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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 die gericht is op de aandoening, zoals therapie en medicatie, 

is er ook de behoefte om het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Iedereen wil 

goed kunnen functioneren, kunnen meedoen aan de samenleving, en wil zich verder 

ontwikkelen. Daar zijn vaardigheden voor nodig die onvoldoende ontwikkeld kunnen zijn 

door de psychische aandoening of ze kunnen daardoor in de knel zijn geraakt, zoals om 

kunnen gaan met tijd en besluiten kunnen nemen.

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

cliënten ervaren in het dagelijkse functioneren en wat de achtergronden daarvan zijn.  

De aandacht ligt daarbij niet op symptomen maar op de algemene vaardigheden die alle 

mensen nodig hebben om aan de samenleving deel te kunnen nemen. Ook is de focus 

erop gericht om naast een inventarisatie van moeilijkheden vooral ook te kijken naar de 

potenties van de client. De vraag hierbij is wat de cliënt nog meer wil en kan bereiken 

en wat er nodig is om nieuwe vaardigheden te leren. De ZEEF-methodiek helpt om een 

antwoord te formuleren op deze vragen.

De ZEEF is ontwikkeld door medewerkers van Hogeschool Leiden in nauwe 

samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionals van onder andere GGZ 

inGeest, Stichting Anton Constandse en Parnassia Groep. Ervaringen die we hebben 

opgedaan met ervaringsdeskundigen hebben geleerd dat mensen met behulp van deze 

methodiek in korte tijd nieuwe inzichten verwerven en daardoor meer zicht op zichzelf 

hebben kunnen krijgen.
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De ZEEF-methodiek (zelfregulatie en executieve functies) 
is ingebed in theoretisch kader met begrippen als herstel, 
zelfregulatie, executieve functies en leren. Om op een 
adequate wijze met deze methodiek aan de slag te 
kunnen is kennis van deze thema’s belangrijk. In het eerste 
hoofdstuk van dit boekje staan daarom de achtergronden 
van de methodiek beschreven. In de bijlage van dit 
boekje staan diverse begrippen verder uitgelegd.

Zelfregulatie en executieve functies  
De hele dag door maken we gebruik van mentaal gereedschap. We 
kalmeren onszelf als de gemoederen hoog oplopen in een gesprek en we 
motiveren onszelf om toch dat lastige klusje te doen. We beheersen onszelf 
als we geïrriteerd raken, maken plannen en bedenken wie en wat we nodig 
hebben om deze uit te voeren. Al deze manieren om greep te krijgen op 
onze eigen psyche horen bij een belangrijk menselijk vermogen, namelijk 
ons vermogen tot zelfregulatie. 

Greep hebben op onze gedachten, gevoelens en gedrag draagt iedere 
dag weer bij aan het behalen van onze doelen. Deze doelen kunnen klein 
zijn, zoals het doen van boodschappen, of vrij complex, zoals het behalen 
van een opleiding binnen een aantal jaar. Zelfregulatie geeft mensen 
de handvatten om plannen te kunnen maken op de langere termijn 

zonder dat zij overgeleverd zijn aan hun impulsen. Ook geeft het mentaal 
gereedschap om te bedenken wat er nodig is om deze doelen te bereiken 
en je gedrag zo vorm te geven dat dit lukt. Per situatie kan dit sterk 
verschillen. Wat thuis lastig is, zoals jezelf motiveren vervelende klussen te 
doen, hoeft op het werk geen probleem te zijn.

Voorbeeld Mark

Mark woont bij een regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) en 
is op zoek naar werk omdat hij zijn laatste baan bij een supermarkt in de 
buurt kwijt is geraakt. Hij is ontslagen na een aantal hevige ruzies met zijn 
leidinggevende, waar ook klanten van de supermarkt bij betrokken waren. 
Na een paar weken heeft hij een sollicitatiegesprek bij een winkel in de 
buurt en kan daar al snel starten. Toch houdt hij ook deze baan slechts twee 
weken vol. In een gesprek met zijn begeleider over de moeilijkheden die 
hij ervaart op zijn werk, komt naar voren dat Mark steeds ruzie heeft met 
zijn leidinggevende. Dit was ook het geval bij zijn vorige baan. Na verder 
uitzoeken wat er in deze situaties gebeurt, wordt duidelijk dat Mark veel 
moeite heeft met het reguleren van zijn emoties. Irritaties uit hij vrijwel 
direct, zonder rekening te houden met wat zijn communicatie met de ander 
doet. Hij vindt het ook lastig om zich voor te stellen hoe zijn manier van 
communiceren op anderen overkomt en wat dit voor de ander betekent. 
De ruzies met zijn vorige werkgever liepen zodanig hoop op dat de 
werkgever geen andere keuze zag dan Mark in zijn proeftijd te ontslaan. 

Achtergronden
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Uit het voorbeeld van Mark komt naar voren dat het om kunnen gaan met je emoties 
belangrijk is op het werk, iets wat voor veel mensen belangrijk is om te behouden. Door 
moeilijkheden in zelfregulatie kan dit echter lastiger worden. Mark heeft hier in het voorbeeld 
moeite mee en raakt hierdoor verzeild in ruzies met leidinggevenden die zodanig hoog 
oplopen dat hij ontslagen wordt.

Zelfregulatie is dus belangrijk voor het functioneren in het dagelijks leven. Dit vermogen leunt 
op een aantal psychische processen, in het bijzonder de executieve functies. Je kunt hierbij 
denken aan het aangaan van een gesprek met jezelf (“kom op, je kunt het”), jezelf beheersen 
en op jezelf reflecteren. De executieve functies vormen de bouwstenen voor het vermogen 
tot zelfregulatie. De executieve functies staan in box 1 beschreven.

Wat thuis lastig is, 

hoeft op het werk 

geen probleem te zijn
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Box 1 Welke executieve functies onderscheiden we?

Door de jaren heen zijn er verschillende definities ontstaan van executieve 
functies, welke onderscheiden worden en hoe deze functies zich verhouden 
tot het dagelijks functioneren van mensen. De executieve functies die wij 
onderscheiden zijn ontleend aan Russell A. Barkley, zoals hij deze heeft 
beschreven in 2012. 

Executieve functies zijn hogere psychische processen waarmee mensen 
invloed kunnen uitoefenen op hun eigen gedachten, gevoelens, emoties 
en gedrag. Hierdoor zijn ze in staat om doelen te stellen, plannen vorm te 
geven en met andere mensen samen te werken. Ook het opbouwen van 
wederkerige relaties is hierin van belang. De zes executieve functies die wij 
onderscheiden zijn de bouwstenen voor het overkoepelende vermogen tot 
zelfregulatie.

