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inleiding
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Mensen met psychische problemen willen dat ze daar zo min mogelijk last van hebben. 

Daarvoor zoeken ze hulp bij een psycholoog, een psychiater, een verpleegkundige of 

een sociaal werker. Naast hulp gericht op de aandoening, zoals therapie, is er vaak ook 

behoefte om het leven zo goed mogelijk (weer) op te pakken. Iedereen wil goed kunnen 

functioneren, kunnen meedoen aan de samenleving, en wil zich ook ontwikkelen. Daar zijn 

vaardigheden voor nodig die onvoldoende ontwikkeld kunnen zijn door de psychische 

aandoening, zoals zichzelf kunnen motiveren of om kunnen gaan met sociale

situaties.

De ZEEF is een methode om samen met iemand te achterhalen welke moeilijkheden je 

ervaart in het dagelijkse functioneren en wat de achtergronden daarvan zijn. Deze andere 

persoon weet goed hoe de ZEEF werkt en heeft een training gevolgd. De aandacht ligt 

bij de ZEEF niet op symptomen maar op de vaardigheden die iedereen nodig heeft 

om aan de samenleving deel te kunnen nemen. De focus is er gericht op het in beeld 

bregen van de vaardigheden waar je moeilijkheden in ervaart en ook te kijken naar de 

mogelijkheden die je hebt. Wat wil en kun je nog meer bereiken en wat is er nodig om 

nieuwe vaardigheden te leren?

De ZEEF is ontwikkeld door medewerkers van Hogeschool Leiden in nauwe 

samenwerking met ervaringsdeskundigen en praktijkwerkers.  De ervaring heeft geleerd 

dat cliënten met verschillende psychische aandoeningen met behulp van deze methode in 

korte tijd nieuwe inzichten verwerven en daardoor meer zicht op zichzelf hebben kunnen 

krijgen. 
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Waar is de ZEEF voor bedoeld?
De ZEEF is een methode voor het bevorderen van het functioneel herstel. 

Onder functioneel herstel verstaan we het verbeteren en verder ontwikkelen 

van psychische functies en vaardigheden. Bijvoorbeeld beslissingen 

overwegen en een gesprek met jezelf aan gaan. Deze zijn nodig zijn om 

in het dagelijks leven doelen te kunnen bereiken en met andere mensen te 

kunnen samenwerken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de zogenaamde 

executieve functies. Executieve functies zijn de psychische processen 

waarmee mensen invloed uitoefenen op hun emoties, gedachten, 

motivaties en hun gedrag. Daardoor zijn ze beter in staat hun leven naar 

hun wens vorm te geven door bijvoorbeeld een opleiding te starten of 

vriendschappen te onderhouden. 

Je zou executieve functies kunnen vergelijken met het gereedschap 

dat onze hersenen ter beschikking staat om zo goed mogelijk gebruik 

te maken van onze potenties. We kunnen met die functies bijvoorbeeld 

plannen maken, en ze op een doordachte manier uitvoeren. We kunnen 

daarmee gedrag uitstellen. Het lukt ons een idee te vormen lang voordat 

we het proberen in praktijk te brengen. We kunnen bedenken hoe we met 

andere mensen gaan samenwerken, nog voordat we ze ontmoet hebben. 

En we zijn in staat onszelf te beheersen. Bij elkaar genomen stellen de 

executive functies ons in staat onszelf te reguleren. 

Dit noemen we zelfregulatie. Zelfregulatie is nodig voor het menselijk 

gedrag. De executieve functies stellen ons in staat om complex gedrag 

te vertonen en dat is van belang in een samenleving die voortdurend 

verandert en van de burgers veel vaardigheden verlangt. 

Mensen met een psychische aandoening ervaren vaak problemen in de 

ontwikkeling of de toepassing van de executieve functies. Er zijn mensen 

die veel moeite hebben zichzelf te beheersen. Of ze zijn niet goed in 

staat zijn om een complexe gedachte te vormen en deze om te zetten 

in een plan. Anderen hebben weer moeite om een realistisch beeld van 

zichzelf te vormen. Of het lukt ze niet goed om een goede inschatting te 

maken van het verschil tussen de situatie waarin ze zich nu bevinden en 

een toekomstige, gewenste situatie. Elke aandoening kenmerkt zich door 

een aantal problemen in de executieve functies. Maar we weten ook dat 

iedereen zeer van elkaar verschilt. Daarom is het verstandig telkens opnieuw 

te onderzoeken welke problemen en potenties in hun zelfregulatie mensen 

hebben, wat ze willen veranderen en op welke wijze dat het beste kan 

gebeuren. De ZEEF richt zich op zelfregulatie en executieve functies.  

Dit verklaart meteen ook de naam van de ZEEF. 

 
 

Wat is de ZEEF?
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Orde en structuur 
in de wirwar van 

factoren
 
Voor wie is de ZEEF bedoeld?
De ZEEF kan gebruikt worden wanneer je graag verbetering wil aanbrengen in het dagelijks 

functioneren en je je verder wilt ontwikkelen, maar je weet nog niet goed weet hoe dat het 

beste kan. Het heeft ermee te maken dat je niet goed of niet goed genoeg weet waarom 

bepaalde taken niet lukken, of waardoor telkens opnieuw bepaalde problemen ontstaan.

