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Educatief programma

Professionals

Cursus van 18 uur

Basiskennis over 
zelfregulatie en 
hoe je hierover in 
gesprek kunt gaan.

ZEEF-training

Professionals

Training van 2 
dagen

Leren werken met 
de methodiek

ZEEF-methodiek

Professionals en 
cliënten

Belemmeringen én 
potenties

Gezamenlijke 
zoektocht

HOOP

Context en 
interventie

Wat werkt in welke 
situatie?

Leren en herstellen

Overzicht van werkzaamheden

Draagt bij aan 
functioneel 

herstel

Projectgroep Functioneel Herstel
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Educatief programma zelfregulatie (EPZ)

Doel van de cursus: 
• leren wat zelfregulatie is
• hoe je dit kunt herkennen 
• en laagdrempelig kunt bespreken met 

anderen

Inhoud cursus
- 4 of 8 bijeenkomsten
- Voor professionals (inclusief 

ervaringsdeskundigen)
- Train-de-trainer

Publicatie in Participatie en 
Herstel (2020)



4

• Gegeven aan ongeveer 60 professionals

• Gemiddeld rapportcijfer 8

• Inhoud sluit aan op de praktijk: nuttig en relevant

• We blijven onderzoek doen t.b.v. verbeteringen

Ervaringen met de cursus

Als je je als hulpverlener makkelijker op de executieve functies 
kunt focussen en hier rekening mee kunt houden dan begrijp 
je dat het voor veel cliënten best wel lastig is om binnen een 
jaar of anderhalf jaar al volledig ontwikkeld te zijn en dus uit 
kunt stromen om zelfstandig te gaan wonen. (…) Terwijl ik 
denk dat als je je hier meer in verdiept en je hier meer mee 
bezig houdt, dan is het prima als een cliënt meer tijd nodig 
heeft.
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Doel van de training: leren 
werken met de ZEEF-
methodiek

• Bij voorkeur voortbouwend op 
het educatief programma 
zelfregulatie

• 2 trainingsdagen met veel 
oefening 

• Wordt momenteel gegeven bij GGZ 
inGeest en Rivierduinen

ZEEF-training
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Doel: inzicht verkrijgen in de eigen 
zelfregulatie 

• ZEEF = zelfregulatie en executieve functies

• Stapsgewijze opbouw

• Uitgevoerd samen met de cliënt

• Uitkomst is inzicht en op maat gemaakt 
actieplan

• Gebaseerd op theorie van Barkley (2012) en de 
ICF van de WHO (2001)

ZEEF-methodiek
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• Gebruik materialen afhankelijk van de cliënt

• Gesprek is inzichtgevend, visuele karakter is prettig

• De methodiek kan tijdsintensief zijn

Ervaringen met de ZEEF-methodiek

Nu achteraf bekeken vind ik het toch nuttig dat ik dit soort 
kennis tot me heb kunnen nemen. Want ik begrijp wat er zich 
afspeelt in mijn hoofd, hoe ik bezig ben, een beetje beter.

- Cliënt beschermd wonen over werken met de ZEEF-methodiek
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HOOP = herstelondersteuning en ontwikkeling potenties

• Als vervolg op de ZEEF-methodiek: inspiratie en ondersteuning 
voor het maken van een actieplan

• Herstellen én leren

• Wat is er al? En wat moet er nog ontwikkeld worden?

Overzicht in ontwikkeling met behulp van studenten Hogeschool 
Leiden

HOOP



Tot slot

Juul Koene koene.j@hsleiden.nl

• Updates? Hou onze website in de gaten: 
https://www.hsleiden.nl/geestelijke-gezondheidszorg

Veel plezier bij de parallelsessies!
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https://www.hsleiden.nl/geestelijke-gezondheidszorg