Voor ieder mens is zelfregulatie belangrijk. Het is een onmisbaar vermogen 
om jezelf gedurende de dag bij te sturen, samen te werken en doelen te 
bereiken. In de ZEEF maken we gebruik van de je-vorm om de executieve 
functies te beschrijven, hieronder staan ze echter in de zich-vorm omdat ze 
beschreven staan in de context van de cliënt. De executieve functies zijn
hier dus op te vatten als processen zoals ze bij de cliënt in kwestie werken.

1) Zich gewaar worden van zichzelf: het proces van bewustwording 
van zichzelf, Inclusief het gewaar zijn van de eigen dromen,    
behoeften en benodigdheden. 

2) Zichzelf beheersen: processen waarmee mensen in staat zijn 
om hun impulsen te beheersen, afleidingen en verleidingen    
te weerstaan en beloningen uit te stellen.

3) Zich dingen voorstellen: de verbeeldingskracht 
van mensen waardoor zij zich situaties letterlijk kunnen    
voorstellen, zowel situaties die al hebben plaatsgevonden 
(reflectie) als situaties die mogelijk nog plaats gaan vinden.

4) In, met en tot zichzelf spreken: een dialoog met jezelf aan gaan, 
 jezelf verbale opdrachten geven, jezelf verbaal troosten.
5) Eigen doel evalueren en omgaan met emoties: de processen  

waarmee mensen hun doelen kunnen evalueren en een 
kostenbaten analyse kunnen maken. Ook het reguleren van 
emoties via verschillende strategieën, zoals het dempen van 
negatieve emoties.

6) In gedachten spelen met vraagstukken: de processen waardoor 
mensen in staat zijn om problemen op te lossen, te plannen en 
te bedenken hoe zij het beste kunnen handelen.

De zes executieve functies zijn niet alleen bouwstenen voor zelfregulatie, ze leggen ook de basis voor een aantal belangrijke vaardigheden. Deze 

vaardigheden noemen we executieve capaciteiten. Hierbij kun je denken aan het vermogen om te kunnen gaan met tijd, ruimte, sociale situaties en cultuur. 

De vuistregel voor deze vaardigheden is dat alle zes executieve functies nodig zijn om de vaardigheden tot ontwikkeling te laten komen.
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Ontwikkeling van zelfregulatie
Zelfregulatie ontwikkelt zich voornamelijk in de eerste 25 

levensjaren. Het komt tot stand doordat kinderen een aantal 

psychische functies op zichzelf gaan richten en vervolgens 

internaliseren, waardoor executieve functies ontstaan. Een 

goed voorbeeld hiervan is de executieve functie in, met en tot 

jezelf spreken. Wanneer kinderen leren praten zullen ze op een 

gegeven moment in hun ontwikkeling zichzelf ook als object van 

de communicatie gaan zien. Sommige kinderen geven zichzelf 

opdrachten en spreken in de derde persoon over én tot zichzelf: 

“Pietje gaat nu een huis bouwen met deze blokken”. Kinderen leren 

zichzelf bijvoorbeeld ook troosten met woorden, leren om zichzelf 

te kalmeren of juist om plannetjes te bedenken. Na verloop van 

tijd is deze zelfgerichte spraak niet meer te horen. Dit betekent 

niet dat kinderen dit niet meer doen, ze doen het simpelweg niet 

meer hardop maar in hun hoofd. Deze twee processen, waarin 

kinderen zichzelf als object beschouwen van handelen én gedrag 

internaliseren, zorgen voor het ontstaan van executieve functies. 

De ontwikkeling van zelfregulatie stopt niet in de kindertijd maar 

loopt door tot ver in de volwassenheid. Ook op een later moment 

in hun leven zijn mensen in staat om zich andere vaardigheden 

eigen te maken en zich verder te ontwikkelen. Ze leren bijvoor- 

beeld om in lastige situaties hun emoties onder controle te 

houden, waar dat vroeger lastiger was.

Zelfregulatie is daarnaast geen op zichzelf staande technische 

vaardigheid. Het komt tot stand doordat mensen op jonge leeftijd 

al leren hoe zij zichzelf kunnen beïnvloeden op plannen te maken 

en doelen te bereiken. Dit hangt altijd samen met een bepaalde 

context: thuis, op school, met vriendjes of vriendinnetjes, met 

papa of mama. De omgeving speelt een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van zelfregulatie en de steeds groter wordende 

kwaliteit van executieve functies. 

Zelfregulatie komt dus tot stand in wisselwerking met de sociale 

context en is ook nuttig om de context te beïnvloeden. Om te 

bekijken hoe mensen zichzelf reguleren is het dus nodig om 

de context waarin ze dat doen goed in ogenschouw te nemen. 

Mensen als een vis op het droge onderzoeken kan voordelen 

hebben, bijvoorbeeld om zeer precies te bekijken bij welke 

executieve functies er waarneembare tekorten zijn. Maar als 

we willen weten welke omgevingsfactoren van invloed zijn op 

mensen én de wijze waarop ze gebruik weten te maken van 

hun executieve functies volstaat dit niet. Dan is het nodig om de 

context ook te bekijken en samen met iemand uit te pluizen wat 

belemmerend werkt en wat juist bevorderend.

Zelfregulatie en dagelijks functioneren
Onze maatschappij is veeleisend. Van iedere burger wordt 

verwacht dat hij of zij om kan gaan met de drukte van de 
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samenleving, mee kan gaan met nieuwe ontwikkelingen en 

op een adequate wijze voor zichzelf kan zorgen. Ook voor 

mensen zónder psychische aandoening kunnen deze eisen te 

veel zijn. Zoals recent naar voren kwam uit het rapport “Weten 

is nog geen doen” (2017) van de Wetenschappelijke Raad 

voor Regeringsbeleid (WRR) heeft dit niet zozeer te maken 

met IQ of andere eigenschappen. Het houdt vooral verband 

met de mate waarin mensen in staat zijn om controle uit te 

oefenen over zichzelf en hun situatie. Met andere woorden: 

zelfregulatie speelt een belangrijke rol bij het deelnemen aan 

de samenleving.

Er is echter een grote groep mensen die te maken heeft 

of krijgt met problemen in zelfregulatie en de mate waarin 

zij in staat zijn invloed uit te oefenen op hun eigen gedrag. 

Deze moeilijkheden kunnen als effect hebben dat zij minder 

goed functioneren op verschillende gebieden in het dagelijks 

leven. Werk zoeken en behouden, relaties onderhouden, een 

huishouden voeren en vrijetijdsbesteding zijn voorbeelden van 

levensgebieden die in het geding kunnen komen wanneer 

er problemen zijn met het zelfregulerend vermogen van 

mensen. In het voorbeeld van Mark aan het begin van dit 

hoofdstuk kwam dit ook naar voren. Vanwege zijn moeite met 

het reguleren van zijn emoties is het voor Mark een grote 

uitdaging om geen ruzie te maken met leidinggevenden en 

zijn werk te behouden.