Dat iemand niet meteen weet waardoor problemen kunnen ontstaan is een normaal gegeven 

voor de meeste mensen. Er speelt namelijk veel mee bij het ontstaan van problemen, 

waardoor het overzicht snel verloren is. De ZEEF verandert niets aan de ingewikkeldheid van 

het leven van alledag. Maar het kan je wel helpen om daar meer overzicht over te krijgen. De 

ZEEF helpt bij het aanbrengen van orde of structuur in de wirwar van factoren die je in het 

dagelijks leven kunt tegen komen. Denk hierbij aan de situatie, waar je mee te maken hebt, 

hoe je zelf met problemen omgaat en hoe je omgaat met je emoties. Dit lukt omdat de ZEEF 

deze factoren zichtbaar maakt: letterlijk door gebruik te maken van blokjes, draadjes en labels 

waarop in woorden die factoren worden aangeduid. De ervaring leert dat mensen daardoor 

meer grip leren krijgen op hun situatie. Iets wat iemand in het hoofd nog ervaart als een brei. 
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Gesprek
In een gesprek maak je allereerst kennis met de professional. De 

professional zal je ook wat algemene vragen stellen om een beeld 

te krijgen van je situatie. Bijvoorbeeld over je woonsituatie, je werk 

en de reden dat je denkt dat de ZEEF behulpzaam voor je kan zijn.

De ZEEF heeft iets weg van een bordspel. Het verschil met een 

bordspel is dat het gesprek tussen de spelers, in dit geval jij en je 

gesprekspartner (een professional of ervaringsdeskundige), centraal 

staat. Je gesprekspartner en jij zitten naast elkaar, niet tegenover 

elkaar. Daardoor hebben jullie beiden goed zicht op de blokken die 

jullie op tafel plaatsen. Jullie streven ook hetzelfde doel na. Jullie 

gaan na welke moeilijkheden je ervaart in het realiseren van doelen 

in het dagelijks leven. En jullie zoeken beiden naar de potenties 

die je hebt om daar verandering in aan te brengen. En zo mogelijk 

zoeken jullie naar oplossingen. Belangrijk is dat jij de regie voert. 

Je bent de eigenaar van het proces,welk onderwerp aan bod komt 

en waar je dieper op in wilt gaan.

Op de tafel staan drie lijnen met tekstlabels waarop blokjes kunnen 

worden geplaatst, zoals je kunt zien op de foto op pagina 12. Deze 

lijnen staan symbool voor de stappen die in het gesprek worden 

doorlopen. 

Je begint met het bepalen welk gebied van het dagelijks 

leven voor jou belangrijk is om verandering in aan te brengen. 

Bijvoorbeeld communicatie, het voeren van het huishouden of 

het onderhouden van relaties met andere mensen. Vervolgens 

ga je in de tweede stap nader in op de vaardigheden die alle 

mensen nodig hebben om op de gebieden van de eerste stap 

doelen te kunnen bereiken. Hierbij kun je denken aan het omgaan 

met tijd, ruimte, en jezelf kunnen motiveren. Het kan zijn dat 

bepaalde tekorten in deze vaardigheden ten grondslag liggen aan 

problemen die je ervaart bij de eerste stap.

In de derde stap kijk je hoe moeilijkheden in de tweede stap 

samenhangen met de executieve functies. Het kan namelijk zijn dat 

problemen in de executieve functies ervoor kunnen zorgen dat de 

vaardigheden van de tweede stap minder goed uit de verf komen. 

In het onderstaande figuur kun je zien hoe executieve functies,

vaardigheden (of capaciteiten) en het dagelijks leven met elkaar 

samenhangen. 

Hoe gaat de ZEEF in zijn werk?
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Toelichting tandwiel

De opgaven van het dagelijks leven vormen de buitenste 

ring van het tandwiel. Dit is de meest ‘oppervlakkige’ laag 

van het menselijk gedrag. Je kunt hierbij denken aan het 

onderhouden van vriendschappen, werken, huishouden 

voeren en communiceren. Voor deze opgaven zijn executieve 

capaciteiten (middelste ring) nodig. Dit zijn algemene 

vaardigheden waarmee mensen zich staande houden in 

het dagelijks leven. Bijvoorbeeld om kunnen gaan met 

verleidingen, een eerste impuls kunnen beheersen en om 

kunnen gaan met tijd. Om deze capaciteiten goed te kunnen 

ontwikkelen zijn executieve functies nodig (binnenste ring). Als 

er iets niet goed loopt in de executieve functies heeft dit dus 

effect op de executieve vaardigheden en vervolgens op hoe 

mensen in het dagelijks leven functioneren.

Later in de brochure worden de drie stappen puntsgewijs 

toegelicht. Verder zal je gesprekspartner je ook een nadere 

toelichting kunnen geven op de ‘spelregels’.

Opgaven van het
dagelijkse leven

Manifest
gedrag

Executieve
functies

Executieve
capactiteiten
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Huidige en gewenste situatie in beeld brengen
Het gesprek richt zich erop om samen na te gaan welke problemen 

uit de eerste stap voor jou centraal staan. Het gaat om moeilijkheden 

die je zodanig beperken dat je daar graag een verbetering in wilt 

zien. Dat je een wens tot verbetering hebt, betekent niet direct dat 

je weet hoe je dat kunt doen. Het kan zijn dat je niet goed weet hoe 

moeilijkheden zijn ontstaan of hoe deze opgelost kunnen worden. 

Met behulp van blokjes kan nu wat preciezer worden aangegeven: (a) 

hoe gaat iets nu, (b) wat wil je veranderen of verbeteren, maar ook (c) 

of je zelf al een oplossing weet of dat daarin nu juist de moeilijkheid 

schuilt. 

