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Het ervaren van het normale leven 

Kenniscafé Triple-C



Inleiding (1)
1. Aanleiding;                                                                                             

- Van sturen naar begeleiden (traject regio Losser)                                  

- Incidentenmeldingen                                                                        

- Onderzoek bureau Blanco in 2015/2016

- Het normale bestaan (menswaardig leven) staat onder druk

- Regiegroep Triple-C opgericht (mei 2016) voor de expertise-

ontwikkeling en verbreding gedachtengoed Triple-C (‘olievlek’)
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2. Waarom Triple-C? 

- Anders kijken naar probleemgedrag

- Het normale leven ervaren

- Een mooi en goed leven voor de client 

- Triple-C geeft begeleiders in het primarie proces richting en houvast
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3. Waar werken we nu met Triple-C? 

- In de regio Losser: Rondweg 37, Ulenkateweg 27 en 29                               

- in de regio Enschede: Bouwhuislaan 10 
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Inleiding (3) 



• Welke acties in uitvoering (2017/2018):

- 5 daagse systeemtrainingen voor 4 teams (via ASVZ en Blanco)

- Regiegroep is opgeheven in mei 2017 (doel behaald) en nu   

onderdeel van de (bovenregionale) Stuurgroep Triple-C/LVB

- Pilot Triple-C vanaf 1 september 2017 tot 1 maart 2018 
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LOCATIE
Kenniscafé regio Almelo
Kenniscafé regio Enschede
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Gewoon leven. 

Dat willen we allemaal. Maar voor veel mensen met een 
verstandelijke beperking en gedragsproblemen is gewoon 
leven verre van vanzelfsprekend. Triple-C is erop gericht 
dat ook zij het gewone leven ervaren. 

Triple-C is een behandelvisie en methode voor de 
begeleiding en behandeling van mensen met een 
(verstandelijke) beperking, die daarnaast 
gedragsproblemen of psychische problemen hebben.
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Door anders te denken ga je 
anders kijken en anders doen!



Verbijzondering van onze eigen visie en uitgangspunten

Zorgvisie DTZC

• Dichtbij

• Eenvoud

• Deskundig

• Goed leven

• Mooi werk

• Financieel gezond

Behandelvisie Triple-C

•Nabijheid

•Menselijke behoeften

•Competenties

•Het gewone leven ervaren, 
menswaardig

• Waarde toevoegen

• Bijeffect is financieel gezond
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Triple-C in een notendop
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Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

• uitgaan van hun menselijke behoeften;

• een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen 
aangaan (relatieopbouw);

• samen werken aan betekenisvolle daginvulling
(competentieopbouw);

• anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende 
oorzaken aanpakken



Triple-C: visie én methode

• De (behandel)visie Triple- is 
universeel (visie -> attitude)

• Bij een verander-noodzaak
(menswaardigheid onder druk) is 
de behandelmethode toepasbaar
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+

Jack  1975

Menswaardigheid 
als traditie  

Jolanda  1988
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Een menswaardig bestaan hangt niet alleen 
samen met autonomie en zelfbeschikking 
maar ook en vooral met goede zorg 
(Volkskrant, januari 2011)
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Uitgangspunt

Mensen hebben 

mensen nodig 

om mens te worden                                    
en te blijven!

Een menswaardige omgeving
nodigt uit tot menswaardig

gedrag!
Kenniscafé Triple-C12 oktober 2017 



Anders kijken, ander denken, anders doen

“De menselijke behoeften als fundament”
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Gedrag als topje van de ijsberg
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Traditioneel behandelhuis
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Triple-C behandelhuis
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4. Perspectief 

3. Doelen

2. Pijlers

1. Fundament
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Is het hechting bevorderend of hechting remmend ?

RUR

- Richting geven

- Uitnodigen

- Ruimte geven -Veiligheid

-Voorspelpaarheid

- Betrouwbaarheid
Samen 100%
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Nabijheid en betrouwbaarheid 
organiseren op inhoud en 
organisatie.

Richten- Inrichten- Verrichten



Huidige situatie

‘Gericht op stoornissen en probleemgedrag’
Welke ontwikkeling wil ik in gang zetten?
Wat ga ik daarvoor benutten?

Wat ga ik daarvoor afbouwen?                                     Wat heb ik daarvoor op te bouwen ?

Droom (Anders denken)

‘Voldoen aan menselijke behoeften
 Onvoorw. ondersteuningsrelatie 

 Betekenisvolle dag-invulling

 Anders kijken naar probleemgedrag

Zelfstandigheid naar   Zelfvertrouwen
2:1 of 1:1 naar   2:4  of 2:6
Zelfredzaamheid naar   Samenredzaamheid
Begeleidersgericht naar   Clientgericht
Contactmomenten naar Samen leven
Autonomie naar   Relationele autonomie
Instrumenteel naar Relationeel
Regels naar   Relatie en afspraken
Afspraken naar Afstemming  
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