Wanneer mensen met een psychische aandoening 

moeilijkheden ervaren op belangrijke levensgebieden kan 

dit uiteraard te maken hebben met de kenmerken van de 

aandoening. Psychotische klachten, depressieve symptomen 

en moeite om de aandacht erbij te houden, kunnen mensen 

parten spelen bij de dingen die zij belangrijk vinden. 

Het is echter minstens zo belangrijk om ook aandacht te 

besteden aan de kwaliteit van de zelfregulatie, en in hoeverre 

moeilijkheden in dit vermogen ook te maken hebben met de 

ervaren moeite op belangrijke levensgebieden.

Moeilijkheden met zelfregulatie
Mensen kunnen op verschillende momenten in hun leven 

in de knel komen vanwege een verminderd zelfregulerend 

vermogen. Gedurende de ontwikkeling van executieve 
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functies, en daarmee zelfregulatie, kunnen er moeilijkheden 

ontstaan doordat kinderen en adolescenten te weinig 

gestimuleerd worden in hun leerprocessen. Daardoor is het 

goed mogelijk dat zij bijvoorbeeld minder goed leren om hun 

emoties te beheersen of besluitvaardig te worden. Ook later in 

het leven kunnen problemen ontstaan. Zo is bekend dat stress 

een negatieve invloed kan hebben op de manier waarop mensen 

zichzelf beïnvloeden en in staat zijn om vooruit te denken. 

Zelfregulatie bij mensen met een psychische 
aandoening
De meeste mensen met een psychische aandoening 

krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met problemen 

die samenhangen met beperkingen in executieve functies. 

Vanuit diverse onderzoeken worden patronen ontdekt, zoals 

beperkingen in inhibitie bij mensen met autisme, schizofrenie, 

depressie en bipolaire stoornissen. Daarnaast komen problemen 

in diverse executieve functies, zoals plannen en organiseren, voor 

bij een breed scala aan psychische aandoeningen. Ondanks 

deze patronen is het ook duidelijk geworden dat mensen met 

dezelfde aandoening veel van elkaar kunnen verschillen. Waar 

de ene persoon met een bipolaire stoornis vooral last heeft van 

een verminderde vaardigheid om te plannen, kan een ander juist 

moeite hebben met zichzelf motiveren. Wanneer er aandacht 

wordt besteed aan zelfregulatie, gaat het daarom ook om een 

transdiagnostische benadering waarin de aandoening niet 

richtinggevend is. 

De moeite waard om te benoemen is dat vrijwel ieder mens 

in zijn of haar leven te maken krijgt met moeilijkheden in 

de executieve functies. Vermoeidheid of stress kunnen er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat hogere cognitieve functies, zoals de 

executieve functies, aan kwaliteit verliezen. 



14



15



16

Zelfregulatie en herstelgerichte zorg
Herstel is van oudsher een woord dat gebruikt wordt om (de kans op) 

genezing van een aandoening te beschrijven. Tegenwoordig ligt de focus 

niet alleen meer op het behandelen van de aandoening, maar ook op 

andere aspecten van het leven. Mede dankzij de patiëntenbeweging is 

er steeds meer aandacht voor persoonlijk herstel, waarbij de focus ligt op 

het opnieuw geven van betekenis aan een leven dat tijdelijk is ontwricht 

door een psychische aandoening. Niet de aandoening staat centraal, maar 

de mens met al zijn of haar mogelijkheden. In het gehele spectrum van 

herstel zijn er grofweg vier vormen te herkennen. Deze staan samengevat 

in het onderstaande figuur. De vier dimensies van herstel hangen met elkaar 

samen en beïnvloeden elkaar. Het is belangrijk om op te merken dat er 

geen hiërarchie bestaat in de dimensies van herstel. Het hangt geheel van 

de situatie én persoon af wat prioriteit heeft.

De vier dimensies van herstel kunnen van elkaar onderscheiden 

worden, maar niet gescheiden. Ze hangen sterk met elkaar samen en 

herstelprocessen beïnvloeden elkaar. Zo kan het hervinden van motivatie 

om het leven anders in te richten (persoonlijk herstel) eraan bijdragen dat 

mensen hun best doen tijdens bepaalde therapieën (klinisch herstel). Beter 

leren omgaan met emoties (functioneel herstel) kan op zijn beurt weer 

bijdragen aan het behouden van werk (maatschappelijk herstel).

Maatschappelijk

herstel

Persoonlijk

herstel

Klinisch

herstel

Functioneel

herstel

Figuur 1: de vier dimensies van herstel (ontleend aan Van der Stel, 2013)
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Klinisch herstel

Zorg die erop is gericht om symptomen te verminderen en 

te streven naar genezing benoemen we als klinisch herstel. 

In de psychische gezondheidszorg gaat het hier vooral om 

een scala aan therapieën, medicatie en behandelingen. Het 

uiteindelijke doel is dat mensen zo min mogelijk last hebben 

van hun aandoening.

Maatschappelijk herstel

Na een periode van ontwrichting is het voor de meeste 

mensen nodig om aandacht te besteden aan hun maat-

schappelijke positie. Het opnieuw oppakken van werk en 

onderhouden van relaties zijn hier voorbeelden van. In brede 

zin gaat het om het verbeteren van de positie van mensen 

met een psychische aandoening in de maatschappij. Hoe 

dit vorm krijgt en wat belangrijk is, hangt uiteraard af van de 

wensen van iemand zelf.

Functioneel herstel

Mensen met een psychische aandoening lopen vroeg of laat 

aan tegen moeilijkheden in hun functioneren. Het lukt ze 

minder goed om zich te concentreren op hun werk of om 

beslissingen te nemen. Problemen met zelfregulatie kunnen 

hieraan ten grondslag liggen en ervoor zorgen dat mensen 

minder goed functioneren in het dagelijks leven. Bij deze 

vorm van herstel gaat het om het herstel van psychische 

functies die (gedeeltelijk) verloren zijn gegaan en het verder 

ontwikkelen van mogelijkheden die mensen hebben.

Persoonlijk herstel

Herstellen van een psychische aandoening kan een pijnlijk 

proces zijn. We zien het in persoonlijk opzicht herstellen 

als een proces waarbij mensen op zoek gaan naar een 

hernieuwde betekenis van hun leven. Ze vormen een 

nieuwe identiteit en gaan onderzoeken wat zij belangrijk en 

waardevol vinden in hun leven. Het gaat erom dat mensen de 

draad van hun leven weer oppakken en hun leven zodanig 

vormgeven dat zij hier voldoening in vinden.