De blokjes van de ZEEF hebben verschillende kleuren. Hiermee 

kun je aangeven of je zelf een oplossing weet, of juist niet. Als je 

bijvoorbeeld een verbetering wilt bereiken in relaties met anderen en 

ook denkt dat dit mogelijk is, kan je met de ZEEF kijken of je daar 

een oplossing voor weet te vinden. Als je dat nog niet weet,  

kan er naar mogelijkheden gezocht worden in een vervolgstap van 

de ZEEF. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in de tweede stap ontdekt 

dat je het lastig vindt om met tijd om te gaan waardoor je afspraken 

met vrienden vergeet. Als je deze vaardigheid wilt verbeteren, kan er 

eerst in de derde stap gekeken worden of er een oplossing te vinden 

is in de executieve functies. De gekleurde blokjes maken zichtbaar 

waar je moeilijkheden ervaart, of je denkt dat verbetering mogelijk is 

en of je daar mogelijk ook een oplossing voor weet. De blokjes zijn 

zo gemaakt dat je een score kunt geven: tussen één en vijf. Hiermee 

kun je aangeven hoe goed of slecht iets gaat, hoe graag je iets wilt 

verbeteren en hoe veel je denkt iets te kunnen verbeteren.

Deze uitkomsten kunnen ook met elkaar in verband worden gebracht. 

Dat doe je met gekleurde draadjes. Het lijkt heel ingewikkeld maar 

het is makkelijker dan een gemiddeld bordspel. De spelregels staan 

hieronder verder uitgelegd.
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De spelregels
De blokjes hebben vier kleuren en zijn van verschillende 

afmetingen.

Hoe gaat het nu?

Hoe tevreden ben je over je functioneren in het 

dagelijks leven?  

 

Je wilt iets verbeteren, en je weet hoe dat kan.

Je wilt iets verbeteren, maar je weet nog niet of 

en hoe dat kan.

Merkteken

Waarop gaan we de aandacht richten?  

Wat is voor jou nu het belangrijkste thema?

Met de kleuren groen en rood geef je je veranderwens aan. 
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Met de blauwe, groene en rode blokjes kan per thema, bij elkaar opgeteld, 
een maximale score van 5 worden bereikt: 1 betekent dat je niet tevreden 
bent hoe het nu goed gaat; 5 betekent dat je heel tevreden bent hoe het 
gaat. 

• Het kleinste blokje (een kubus) staat voor de score 1; de grootste 
staat voor de score 5. Je kunt ook kleine blokjes samenvoegen tot de 
gewenste hoogte.

• Met de blauwe blokjes geef je allereerst aan hoe het nu gaat.  

De scores zijn:

1. Volledige ontevredenheid - Het gaat op dit vlak helemaal niet goed.

2. Ernstige ontevredenheid - Er zijn forse problemen op dit vlak.

3. Matige tevredenheid - Het gaat op dit vlak redelijk.

4. Lichte tevredenheid - Het gaat op dit vlak goed maar kan nog beter.

5. Geen tevredenheid - Het gaat op dit vlak naar wens. 

• Je kunt daar (tot maximaal score 5) vervolgens een groen of rood 
blokje van een bepaalde grootte bovenop zetten. Je geeft daarmee 
aan hoe groot je veranderwens is ten opzichte van hoe het nu gaat: 
• Bij groen: je hebt of ziet al een oplossing. 
• Bij rood: je weet nog niet hoe je de wens kunt vervullen. 

• Bij groene blokjes kun je een plan maken om je wens te vervullen. Bij 
rode blokjes is het verstandig verder uit te zoeken hoe het komt dat je 
de gewenste verandering nu nog niet kunt realiseren.

De draadjes
• Met de draadjes kun je laten zien hoe onderdelen van de ZEEF met 

elkaar samenhangen. Je kunt bijvoorbeeld een draadje leggen tussen 
hoe je moeilijkheden in het dagelijks leven (stap 1) samenhangen met 
beperkingen in bepaalde vaardigheden (stap 2).

• De rode draadjes laten de relatie tussen stappen zien.
• De groene draadjes laten zien wat de relatie is tussen de uitkomsten 

van de ZEEF (stap 2 of 3) en hoe het gaat in het dagelijks leven (stap 
1). Het kan zijn dat dit ook de manier is om je wens tot verbetering te 
vervullen.

De ZEEF werkt zo dat je samen met je gesprekspartner telkens uitzoekt 
hoe op een bepaald gebied de huidige situatie is. Ook zoeken jullie naar 
wat (volgens jou) beter kan, en hoe dat bereikbaar is. De ZEEF is dus een 
hulpmiddel om je eigen situatie én je potenties zo goed mogelijk in beeld 
te brengen.

Met de bovenstaande beschrijving is het misschien nog ingewikkeld om 
je een voorstelling te maken van de ZEEF en wat dit oplevert. In deel II 
staan daarom voorbeelden met illustraties en foto’s om de werkwijze van de 
ZEEF te verduidelijken. Samenvattend levert de ZEEF het volgende op:
• Je maakt samen met je gesprekspartner inzichtelijk wat je 

moeilijkheden en potenties zijn in het dagelijks leven en de doelen 
die je daarin, samen met anderen, wilt bereiken.

• Het accent hierbij ligt op zelfregulatie en de executieve functies die 

daarvoor nodig zijn.
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Uiteraard is het niet voldoende om alleen meer inzicht te hebben. 

