
Klant in Regie – Leidraad voor het Kracht gesprek 

 
 

 

 

“Iets wordt pas onmogelijk als je zelf alle mogelijkheden uitsluit“ 

“Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren” 

“Welke stap zou je zetten als je zeker wist dat je zou slagen?” 

 

 

We vragen je in gesprek te gaan met een (wijk)bewoner om in kaart te brengen 

hoe de (wijk)bewoner zijn eigen regie “scoort” en in welke concrete zaken hij 

meer zelf wil beslissen, zo nodig en mogelijk samen met zijn netwerk.  

 

Bij mensen met dementie bekijk je met wie je het gesprek het beste kunt 

voeren: met de (wijk)bewoner en/of mantelzorger.  

 

 

Om tot een goede dialoog te komen, vragen we jou om de volgende open 

vragen te stellen: 

 Hoe gaat het met u? 

 Waar heeft u hinder van, waar loopt u tegenaan? 

 Gegeven uw situatie en uw (on)mogelijkheden: wat is voor u een goede 

oude dag qua wonen, welzijn en zorg? 

 Waar heeft u moeite mee? Welke hulpvragen heeft u? 

 Wat kunt u zelf? 

 Wat kan uw netwerk voor u betekenen? 

 



Op het eind van het gesprek maak je concrete afspraken: waarin wil de 

(wijk)bewoner meer zelf beslissen? 

 

 

Ik wil meer zelf beslissen in:  

Huidig cijfer qua zelf beslissen op dit terrein: 

Wenselijk cijfer: 

Hoe dit te bereiken? 

 Actie (wijk)bewoner: 

 Actie netwerk: 

 Actie Schakelring: 

Behaald cijfer na 3 maanden:  

 

 

Ik wil meer zelf beslissen in:  

Huidig cijfer qua zelf beslissen op dit terrein: 

Wenselijk cijfer: 

Hoe dit te bereiken? 

 Actie (wijk)bewoner: 

 Actie netwerk: 

 Actie Schakelring: 

Behaald cijfer na 3 maanden:  

 

 

Ik wil meer zelf beslissen in:  

Huidig cijfer qua zelf beslissen op dit terrein: 

Wenselijk cijfer: 

Hoe dit te bereiken? 

 Actie (wijk)bewoner: 

 Actie netwerk: 

 Actie Schakelring: 

 Behaald cijfer na 3 maanden:  

 

 

Na 3 maanden neem je nogmaals de vragenlijst met de (wijk)bewoner door en 

informeer je naar de behaalde scores. Bewaar daarom het origineel van dit 

formulier voor jezelf.  

 

 

Stuur een kopie van dit formulier (zowel na het eerste gesprek als na het tweede 

gesprek) naar: Annet Brouwer, afdeling Bick, Eikendonk, 

annet.brouwer@schakelring.nl 

Zij verwerkt dit in de nulmeting en de effectmeting. 

mailto:annet.brouwer@schakelring.nl