In de praktijk van alledag zijn deze vier dimensies van herstel 

niet zo netjes van elkaar te onderscheiden als hier is gedaan. 

Bovendien is het ook verstandig om deze dimensies op te 

vatten als aanduidingen voor processen die elkaar versterken 

en waaraan iedereen (vanuit welk specialisme of discipline 

dan ook) kan bijdragen. Het belangrijkste is dat herstellen 

een uniek proces van mensen zelf is, en dat de wensen en 

behoeften van het individu hierin centraal staan.
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Focus op de functioneel herstel
Functioneel herstel heeft, zoals de andere vormen van herstel, 
een plaats binnen de psychische gezondheidszorg. Meestal 
wordt het echter niet als zodanig benoemt en zit het ‘verstopt’ 
in activiteiten die onder andere dimensies van herstel geschaard 
worden. Emotieregulatie-trainingen kunnen we bijvoorbeeld 
opvatten als een vorm van klinisch of van functioneel herstel. 
Omdat functioneel herstel voornamelijk impliciet aan de orde 
komt, is er in de psychische gezondheidszorg momenteel geen 
systematische wijze om met cliënten hiermee aan de slag te 
gaan. Dit is ook het hiaat waar de ZEEF op inspeelt: hoe kunnen 
we professionals en cliënten voorzien in een manier om inzicht 
te krijgen in welke executieve functies problemen geven, en op 
welke manier kan de ontwikkeling gestimuleerd worden? Het 
uitgangspunt hierbij is dat als mensen meer over zichzelf leren, zij 
beter in staat zijn om voor zichzelf oplossingen te bedenken voor 
de problemen die zij ervaren.

Onwikkeling van de ZEEF-methodiek
De ZEEF-methodiek is ontwikkeld op basis van een uitgebreid 
theoretisch kader, met als uitgangspunt dat de methodiek 
geschikt is om samen met een cliënt aspecten van zelfregulatie 
in kaart te brengen. Deze uitwerking wordt ook als zodanig door 

het veld herkend: cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals 
zien het nut van de ZEEF als manier om het gesprek aan te gaan 
over zelfregulatie en de potenties van cliënten te onderzoeken. 
Een tweede uitgangspunt is dat de cliënt in deze methodiek 
een belangrijke stem heeft, zo niet de belangrijkste. De cliënt 
bepaalt hoe zelfregulatie in kaart gebracht wordt en waar de 
inhoudelijke focus ligt. De ervaringen van de cliënt en diens 
mogelijkheden vormen hierin de leidraad. Binnen de traditie 
van de neuropsychologie worden executieve functies al 
langer in kaart gebracht. Hiertoe worden meetinstrumenten en 
testbatterijen gebruikt om zo precies mogelijk te inventariseren 
waar moeilijkheden zich voordoen. Dit instrumentarium wordt in 
de meeste gevallen gebruikt in een gecontroleerde omgeving, 
zodat zo min mogel ijk ruis terecht komt in de resultaten van de 
tests. Dit heeft overduidelijke voordelen, maar zorgt er helaas 
wel voor dat de verbinding met de context waar mensen in 
functioneren minder aanwezig is. De ZEEF-methodiek richt zich 
daarentegen wel sterk op de context en hoe omgevingsfactoren 
het executief functioneren van mensen kunnen beïnvloeden. 
Dit zorgt ervoor dat de ZEEF niet precies is in het meten van 
executieve functies, hoewel de uitkomsten van de methodiek 
voor de betrokken cliënt relevant zijn gezien de omgeving waarin 

moeilijkheden ervaren worden. 
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In het voorgaande hoofdstuk is de 
theorie rondom de ZEEF-methodiek 
beschreven. Belangrijke thema’s 
zijn de revue gepasseerd, zodat in 
dit hoofdstuk aandacht besteed kan 
worden aan de methodiek zelf. In 
grove lijnen staat hier beschreven hoe 
de methodiek werkt, wat het doel is 
en wat je ermee kunt. Dit geeft een 
algemeen beeld, dat verder ingevuld 
wordt met concrete voorbeelden in 
het derde hoofdstuk. 

Over de ZEEF
De ZEEF is een hulpmiddel dat cliënten en 

professionals samen kunnen gebruiken om een 

plan te maken voor functioneel herstel. Dit 

plan krijgt vorm door samen uit te pluizen hoe 

moeilijkheden in het functioneren gerelateerd 

zijn aan moeilijkheden in executieve functies. 

De ZEEF heeft de vorm van een methodiek, 

waarin gespreksvaardigheden, een stapsgewijze 

uitvoering en elementen van meetinstrumenten 

zijn gecombineerd.

Wanneer werk je met de ZEEF?
Het uiteindelijke doel van de methodiek is om 

aanknopingspunten voor functioneel herstel of 

ontwikkeling te vinden. Dit doe je door samen 

met de cliënt uit te pluizen wat de kern is van de 

belemmeringen en waar mogelijkheden liggen. 

Het resultaat van de ZEEF is dan ook een plan 

om te werken aan functioneel herstel waarin 

aandacht wordt besteed aan de potenties van de 

betrokken cliënt. Deze potenties zijn in de ZEEF 

van groot belang omdat ze aanknopingspunten 

geven voor verdere ontwikkeling van de cliënt. 

Wat mensen kunnen leren of ontwikkelen geeft 

concrete handvatten om aan de slag te gaan. 

Voor wie is de ZEEF bedoeld?
De ZEEF gebruik je wanneer een cliënt het 

gevoel heeft vast te lopen in het dagelijks 

functioneren en hier graag verbetering in aan 

zou willen brengen, maar niet goed weet hoe 

of wat hier voor nodig is. Dat iemand niet direct 

weet hoe bepaalde problemen opgelost kunnen 

worden is een regulier gegeven voor de meeste 

mensen. Bij het ontstaan én oplossen van 

problemen spelen namelijk veel factoren een rol, 

zoals de omgeving, betrokken mensen, bepaalde 

emoties en gedachten. Het overzicht kan 

hierdoor snel verloren zijn.  De ZEEF verandert 

niets aan de ingewikkeldheid van het alledaagse 

leven, maar kan wel helpen om hier wat structuur 

in aan te brengen. De factoren die te maken 

hebben met ervaren moeilijkheden kunnen met 

de ZEEF in kaart gebracht worden en er kan 

gezocht worden naar mogelijke oplossingen en 

aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

Gelaagde opbouw
Om de verbanden tussen executieve functies 

en het dagelijks functioneren overzichtelijk 

te houden werkt de ZEEF met verschillende 

stappen. Je start heel breed: wat wil iemand 

Opbouw van de methodiek
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graag ontwikkelen of verbeteren? Het kan hierbij 

bijvoorbeeld gaan om verbeteringen op het 

werk of in het onderhouden van betekenisvolle 

relaties. Samen met de cliënt kijk je vervolgens 

of je dit verder kunt specificeren en hoe de 

moeilijkheden én potenties samenhangen met 

de executieve vaardigheden. Met de derde 

stap focus je vervolgens nog verder. Je bekijkt 

hier of moeilijkheden in de vaardigheden van 

stap 2 veroorzaakt worden door moeilijkheden 

in de executieve functies. Deze stappen staan 

verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

Werkwijze
De ZEEF heeft wel wat weg van een bordspel. 