Verbeteringen op het gebied van de zelfregulatie en de executieve 

functies ontstaan door nieuwe vaardigheden te leren. Daarvoor zijn allerlei 

mogelijkheden beschikbaar. Er zijn cursussen of trainingen, zelfhulpboeken en 

apps voor op je mobiele telefoon. Je gesprekspartner helpt je daarin op weg.
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Herstel en ontwikkeling: onder herstel scharen we de volgende vier 

thema’s:

1. Het herstellen van de aandoening: het wegnemen of verminderen van 

de symptomen.

2. Het herstellen in maatschappelijk opzicht: aandacht voor wonen, 

werken, inkomen, opleiding en relaties.

3. Het herstellen in persoonlijk opzicht: voor jezelf (weer) scherp krijgen 

wie je bent, wat je wil worden, wat jouw waarden zijn en wat je 

persoonlijke motivatie is om, ondanks tegenslagen, je leven zelf te 

willen vormgeven.

4. Het herstellen van je psychische functies of vermogens om je 

dagelijks leven op orde te krijgen maar zeker ook om ingewikkelde 

doelen te kunnen bereiken, en daarin kunnen samenwerken met 

andere mensen.

Herstellen van een psychische aandoening betekent dat sommige 

beperkingen weggenomen worden, dit geeft ruimte voor ontwikkeling. 

Jezelf verder ontwikkelen betekent dat je nieuwe dingen leert, of 

bestaande vaardigheden verbeterd. Herstel en ontwikkeling houdt dus niet 

op als beperkingen zijn verdwenen.

Zelfregulatie: dit betreft gedrag waarin de persoon 

zich op zichzelf richt. Zelfregulatie stelt mensen in 

staat inzicht te krijgen en invloed te hebben op de 

eigen emoties,  cognities (gedachten), motivaties en 

het eigen gedrag.

Aspecten van sociaal functioneren: 

In stap 1 richten we ons op belangrijke 

levensgebieden. Hieronder staan deze 

puntsgewijs genoemd.

1) Leren en problemen oplossen 
Leren, toepassen van wat je geleerd hebt, problemen oplossen en besluiten 

nemen

2) Dagelijkse bezigheden 
Dagelijkse routinehandelingen, omgaan met stress en verantwoordelijk-

heden

3) Communiceren
Verbaal en non-verbaal met andere mensen communiceren

Uitleg belangrijke begrippen

Stap 1
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4) Mobiliteit
Jezelf of voorwerpen van de ene naar de andere plaats 

bewegen, eventueel met vervoersmiddel.

5) Voor jezelf zorgen 
Zorg dragen voor je fysieke en mentale gezondheid.

6) Wonen
Een woning verkrijgen, deze onderhouden en een 
huishouden voeren. 

7) Relaties
Formele en informele relaties aangaan en onderhouden met 
o.a. familie, vrienden, kennissen en collega’s.

8) Opleiding, werk en inkomen 
Een opleiding volgen, (on)betaald werken en economisch 
zelfstandig zijn.

9) Vrije tijd en maatschappelijk leven 
Vrijetijdsbesteding, zingeving en religie, deelnemen aan 
organisaties en invulling geven aan burgerschap. 

Executieve capaciteiten 

of vaardigheden: In stap 2 

richten we ons op de voor 

alle mensen belangrijke vaardigheden. Hieronder staan deze 

puntsgewijs genoemd.

1) Met ruimte kunnen omgaan
Met de fysieke én sociale ruimte omgaan door de 

omgeving aan te passen en zich hierdoor te bewegen. 

2) Met tijd kunnen omgaan
De tijd kunnen overzien en hanteren, bijvoorbeeld een 

planning maken en tijd inschatten.

3) Jezelf kunnen motiveren
Motivatie ontwikkelen door te bedenken hoe belangrijk een 

doel voor je is, gezien de tijd en moeite die het kost om het 

te bereiken.

Stap 2



17

4) Jezelf kunnen beheersen 
Je reactie steeds langer uit kunnen stellen in het belang van je 

doel. Dit hangt sterk samen met de motivatie die je voelt om je 

doel te bereiken. 

5) Doelgericht kunnen handelen 
Dat wat je belangrijk vindt (zoals andere mensen niet schaden) 

gebruiken om je eigen gedrag vorm te geven. Je gedrag sturen 

aan de hand van waarden.

6) Steeds ingewikkelder dingen kunnen doen 
Doelgericht gedrag steeds uitgebreider uitvoeren, van kleine 

taken tot langdurig (bijvoorbeeld maanden) toewerken naar een 

doel. 

7) Je in sociale groepen kunnen bewegen 
Steeds diepgaandere relaties aan kunnen gaan, zich kunnen bewegen 

binnen sociale groepen en samen kunnen werken met andere mensen 

8) Kennis en culturele verworvenheden kunnen 
gebruiken 
Gebruik kunnen maken van tradities en producten vanuit (groeps)

cultuur en hier, op termijn, ook aan toe kunnen toevoegen 

 

Executieve functies:

In stap 3 richten we ons op de voor 

alle mensen belangrijke executieve 

functies. Hieronder staan deze puntsgewijs genoemd.

1) Je gewaar worden van jezelf 
Van een afstand naar jezelf kijken en een idee vormen van wie je 

bent (identiteit) en wat je wilt bereiken. Ook naar andere mensen 

kunnen kijken en je kunnen inleven.

