerkers 

Competentie                             Competentie

Cliënt                                         Coach                                            Collega 

Valkuil:

Professionals in probleemgedrag 
(gedragsdeskundigen?) die zich richten op:

- het gedrag van de cliënt
- de gedragsproblemen
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2008

1988

Gedrag als uitgangspunt:

2011

Traditioneel behandelhuis

Menswaardigheid
als uitgangspunt

Pedagogiek :  Mens is animal educandum
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‘Mensen hebben andere mensen nodig 
om mens te worden en te blijven’

Antropologie : Mensen zijn niet los verkrijgbaar

Filosofie (Berkeley, 18e eeuw) :
Zijn is waargenomen worden

Menswaardigheid
als uitgangspunt
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Van wat:
Welke stoornis, handicap of probleem is dit en 
hoe kunnen we dat verminderen? 

Naar wie:
Welke mens is dit en
wat heeft hij/zij nodig om menswaardig te leven?

Wat laat hij/zij zien?
Wat heeft hij/zij nodig?

Liever Anders Denken, Kijken en Doen
“De menselijke behoeften als fundament”

Triple-C behandelhuis
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• Betrouwbaarheid 
ervaren

• Vertrouwen 
opbouwen

• Zelfvertrouwen 
ontwikkelen

RUR – Dialoog: ‘aanvoelen, aansluiten, aanvullen’

Beheersen

Richting geven

Uitnodigen

Ruimte geven

Loslaten

2e pijler : Betekenisvolle invulling /
competentie-opbouw

Vrije tijd

Werk

Zelfzorg

Wonen
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2.

3.

1.
Activiteit

Begeleider

Triple-C :  Van ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’,
naar ‘ondersteunen bij’.

Competentie

Cliënt Coach

Succeservaring

Onvoorwaardelijke ondersteuning

Samenwerken 
aan betekenis

3e Pijler

Anders kijken naar probleemgedrag

Probleemgedrag als topje van de ijsberg
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Dreiging
Vechten
Vluchten
Verstarren Dreiging

Vechten
Vluchten
Verstarren

Fysiek

Emotioneel

Cognitief

Geweten, normen en waarden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ineffectieve actiereactiepatronen Veranderen?
Van bewaken naar begeleiden 
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Een beetje
Triple-C 
werkt niet

Psychische stoornissen / gedragsproblemen   

Triple-C 
behandelhuis

Activiteit

Cliënt(en) Begeleider(s)

Betrouwbaarheid 
Organiseren

Behandeling

Behandel-
planning

Behandel-
klimaat 

Behandelvisie
Gedeelde waarden

Teamleider

BehandelaarManager

Competentie

Collega(‘s) Samenwerking                          Coach

Succeservaring

Samenwerken
aan betekenis
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Ineffectieve managementpatronen

Gebrek aan 
verbinding en 

richting

Onzekerheid, 
onveiligheid, fouten

Protocollen, 
voorschriften

Bekrachtiging van 
onmacht

Span of control ?

Span of support ! Medewerkers zijn ook mensen met 
behoeften



21-11-2019

10

Implementeren en borgen?

Als sleutelfiguren (manager, behandelaar, meewerkend 
leidinggevende) ‘voorleven’ wat je van begeleiders 
verwacht in de omgang met cliënten:

Ondersteuning bieden, betrouwbaar zijn, vertrouwen 
geven en zelfvertrouwen opbouwen, passend bij de 
menselijke behoeften.

1. Professionele vaardigheden 2. Persoonlijke eigenschappen

Client
Behandeling l Coach / Context
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Aansluiten bij menselijke behoeften. 

Coaching 

Kerncompetenties Triple-C

Behandeling?

‘Doen zonder begrijpen’ 

Triple-C
modellen

Triple-C is geen goocheltruc
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Eén geheel

www.asvz.nl/triple-c