Het verschil met een bordspel is dat het gesprek 

tussen cliënt en professional centraal staat. 

In dit gesprek is het nemen van tijd voor het 

onderzoeken van de situatie een zeer belangrijk 

element. Erachter komen wat de onderliggende 

redenen zijn voor moeilijkheden in het 

functioneren vraagt aandacht, ruimte en daarom 

voldoende tijd. Zonder deze tijd kan de ZEEF 

niet goed gebruikt worden en kan de methodiek 

zelfs averechtse effecten hebben. 

Werken met blokken en 
verbindingsdraadjes
Op tafel staan drie lijnen met tekstlabels 

waarop blokjes geplaatst kunnen worden die 

de uitkomsten van het gesprek weergeven. 

Deze blokken hebben verschillende kleuren, 

met verschillende betekenissen. Alle blokken zijn 

in iedere stap van de methodiek te gebruiken. 

De blauwe blokken geven aan hoe het op dit 

moment gaat. De veranderwens kan aangegeven 

worden met rood of groen. Als de cliënt al een 

goed idee heeft van hoe de verbetering bereikt 

kan worden, wordt een groen blokje bovenop het 

blauwe blokje neergezet. In dit geval is het niet 

noodzakelijk om met de ZEEF verder te zoeken 

naar onderliggende processen. Het is dan 

vooral een kwestie van een plan maken en, als 

dat nodig is, ondersteuning organiseren. Rode 

blokjes worden neergezet wanneer de cliënt 

wel iets wil verbeteren, maar niet goed weet 

hoe dit bereikt zou kunnen worden. Een rood 

blokje geeft bovendien aan dat verder zoeken 

met de ZEEF nodig kan zijn. Hieronder staan de 

‘spelregels’ van de ZEEF beschreven.
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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 met hoe het nu gaat,  

5 betekent dat je heel tevreden bent met 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. 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 zelf al een oplossing.

• Bij rood: je weet nog niet hoe je de wens kunt vervullen.

Scores
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. Grote tevredenheid - Het gaat op dit vlak naar wens.

Bij groene blokjes kun je een plan maken om je wens te vervullen. Bij rode blokjes is het 

verstandiger verder uit te zoeken hoe het komt dat je de gewenste verandering nu nog niet 

kunt realiseren. 

Zoals eerder aangegeven zijn er tussen de stappen van de ZEEF verbanden te leggen. 
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Deze verbanden kunnen duidelijk gemaakt worden met behulp van de verbindingsdraadjes. 

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 client bepaalt het proces
Met de ZEEF ga je aan de slag omdat de cliënt graag iets wil verbeteren maar nog niet goed 

weet hoe. In dit proces is de cliënt de eigenaar, wat betekent dat de cliënt bepaalt wat het 

gespreksonderwerp is. Als professional ondersteun je de cliënt door vragen te stellen en 

het verhaal te ordenen. Dit betekent niet dat je als professional geen inbreng meer hebt, 

integendeel. Als professional heb je de belangrijke taak om de cliënt te ondersteunen in 

dit proces. Jouw interpretaties van wat er aan de hand is kunnen behulpzaam zijn om meer 

inzicht te krijgen. Maar het is verstandig deze pas in te brengen als de cliënt ernaar vraagt.

Focus op ontwikkeling (potenties)
Naast de focus op wat de cliënt graag wil verbeteren, is de focus op mogelijkheden en 

ontwikkeling belangrijk. We gaan ervan uit dat ieder mens zichzelf verder kan ontwikkelen. 

Sommige mensen hebben veel mogelijkheden en kunnen grote stappen zetten. 

Andere mensen zullen tevreden zijn met kleinere stappen. Waar het om gaat is dat deze 
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mogelijkheden worden benut. Met de ZEEF besteed je daarom ook 

aandacht aan wat de cliënt graag wil ontwikkelen of nog denkt te kunnen 

ontwikkelen. Ook je eigen inschatting en wat mensen nu al lukt, is hierin 

belangrijk. 

Stappen één tot en met drie
Zoals hierboven al is beschreven werkt de ZEEF met drie stappen. In de 

eerste stap breng je samen met de cliënt het (sociaal) functioneren van de 

cliënt in kaart. Het gaat hier om belangrijke levensgebieden, zoals werk, 

wonen en relaties maar ook om financiën en communicatie. Als eerste kijk 

je samen met de cliënt op welk vlak zodanig moeilijkheden worden ervaren 

dat verbetering gewenst is. Als dat is verhelderd, vervolgt de zoektocht zich 

naar de tweede stap. Met deze stap kunnen de executieve capaciteiten 

of vaardigheden in kaart gebracht worden. Het kan namelijk zijn dat de 

moeilijkheden in de eerste stap hun oorzaak vinden in beperkingen in deze 

vaardigheden. Wanneer dit besproken is en er zijn inderdaad moeilijkheden 

in de capaciteiten ontdekt, kan verder gegaan worden met de derde stap. 

Het kan namelijk zijn dat de moeilijkheden in de executieve capaciteiten 
veroorzaakt worden door moeilijkheden in een of meer executieve functies. 
Zo bezien vormt de ZEEF een soort trechter: je start met een brede blik, 
waarna je steeds preciezer kijkt naar de ‘onderliggende laag’ van de ervaren 
moeilijkheden.

Stappen vier en vijf 
In de vierde stap van de ZEEF bekijk je samen met de cliënt wat het 
resultaat is van de zoektocht. Hoe werken moeilijkheden op elkaar in? 
Welke executieve functies compenseren elkaar wellicht? Welke factoren 
uit de omgeving spelen een rol bij het ontstaan (en voortbestaan) van de 
moeilijkheden? Het antwoord op deze, en andere, vragen vatten samen hoe 
moeilijkheden zijn ontstaan en hoe ze met elkaar samenhangen. De vijfde 
stap van de ZEEF richt zich op het opstellen van het plan om te werken aan 
verbetering. Tijdens het gesprek zijn misschien al mogelijke oplossingen 
op tafel gekomen, of zijn er ideeën ontstaan. Al deze mogelijkheden 
worden tijdens de vijfde stap besproken om te komen tot een passend en 
persoonlijk actieplan.