2) Jezelf beheersen
Afleidingen weerstaan (zowel van buiten als intern), directe 

reacties kunnen onderdrukken en eigen gedrag stoppen.

3) Je dingen voorstellen 
Reflecteren op jezelf en gebeurtenissen en je voorstellen hoe iets 

kan plaatsvinden en hoe je daar naartoe kunt werken. 

4) In, met en tot jezelf spreken 
Een dialoog met jezelf aan gaan om jezelf bij te sturen, gerust te 

stellen of te motiveren. Ook het geven van opdrachten aan jezelf. 

Dit kan in de ik-vorm, jij-vorm en hij/zij-vorm.

Stap 3
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5) Je doel evalueren en omgaan met je emoties 
Bepalen hoe belangrijk je een doel vindt en de voor- en nadelen tegen 

elkaar afwegen. Actief omgaan met je emoties.

6) In je gedachten spelen met vraagstukken 
Problemen stapsgewijs oplossen en gedrag zodanig vormgeven dat het 

probleem opgelost kan worden.
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Jeremy is een 30-jarige man die een aantal jaar beschermd heeft 

gewoond. Hij heeft onlangs een opleiding tot ervaringsdeskundige 

afgerond en werkt nu ook als ervaringsdeskundige. Hij werkt bij dezelfde 

instelling voor beschermd wonen als waar hij vroeger heeft gewoond. 

Tijdens zijn werk loopt hij tegen een aantal dingen aan. Hij heeft altijd al 

moeite gehad met communiceren met meerdere mensen tegelijkertijd, 

waar hij tijdens vergaderingen op zijn werk ook moeite mee heeft. Hij 

merkt dat hij op dergelijke momenten niet meer goed deel kan nemen aan 

het gesprek en wil hier graag verandering in aanbrengen.

Stap 1: sociaal functioneren
Jeremy ervaart al jaren moeite met communicatie, iets waar hij redelijk 

goed mee heeft leren leven. Sinds hij werkt als ervaringsdeskundige bij 

een RIBW merkt hij dat deze moeilijkheid hem in de weg begint te zitten. 

Het is voor hem lastig om subtiele emoties bij anderen te herkennen en hij 

vindt het lastig om grenzen binnen communicatie te onderscheiden. Hij is 

bijvoorbeeld graag eerlijk en recht door zee, hoewel hij zich beseft dat dit 

voor anderen soms niet prettig is. Hij heeft zichzelf wel allerlei strategieën 

aangeleerd om zich te redden in de communicatie met anderen. Hij 

beoordeelt bijvoorbeeld wat mensen zeggen, hoe ze het zeggen en in 

welke situatie om dan vervolgens te bepalen hoe hij daarop kan reageren. 

Daarnaast probeert hij ook in te schatten hoe andere mensen denken, 

maar hij benoemt ook een nadeel hiervan. Het gaat namelijk om zijn eigen 

Casus Jeremy

Jeremy
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stap 3: Executieve functies

Stap 1: Dagelijks functioneren

Stap 2: Executieve vaardigheden

1. Leren en problemen oplossen
2. Dagelijkse bezigheden 
3. Communiceren 
4. Mobiliteit 
5. Voor jezelf zorgen 
6. Wonen 
7. Relaties 
8. Opleiding, werk en inkomen
9. Vrije tijd en maatschappelijk leven 

1. Met ruimte kunnen omgaan 
2. Met tijd kunnen omgaan 
3. Jezelf kunnen motiveren 
4. Jezelf kunnen beheersen 
5. Doelgericht kunnen handelen 
6. Steeds ingewikkelder dingen kunnen doen 
7. Je in sociale groepen kunnen bewegen
8. Kennis en culturele verworvenheden kunnen gebruiken 
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invulling en hij heeft minder snel de neiging om te vragen of deze 

invulling ook klopt. Op het gebied communiceren besluit Jeremy 

twee blauwe blokjes te plaatsen met daar bovenop twee rode blokjes: 

hij weet namelijk niet hoe hij kan werken aan de ontwikkeling hiervan.

Stap 2: executieve vaardigheden
Jeremy wil graag verder uitdiepen waar de moeilijkheden in 

het communiceren tijdens vergaderingen vandaan komen. De 

professional vraagt hem om een voorbeeld te geven van een 

vergadering waarin hij deze moeilijkheden ervoer. Zo kunnen ze op 

heldere wijze bekijken hoe het bij Jeremy staat met de executieve 

vaardigheden in deze situatie.

De vergadering die Jeremy als voorbeeld geeft is een vergadering 

waarin vaak veel door elkaar gepraat wordt en waaraan aardig wat 

mensen deelnemen. Dat er veel mensen aanwezig zijn, maakt het 

voor Jeremy lastig om te bepalen hoe hij zich moet gedragen. 

Hij probeert dan van ieder van de aanwezigen te bedenken hoe, 

waarom en wat iemand zegt en hoe hij daar vervolgens op moet  

reageren. Dit maakt de vergadering voor Jeremy tot een complexe 

brei van gedachten, verwachtingen en beslissingen. Het bijdragen aan 

de cultuur van de vergadering ervaart hij daarom als lastig. Jeremy 

besluit twee blauwe blokjes bij deze vaardigheid op tafel te plaatsen, 

met twee rode blokjes erbovenop. 

Ook het omgaan met de complexiteit van de vergadering is erg lastig 

voor Jeremy. De aanwezigheid van meerdere personen vraagt veel 

van Jeremy’s inschattingsvermogen om te besluiten welk gedrag 

gepast is. Het gevolg hiervan is dat het hem veel tijd kost om te 

reageren: tijd die in de drukte van de vergadering niet beschikbaar is. 

