
• Het Functioneringsprofiel

ondersteuningsbehoefte van jongeren tot  
23 jaar snel en volledig in beeld te brengen  
om hen zo vroeg mogelijk te kunnen helpen.  
Bij Koraal regio Noord- en Midden-Limburg 
loopt de pilot zowel in een jeugdgroep als ook in 
twee groepen met volwassenen (LVB en EVB). 

Maud Defesche, GZ-psycholoog en inhoudelijk 
projectleider van de pilot: “We bekijken of 
het FP ons kan helpen bij het optimaliseren 
van de leefomstandigheden van de cliënt 
en in het optimaliseren van het zorgproces. 
Het FP helpt ons te ontdekken wat ieders 

zorgen over een cliënt zijn en waarborgt dat 
één ieder die betrokken is bij de zorg van een 
cliënt ook daadwerkelijk een stem heeft.” 
Het FunctioneringsProfiel is ontwikkeld door 
kinderpsychiater Michiel Noordzij. Het is een 
methode die oorspronkelijk is bedoeld om de 

 

In één oogopslag in een grafische weergave een beeld krijgen 
van het functioneren van een cliënt. Thuis, op school en in zijn 
vrije tijd. Dat kan met behulp van het FunctioneringsProfiel (FP), 
een methode waarbij mensen uit het systeem van de cliënt zo 
uitgebreid als nodig een online vragenlijst invullen. De gebruikers 
geven in het FP - waar nodig - aan of ze zich zorgen maken, 
bijvoorbeeld over het gedrag, het lichamelijk en geestelijk welzijn 
van een cliënt of zijn vaardigheden. Bij Koraal regio Noord- en 
Midden-Limburg loopt tot eind maart een pilot waarin wordt 
onderzocht of de methode geschikt is om Koraal-breed in te zetten.  

Een beter beeld 
van wat er nú nodig is

• Maud Defesche, Judith Peters, Fred Kofman en Zoë Teeuwen werken met elkaar samen in de pilot rondom de inzet van het Functioneringsprofiel.



Geen diagnose
Fred Kofman is ICT consultant Zorg en 
Onderwijs van Stichting FunctioneringsProfiel. 
Hij ondersteunt de pilot bij Koraal. Efficiënter 
werken en het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg, zijn de hoofdoelen van het FP, licht 
hij toe. Kofman begeleidt de drie Koraal-
teams die in zogeheten ‘living labs’ met het 
FP aan de slag zijn gegaan. Een keer per 
maand komen hij en de gebruikers bij elkaar 
om de voortgang met elkaar te bespreken en 
ervaringen te delen. 

“Het FP helpt je bijvoorbeeld om te ontdekken 
dat een bepaalde agressie bij een cliënt 
voortkomt uit angst en dat die angst 
voortkomt uit een bepaald trauma”, legt hij 
uit. “Dan weet je dat je aan het trauma iets 
moet gaan doen. Er wordt geen diagnose 
gesteld, maar er komen aandachtspunten 
naar voren die vervolgens door een 
gedragswetenschapper worden vertaald in 
doelen om aan te gaan werken.”

Beter beeld
Het FP kan worden ingevuld door ouders, 
begeleiders, dagbesteding, school, werk als 
ook de trainer van het voetbalelftal. Maud 
Defesche: “Vanuit een brede sociale context 
krijg je informatie waardoor een beter beeld 
van de cliënt ontstaat. Het laat zien hoe het 
nú met iemand gaat en wat er nú nodig is. 
Het FP geeft je in een situatie waar één ieder 
zijn zorgen heeft geuit al snel suggesties wat 

de volgende stap kan zijn om in de komende 
periode te doen. Er is een directe koppeling in 
het handelen.”

Verdiepingsslag
Zoë Teeuwen en Judith Peters zijn groeps-
leiders in het team LVB Jeugd dat deel 
uit maakt van een ‘living lab’. Beiden zijn 
enthousiast. Zoë Teeuwen: “Het systeem 
laat je vragen invullen waarbij je zelf wellicht 
nog niet hebt stil gestaan. Je gaat veel 
bewuster kijken naar een cliënt. Als je je 
ergens zorgen over maakt, vindt er meteen 

een verdiepingsslag plaats, omdat uit 
een bepaalde zorg een aantal subvragen 
volgen.” Judith Peters vult aan: “Omdat we 
als collega’s ook onderling reflecteren op de 
overeenkomsten en verschillen van zorgen 
over een cliënt maken we een verdiepingsslag 
in de zorg. Dat is ook kwalitatieve winst van 
het FunctioneringsProfiel.” ■

 
Bekijk ook eens de website over 

het FunctioneringsProfiel
←

 

http://www.functioneringsprofiel.nl