Gebruik van de ZEEF om voortgang te evalueren
Wanneer alle stappen van de ZEEF succesvol doorgelopen zijn, is er 
een plan ontstaan voor het werken aan functioneel herstel. De cliënt kan 
starten met het actief oefenen van bepaalde vaardigheden, zo komt er 
een leerproces op gang. Het is prettig om na verloop van tijd te weten 
te komen of de uitvoering van het plan het gewenste effect heeft of 
dat bijstelling van de activiteiten nodig is. In deze situatie kan de ZEEF 
opnieuw gebruikt worden als methodiek voor evaluatie. Op welk moment 
de ZEEF weer gebruikt wordt door jou, als gespreksleider, en de cliënt 
kun je met elkaar overleggen. Hoeveel tijd jij en de cliënt denken nodig 
te hebben om een leerproces op gang te brengen is hierin een leidende 
vraag. Dit kan drie maanden zijn, een half jaar of een zeer korte periode van 

een aantal weken. 
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Om de situatie samen met de cliënt goed uit te kunnen diepen 
is het van groot belang dat er voldoende tijd beschikbaar is. Goed 
uitvragen, luisteren en nadenken vergt namelijk tijd. Als het niet lukt 
om de gehele inventarisatie in een zitting te doorlopen, kan het 
gesprek altijd gepauzeerd worden om een ander moment voort 
te zetten.

Hoe begin je?
Het gesprek begin je allereerst door kennis te maken met de 
cliënt. Wie is hij of zij, waarom is de cliënt hier en wat vindt de 
cliënt belangrijk? Voordat je samen met de cliënt begint met 

graven en uitpluizen is het prettig om wat meer te weten van de 
situatie van de cliënt. Het begin van het gesprek is daar een goed 
moment voor.

De inventarisatie met de ZEEF kun je op verschillende manieren 
beginnen. Voor sommige cliënten is het prettig om van tevoren na 
te denken over wat zij ervaren en dit in het gesprek uit te leggen. 
In dat geval kun je cliënten voorstellen van tevoren een ‘casus’ over 
zichzelf bedenken. Dit mag op papier als ze dat prettig vinden, 
maar ook uit het hoofd. Zo’n casus geeft namelijk direct concrete 
punten waar je met de ZEEF op aan kunt haken. Een andere 

Toelichting op de stappen 
In voorgaande hoofdstukken is uitgelegd hoe de ZEEF werkt en op welke theoretische basis de 
methodiek berust. Het belangrijkste van een methodiek is altijd de manier waarop je ermee aan de slag 
gaat, tegen welke knelpunten je aan kunt lopen en hoe je deze eventueel op kunt lossen. Om die reden 
wordt in dit hoofdstuk de ZEEF verder uitgelegd. Aan de hand van een casus, gebaseerd op het verhaal 
van een ervaringsdeskundige, wordt de ZEEF vervolgens geïllustreerd.

Stappen één tot en met drie
De eerste drie stappen van de methodiek loop je met een cliënt door om moeilijkheden én potenties in kaart te brengen. Deze stappen 
verlopen van het sociaal functioneren, naar de executieve vaardigheden en tot slot naar de executieve functies.



27

manier is om te vragen wat mensen graag willen verbeteren, of welke 
verandering zij graag zouden zien in hun functioneren. De eerste stap van 
de ZEEF beslaat negen levensgebieden die in hoofdstuk 1 de revue zijn 
gepasseerd. Het kan zijn dat mensen veel te vertellen hebben over hun 
functioneren op meerdere gebieden en in dat geval kan het noodzakelijk 
zijn om samen met iemand te focussen op een of twee gebieden. Dit kun 
je doen door te vragen wat iemand het belangrijkste vindt of het fijnst zou 
vinden om verandering in aan te brengen. Als dit lastig is, kun je ervoor 
kiezen om op een later moment samen met de cliënt te kiezen waar jullie 
je op gaan focussen.

Het kan ook voorkomen dat mensen het lastig vinden om hun vinger op 
de zere plek te leggen of verbeterpunten te formuleren. In zulke gevallen 
kun je als professional prikkelende vragen stellen over het functioneren van 
de cliënt.  Als je de cliënt al wat langer tijd kent, heb je waarschijnlijk een 
beeld van hoe de cliënt functioneert. Dit kun je vervolgens voorleggen aan 
de cliënt met de vraag of hij/zij dit verder zou willen onderzoeken. Wanneer 
de cliënt aangeeft dat hetgeen je voordraagt op dat moment niet relevant 
voor hem of haar is, kun je beter met een ander gebied starten.

Voorbeeld Jan

Patricia begeleidt Jan (56) inmiddels al een tijdje en zij vindt dat Jan 

zichzelf beter moet verzorgen. Zijn haren zijn warrig en zijn persoonlijke 

hygiëne laat te wensen over. Ze maakt zich hier ook zorgen om en 

probeert al een tijdje het gesprek met hem hierover aan te gaan. Jan ziet 

het belang hier niet zo van in en praat liever met Patricia over het zoeken 

van een partner. Patricia zegt op een goede dag tegen hem: “je wilt graag 

een partner en dat lukt je tot nu toe lastig. Een belangrijke vraag hierin 

is: hoe denk je dat anderen jou zien?” Deze vraag schiep ruimte voor het 

gesprek over zijn verzorging en maakte hygiëne voor Jan tot relevant 

onderwerp. Uiteindelijk werd voor Jan én Patricia duidelijk dat Jan veel 

moeite heeft om zichzelf te motiveren onder de douche te stappen. 

Jan zag er het nut niet van in, totdat hij zich besefte dat zijn onverzorgde 

uiterlijk hem tot een weinig aantrekkelijke partner maakte. 

Een van de belangrijkste kenmerken van de methodiek is dat er niet alleen 

gefocust wordt op wat iemand graag wil veranderen of waar iemand moeite 

mee heeft. Je kijkt ook naar wat er wel goed gaat en welke mogelijkheden 

iemand kan benutten. Wanneer je met iemand een ZEEF-inventarisatie 

start is het van belang dat je in iedere stap vraagt naar wat er wel goed 

gaat of wat er in het verleden op het onderzochte gebied wel goed is 

gegaan. En daarop voortbordurend: wat iemand nog denkt te kunnen of 

te willen ontwikkelen? Kortom: de ZEEF start je door samen met iemand 

uit te diepen wat iemand belangrijk vindt in zijn of haar eigen functioneren. 