Ook deze vaardigheid (steeds ingewikkelder dingen kunnen doen) 

scoort Jeremy met twee blauwe blokjes, met twee rode blokjes 

erbovenop.  

 

Het valt Jeremy’s gesprekspartner op dat Jeremy bijzonder goed in 

staat is om zichzelf te beheersen. Uit het voorbeeld komt naar voren  

dat Jeremy goed nadenkt voordat hij iets zegt en hier de tijd voor 

neemt. Wel lukt het Jeremy wellicht té goed. Doordat hij zo goed 

in staat is om zichzelf te beheersen lukt het hem minder goed om 

een bijdrage te leveren aan de vergadering. De vaardigheid jezelf 

kunnen beheersen scoren ze daarom met vier blauwe blokjes, met 

de kanttekening dat Jeremy hier wellicht wat losser in zou kunnen 

worden. Jeremy denkt dat hij wel weet hoe hij dat kan doen, namelijk 

Hoe besluit je 
hoe je gaat 
handelen?
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door in vergaderingen aan te geven dat hij even tijd nodig heeft om na 

te denken. Jeremy zet daarom een klein groen blokje bovenop de vier 

blauwe blokjes: in totaal een score 5.

Dit deel van de ZEEF sluiten Jeremy en de professional af met de 

conclusie dat de vaardigheid doelgericht kunnen handelen erg goed 

ontwikkeld is bij Jeremy.  Hij weet situaties goed in te schatten en weet 

het gedrag van anderen in de context te plaatsen, waardoor hij het vaak 

goed kan beoordelen. Dankzij deze sterk ontwikkelde capaciteit heeft 

Jeremy zich al die tijd goed weten te redden in de communicatie met 

anderen. Jeremy scoort zichzelf met vijf blauwe blokjes.

Stap 3: executieve functies
Om verder te kunnen gaan met de executieve functies, is het nodig 

om te focussen op een vaardigheid. Jeremy kiest in dit geval voor de 

vaardigheid steeds ingewikkelder dingen kunnen doen omdat hij hier 

de meeste moeite mee ervaart. Besluiten hoe hij zich in de drukke en 

complexe vergadering moet gedragen vindt Jeremy lastig en hij zou dit 

graag verder willen onderzoeken. 

Om dit uit te diepen gebruiken Jeremy en de professional het 

voorbeeld van de vergadering verder. Gericht op de vaardigheid steeds 

ingewikkelder dingen kunnen doen stelt de professional een aantal 

vragen, zoals: “hoe besluit je hoe je gaat handelen?” en “waar hou je 

rekening mee als je iets wilt doen of zeggen?” Hierop vertelt Jeremy 

dat hij eerst bekijkt of hij in een dergelijke vergadering de druk kan 

‘incasseren’. Als hij bijvoorbeeld slecht geslapen heeft en moe is, is 

het voor hem lastiger om met meerdere mensen te communiceren. 

Wat ook naar voren komt is dat Jeremy een laag zelfbeeld heeft en 

daardoor van mening is dat hij degene is die zich moet aanpassen, en 

niet anderen. Dit speelt ook een rol bij het besluit of hij anderen wel of 

niet aanspreekt als ze door elkaar heen praten, iets waar Jeremy veel 

last van heeft. Deze evaluatie ervaart Jeremy als lastig en hij geeft deze 

executieve functie drie blauwe blokjes. Hij zou willen dat hij hier iets 

minder moeite mee zou ervaren en sneller een besluit kan maken. Hij 

plaatst een rood blokje boven op de blauwe blokjes.

Ook wordt duidelijk dat Jeremy het moeilijk vindt om problemen die 

hij in de communicatie ervaart zelf op te lossen. De executieve functie 

in je gedachten spelen met vraagstukken geeft hij daarom twee blauwe 

blokjes. Een oplossing bedenken lukt hem, maar hij is niet tevreden over 

hoe hij dit vervolgens omzet in gedrag. Hij besluit twee rode blokjes 

bovenop de blauwe blokjes neer te zetten.

Tot slot komt naar voren dat Jeremy wel naar zichzelf kijkt, maar dat 

dit vaak negatief gekleurd is door zijn slechte zelfbeeld. Tijdens 

vergaderingen is hij bovendien vaak meer gefocust op hoe anderen in 

hun vel zitten en hij probeert zich dat voor te stellen. De executieve 

functie je gewaar worden van jezelf geeft hij twee blauwe blokjes en 

twee rode blokjes. Jeremy geeft aan dat deze functie hem het meest 
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‘dwars’ zit, de negatieve kleur van hoe hij naar zichzelf kijkt zit hem in de 

weg in het vormgeven van zijn gedrag. Om die reden zet Jeremy een geel 

blokje naast deze executieve functie: het teken om aan te geven dat hij zich 

hierop wil focussen.

Stap 4: uitpluizen van oorzaken en verbanden
Uit het verhaal van Jeremy wordt duidelijk dat hij zich tot nu toe staande 

heeft kunnen houden door zijn goed ontwikkelde abstractievermogen. 

Hierdoor weet hij situaties te doorgronden en kan hij bedenken hoe zich 

moet (en wil) gedragen. Hiernaast werd helder dat het lage zelfbeeld van 

Jeremy zijn beslissingsvermogen belemmert: hij vindt dat hij iets moet 

veranderen als hij last heeft van het gedrag van anderen. Ook is de invloed 

van de context herkenbaar: wanneer anderen voor ruis om Jeremy heen 

zorgen, wordt het voor hem lastiger om zijn gedrag vorm te geven en te 

communiceren in een vergadering.

Stap 5: maken van een actieplan
Om Jeremy te ondersteunen bij zijn wens de communicatie 

in vergaderingen te verbeteren, lijkt de omgeving een eerste 

aanknopingspunt. Jeremy besluit om tijdens intervisie, waarin rustiger 

gesproken wordt, te uiten wat hem dwars zit. Later vertelt Jeremy dat deze 

intervisiebijeenkomst hem geholpen heeft. Tijdens deze bijeenkomst heeft 

hij namelijk geleerd dat wanneer hij zijn frustraties niet uit naar zijn collega’s 

en hij geïrriteerd raakt, dit ook effect op zijn collega’s heeft. Jeremy had 

er nooit op deze manier naar gekeken en dit gaf hem de ruimte om zijn 

irritaties over de ruis te uiten. Zijn collega’s konden hierdoor op hun beurt 

rekening met hem houden door rustiger te praten en hem tijd te gunnen 

om te reageren.
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Eva is een vrouw van 32 jaar oud en is als ervaringsdeskundige werkzaam 

in een grote GGZ-instelling in Noord-Holland. Op haar werk ervaart ze 

veel onzekerheid, wat als gevolg heeft dat ze niet goed in staat is om haar 

mening te uiten tijdens vergaderingen. Eva wil hier graag verandering in 

aanbrengen maar weet niet zo goed hoe ze hier mee aan de slag kan gaan. 

Hiernaast geeft Eva aan dat ze een negatief beeld van zichzelf heeft dat 

veel invloed heeft op besluiten die ze neemt en hoe ze dingen aanpakt.

Stap 1: sociaal functioneren
Tijdens haar werk neemt Eva regelmatig deel aan overleggen en 

vergaderingen, waar ze vanuit haar rol als ervaringsdeskundige graag een 

bijdrage aan levert. Eva vindt het belangrijk om dit te doen en wil graag een 

waardevolle bijdrage leveren aan dergelijke overleggen. 

De moeilijkheden die Eva ervaart tijdens haar werk, en specif iek het 

bijdragen aan overleggen, wil ze graag verder uitdiepen. Ze geeft aan hier 

graag verbeteringen in aan te willen brengen, maar niet te weten hoe ze dit 

kan doen. Om die reden wordt er gekozen voor het gebied opleiding, werk 

en inkomen.

Voordat verder gegaan wordt, vraagt de professional aan Eva hoe ze haar 

moeilijkheden inschat. Eva geeft aan dat ze haar moeilijkheden op de 

vijfpuntsschaal met een 3 inschat, een matige moeilijkheid. Als gevraagd 

Casus Eva

Eva



27

wordt wat maakt dat ze dit op deze manier inschat, zegt Eva dat ze vindt 

dat het in sommige situaties redelijk gaat, maar dat ze er zelf nog aardig 

wat hinder aan ervaart. Daarnaast vindt ze het van belang zichzelf verder te 

ontwikkelen. 

Stap 2: executieve vaardigheden
Binnen opleiding, werk en inkomen kijken Eva en haar gesprekspartner naar 

de situaties waarin zij de meeste moeilijkheden ervaart. Vanuit de vorige 

stap was al duidelijk dat vergaderingen voor Eva een heikel punt zijn. Eva 

vertelt dat ze onzekerheid ervaart over de mate van wederkerigheid in 

relaties, ze vraagt zich af of ze niet te veel van anderen vraagt en te weinig 

geeft, wat met name in privé situaties speelt. Daarnaast heeft ze twijfels 

of ze inhoudelijk iets interessants te melden heeft. Ze denkt dat haar 

eigen ideeën niet relevant zijn en gaat ervan uit dat anderen het beter 

weten waardoor ze zich minder uit. Deze moeilijkheden delen Eva en de 

professional in bij de vaardigheid om zich in sociale groepen te kunnen 

bewegen. De professional vraagt aan Eva hoe ze, gezien de spelregels 

van de ZEEF, deze vaardigheid bij zichzelf inschat. Eva vindt dat ze forse 

problemen op dit vlak ervaart en dat dit echt beter kan, ze zet twee blauwe 

blokjes neer om aan te geven hoe ze nu vindt dat het gaat. Daarom besluit 

ze er twee rode blokjes bovenop te zetten: haar wens is dat het redelijk 

goed gaat op dit vlak.

De volgende vaardigheid waar Eva over verteld is het om kunnen gaan met 

tijd. De toekomst is voor haar een bron van zorgen en ze vraagt zich af of 

ze haar baan kan behouden en wie er op haar zit te wachten. Zelf geeft 

ze aan dat dit ligt aan de strenge eisen die ze aan zichzelf stelt en haar 

onzekerheid. Wel geeft Eva aan goed doelen te kunnen stellen en deze in 

stappen te kunnen verdelen. Ook bij deze vaardigheid besluit ze om twee 

blauwe blokjes neer te zetten. Ze vindt het lastig te bedenken hoe dit beter 

zou kunnen, maar wil graag dat dit iets verbeterd. Om die reden plaatst ze 

een rood blokje bovenop de twee blauwe blokjes.