Daarnaast bepaal je samen met iemand welke verandering hij of zij graag 

wil zien. Ideeën van de cliënt over hoe dit bereikt kan worden is vervolgens 

ook onderwerp van gesprek.
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Box 2  Voorbeeldvragen
A. Welke verbetering zou je graag willen zien?

B. Wat zou je graag willen bereiken?

C. Op welke gebieden gaan er dingen niet zo goed als 

 je zou willen?

D. Welke gebieden zijn voor jou belangrijk om samen te   

 onderzoeken?

E. Wat vind je dat er goed gaat in je functioneren? Hoe lukt dit je?

F. Hoe denk je die verandering teweeg te kunnen brengen?   

 Wat heb je daar voor nodig?

Wat is je houding?
Het methodisch werken in de ZEEF leunt niet alleen op de opbouw van 

methodiek , maar ook op het aannemen van een bepaalde houding en 

attitude. De houding die je je als professional in het werken met de ZEEF 

aanmeet laat zich het best omschrijven als herstelondersteunend. In deze 

houding zijn hoop, optimisme en acceptatie belangrijke elementen. Zonder 

aan de hindernissen die mensen ervaren voorbij te gaan, focus je op 

welke mogelijkheden mensen nog hebben en hoe deze mogelijkheden 

benut kunnen worden. Het proces dat je samen met de cliënt doorloopt 

is allereerst bedoeld als leerproces waarin de cliënt leert over zijn of haar 

functioneren. En samen besteed je aandacht aan (opnieuw) leren kijken naar 

wat belangrijk voor hem of haar is en wat ontwikkeld kan worden. Dit proces 

geef je samen vorm en je sluit aan op wat de cliënt een prettig leerklimaat 

vindt. Je houding en attitude zijn hier ondersteunend in, onder andere 

door ruimte te scheppen voor het verhaal van de cliënt.

De methodiek is zo ontwikkeld dat wat voor de cliënt relevant en belangrijk 

is, de leidraad vormt voor het proces en het doorlopen van de stappen 

van de methodiek . Het is als professional dan ook belangrijk om de cliënt 

te ondersteunen in het regisseren van het proces en de besluiten die 

genomen moeten worden. Deze besluiten kunnen gaan over het focussen 

op een bepaald gebied, maar ook in het bedenken van het actieplan. Het 

stellen van verhelderende vragen, het geven van uitleg en het voorleggen 

van je eigen kennis en observaties zijn elementen die hier een bijdrage aan 

leveren. Wees hierin ook kritisch naar jezelf en het effect dat je houding, 

attitude en bijdrage aan het gesprek op de cliënt kan hebben.

Naast algemene opmerkingen over de houding en de wijze van 

ondersteunen, is het belangrijk om op te merken dat iedere cliënt 

uiteraard andere behoeften heeft. De betekenis en vorm van (functionele) 

herstelprocessen kunnen sterk verschillen tussen mensen. Het begeleiden  

van cliënten vraagt vanzelfsprekend aansluiting op persoonlijke behoeften. 

Dat wat voor de ene cliënt ondersteunend is, kan voor een andere cliënt 

ronduit belemmerend zijn. Overleggen met de cliënt over deze behoeften 

kan daarom veel waarde hebben voor het vervolg van het proces.
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Box 3   Kernpunten voor het aannemen van een   
 herstelondersteunende houding.
A. Nieuwsgierig en onderzoekend.

B. Optimistisch, je gaat ervan uit dat iedereen   

 mogelijkheden heeft om zich verder te ontwikkelen, 

 hoe klein deze ook mogen zijn.

C. Ruimte geven voor het verhaal van de cliënt.

D. Present zijn (aandachtig aanwezig zijn).

E. Kennis van de cliënt over zichzelf erkennen en benutten.

F. Aandacht voor het functioneren en wensen, symptomen  

 zijn minder van belang.

Hoe stel je vragen?
Je kunt van verschillende informatiebronnen gebruik maken om 

vragen te stellen: de begrippen uit hoofdstuk 1, wat de cliënt 

vertelt, je eigen observaties, interpretaties en kennis. Kennis van de 

begrippen van de ZEEF biedt ondersteuning aan het interpreteren 

van het verhaal van de cliënt. Ook geeft het je handvatten om de 

stappen van de methodiek te doorlopen. 

In het algemeen geldt in de ZEEF-methodiek dat het verhaal van 

de cliënt goede aanknopingspunten biedt voor het stellen van 

vragen. Ook je eigen interpretatie van wat de cliënt vertelt en 

observaties zijn bronnen waar je uit kunt putten om samen met de 

cliënt de situatie verder te onderzoeken. Een goed uitgangspunt 

is om te proberen het verhaal van de cliënt te koppelen aan de 

executieve vaardigheden en functies door hier gerichte vragen 

te stellen. Daarnaast zijn er diverse hulpmiddelen ontwikkeld die 

ondersteuning bieden bij het stellen van vragen. Naast de blokken 

zijn er ‘spiekbriefjes’ gemaakt die het werken met de ZEEF 

makkelijker maken. Op deze spiekbriefjes staan de spelregels en de 

kenmerken van de drie stappen. 

Een voorbeeld hiervan is een cliënt die het lastig vindt om op tijd 

te komen voor afspraken met vrienden, omdat hij voor de afspraak 

tijd nodig heeft om te bedenken welke sociale gedragsregels er in 

deze situatie gelden. De vraag die gesteld zou kunnen worden is: 

“in hoeverre lukt het om je aan deze gedragsregels aan te passen?”. 

Met deze vraag wordt een verband gelegd tussen het functioneren 

(de eerste laag) en in dit geval de vaardigheid om zich te kunnen 

integreren in sociale verbanden (tweede laag). 

Dit voorbeeld illustreert ook hoe belangrijk het is om goed te 

vragen naar de context waarin iemand hindernissen ervaart. In de 

ene context ervaren mensen weinig tot geen problemen, terwijl het 

functioneren in een andere context een stuk minder goed gaat. Als 

er iets niet goed verloopt in het functioneren is het belangrijk om te 

bekijken in welke context dit gebeurt. 
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In iedere laag van de ZEEF spelen steeds drie overkoepelende vragen die je kunt gebruiken om het gesprek enigszins te structureren:

1. Wat wil iemand verbeteren?

2. Wat zou iemand verder willen ontwikkelen?

3. Waar geef je prioriteit aan?

Hoe werk je met blokken en verbindingsdraadjes?
De blokken zijn bedoeld om visueel duidelijk te maken hoe de stappen van de ZEEF en de diverse componenten met elkaar samen 

kunnen hangen. Per laag kun je samen met de cliënt aangeven hoe het gesteld is met het functioneren (blauwe blokjes), of er al een 

oplossing voorhanden is (groen) of dat verder onderzoek met de ZEEF nodig is (rood). De hoogte van de blokjes corresponderen met 

de scores die in de spelregels (hoofdstuk 2) staan uitgelegd. Wanneer tijdens het gesprek verbanden tussen de lagen naar voren komen, 

kan dit aangegeven worden met een verbindingsdraadje. In een oogopslag wordt dan duidelijk hoe moeilijkheden in het functioneren 

samenhangen met de executieve vaardigheden en vervolgens met de executieve functies. 