Tot slot komt naar voren dat Eva moeilijkheden ervaart in het jezelf kunnen 

beheersen. Wanneer ze tijdens vergaderingen of overleggen het idee heeft 

dat anderen het beter zullen weten, heeft ze de neiging om te stoppen met 

het uiten van haar mening. In dit soort gevallen verdedigt ze haar mening 

niet, maar geeft ze de ruimte aan anderen en trekt ze zich terug op de 

achtergrond. Eva geeft aan dat ze hier het meeste moeite mee heeft, om 

te stoppen met zichzelf te stoppen. Ook bij deze vaardigheid plaatst ze 

twee blauwe blokjes, met een rood blokje bovenop. De professional krijgt 

de indruk dat de laatst besproken vaardigheid Eva het meest dwars zit en 

legt dit aan haar voor. Eva beaamt dit en ze besluiten een geel merkteken 

te plaatsen bij deze vaardigheid, om vervolgens in de derde stap te 

focussen op de samenhang met executieve functies.

Stap 3: executieve functies
Samen beginnen ze uit te pluizen wat er met Eva gebeurt tijdens 

vergaderingen wat het voor haar moeilijk maakt om haar mening te uiten. 

Hoe de executieve capaciteit jezelf kunnen beheersen samenhangt met 
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de executieve functies is het doel van deze stap. Als ze de executieve 

functies een voor een langslopen komt naar voren dat er twee 

executieve functies zijn die het Eva bemoeilijken om zich uit te spreken 

tijdens vergaderingen.

Eva verteld dat ze goed in staat is om een dialoog met zichzelf aan 

te gaan, maar dat dit meestal een negatieve kleur heeft. Ze kan 

bijvoorbeeld tegen zichzelf zeggen dat ze het toch niet kan, dat ze iets 

niet weet of iets nooit zal kunnen. Deze negatieve vorm van in, met en 

tot jezelf spreken heeft invloed op hoe zeker Eva van haar mening is 

en hoe ze zich gedraagt tijdens een vergadering. Ze denkt dat als het 

haar lukt om de toon van haar zelfspraak om te buigen, het beter lukt om 

een bijdrage te leveren aan vergaderingen. Ze heeft dit een paar keer 

uitgeprobeerd door zich vooraf voor te stellen (je dingen voorstellen) 

hoe de vergadering zou verlopen als ze haar mening zou kunnen 

vertellen. Nadat ze dit probeerde lukte het beter om zichzelf op een 

positieve manier toe te spreken. Eva zet daarom vier blauwe blokjes neer 

bij deze executieve functie. Ze vindt wel dat het nog wat beter kan, ze 

moet er vooral de tijd voor nemen om zich een goed overleg voor te 

stellen. Daarom zet ze een groen blokje neer bovenop de vier blauwe 

blokjes. 

Vanwege haar onzekerheid vindt Eva het lastig om zichzelf realistisch 

te beoordelen (je doel evalueren en omgaan met je emoties). Ze is 

van mening dat ze, vergeleken met anderen, onder maat presteert. Als 

ze zichzelf vergelijkt met anderen (zoals collega’s) is ze bang dat ze 

weinig toe kan voegen aan discussies. Eva benoemt wel dat ze weet dat 

een oordeel over jezelf subjectief is, maar dat ze het idee heeft dat ze 

zichzelf over het algemeen te laag inschat doordat anderen dit aangeven, 

maar ervaart dit zelf niet zo.

Stap 4: uitpluizen van oorzaken en verbanden
De onzekerheid die Eva voelt, loopt als een rode draad door de 

moeilijkheden die ze ervaart heen. Ook in de context van vergaderingen 

waar ze graag een bijdrage aan zou willen leveren komt naar voren dat 

haar onzekerheid een belemmerende rol speelt. Dit komt onder andere 

tot uiting in de negatieve zelfspraak waarmee ze zichzelf de put in praat. 

Eva denkt dat dit ook meteen een aanknopingspunt voor verbetering is: 

als ze in staat is om haar innerlijke spraak om te buigen tot een positieve 

dialoog met zichzelf, denkt ze dat ze beter in staat is om toch door te 

zetten in vergaderingen en haar mening te uiten.

Ook bij de executieve functie je doel evalueren en omgaan met je 

emoties speelt de onzekerheid van Eva een rol en beïnvloedt het de 

manier waarop ze naar zichzelf kijkt en hoe ze zichzelf beoordeeld. Ze 

kan zichzelf, zeker als ze zich wat somberder voelt, zien als iemand die 

minder sterke kanten heeft en is ze streng naar zichzelf. 

Stap 5: maken van een actieplan
Eva en de professional besluiten dat de eerste stap naar verbetering 
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mogelijk gelegen ligt in het versterken van de executieve functie in, met 

en tot jezelf spreken. Om dit te doen bedenken ze een plannetje voor het 

vormgeven van een constructieve dialoog die Eva met zichzelf gaat voeren. 

De eerste stap is dat ze tijdens de eerstvolgende vergadering observeert 

welke uitspraken ze tegen zichzelf zegt, zowel positief als negatief. In een 

volgend gesprek kijken ze dan samen welke effect de uitspraken hebben 

en welke uitspraken voor Eva een bevorderende werking hebben. Deze 

aspecten van de dialoog die Eva met zichzelf voert kunnen dan uitgelicht 

en versterkt worden, bijvoorbeeld door samen te bedenken wat Eva tegen 

zichzelf zou kunnen zeggen in plaats van negatieve uitspraken. Dit kan Eva 

dan vervolgens gaan uitproberen in de praktijk.
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