Stappen vier en vijf
De vierde en vijfde stap van de methodiek zijn het vervolg op de analyse die je met de cliënt in de eerste drie stappen gemaakt hebt. 

In de vierde stap bekijk je samen met de cliënt wat de mogelijke oorzaken zijn van ervaren moeilijkheden. Je kunt hierbij denken aan de 

invloed van de omgeving, (gebrek aan) sociale steun of een afwijkende ontwikkeling van de executieve functies. Ook gaat het in deze 

stap om hoe moeilijkheden in stand gehouden worden. In de vijfde stap ga je samen met de cliënt aan de slag met het maken van een 

actieplan. Tijdens de inventarisatie kunnen er al mogelijke oplossingen geopperd zijn, die in deze stap uitgewerkt kunnen worden. Ideeën 

en opmerkingen over mogelijke oplossingen worden in een plannetje gegoten, zodat de cliënt aan de slag kan. 
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Hier worden de stappen van de methodiek geïllustreerd aan de hand 

van twee casussen die zijn gebaseerd op de ervaringen van twee 

ervaringsdeskundigen. Zij hebben beiden hun ervaringen beschikbaar 

gesteld om uit te pluizen met de ZEEF. Zij hebben dit beiden als nuttig 

ervaren en hebben het idee dat zij, door hun verhaal op deze manier te 

delen, meer inzicht hebben gekregen in de moeilijkheden die zij ervaren. 

Casus Jeremy
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 moeite 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 

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 te vertellen om een vergadering als voorbeeld te nemen waarin 

hij 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 waarin aardig wat mensen deelnemen. 

Dat er veel mensen aanwezig zijn, maakt het voor Jeremy lastig om te 

ZEEF Casussen
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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 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 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.

Hoe besluit je 

hoe je gaat 

handelen?
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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 

1. Je gewaar worden van jezelf
2. Jezelf beheersen 
3. Je dingen voorstellen 
4. In, met en tot jezelf spreken 
5. Je doel evalueren en omgaan met je emoties 
6. In je gedachten spelen met vraagstukken 

Huidige toestand

Je potenties

VerbandenUrgentie

Merkteken

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
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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 zij zich in de drukke en 

complexe vergadering moet gedragen vindt Jeremy lastig en hij zou 

dit graag verder willen onderzoeken.

Om dit verder 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 wat 

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

rekening mee als je iets wilt doen of zeggen?” Hierop verteld 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.

Jeremy
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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 ‘dwars’ zit, de negatieve kleur van hoe hij naar zichzelf kwijt 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 verteld 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 specifiek 

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 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 

Casus Eva 
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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 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.

Uitstellen 

van reactie 

op prikkels
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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 

1. Je gewaar worden van jezelf
2. Jezelf beheersen 
3. Je dingen voorstellen 
4. In, met en tot jezelf spreken 
5. Je doel evalueren en omgaan met je emoties 
6. In je gedachten spelen met vraagstukken 

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

Hoe gaat het nu?

Wens is haalbaar Verbanden

Wens nog niet haalbaar

Merkteken
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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 bijvoor-

beeld 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 

Eva
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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 leve-

ren 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 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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De ZEEF kan, zeker voor mensen die net in aanraking 
zijn gekomen met de methodiek, ingewikkeld zijn. 
Om professionals en cliënten handvatten te geven 
voor het werken met de methodiek zijn er een aantal 
hulpmiddelen ontwikkeld. Deze staan in dit hoofdstuk 
beschreven, evenals waar deze hulpmiddelen te vinden 
zijn.

Matrixen
De eerste drie stappen van de methodiek gaan over het sociaal 

functioneren, de executieve vaardigheden en tot slot de executieve 

functies. Het leggen van verbanden tussen deze drie lagen is een essentieel 

aspect van de methodiek en ook het lastigste. Om het leggen van deze 

verbanden te ondersteunen zijn matrixen opgesteld. Deze matrixen 

verbinden het sociaal functioneren aan de executieve vaardigheden, en 

laatstgenoemde vervolgens aan de executieve functies. In de matrixen 

staan korte zinnen die beschrijven waar je aan zou kunnen denken of naar 

zou kunnen vragen, bijvoorbeeld wanneer iemand moeite ervaart met het 

onderhouden van relaties (stap 1) en hoe dit bijvoorbeeld samenhangt 

met zichzelf kunnen beheersen (stap 2). Ervaringen van cliënten, patiënten 

en ervaringsdeskundigen zijn belangrijke bouwstenen van de matrixen 

geweest. Omdat er steeds meer ervaringen opgedaan worden, worden de 

matrixen ook steeds verder uitgewerkt, geconcretiseerd en verduidelijkt. 

De meest recente versies van de matrixen zijn op internet te vinden, op de 

website van het lectoraat GGZ.

Instructievideo
Beelden zeggen soms meer dan duizend woorden. Demonstraties van 

de ZEEF zijn aan de hand van casussen uitgewerkt in een instructievideo. 

Deze video kan, aanvullend op dit boekje en de training, bekeken worden 

om een idee te krijgen van hoe de ZEEF werkt. Op de website van het 

lectoraat GGZ kan deze video gevonden worden.

Formulieren
Als het gesprek afgelopen is, en de blokken staan op tafel staan, is het 

prettig om dit ergens op een makkelijke manier te noteren. Om dit te 

doen zijn er formulieren gemaakt waarop met kleuren aangegeven kan 

worden welke blokken neergezet zijn en welke verbanden besproken 

zijn. Deze formulieren zijn gratis te downloaden vanaf de website van het 

lectoraat GGZ en kunnen uitgeprint of gekopieerd worden.

 

Bijlage: Uitleg belangrijke begrippen
In de tekst zijn al een aantal begrippen naar voren gekomen. Hieronder 

staan de belangrijkste begrippen uitgelegd.

Hulpmiddelen
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Zelfregulatie
Het menselijke vermogen om greep te krijgen op je gedachten, emoties 

en gedrag. 

Herstel en ontwikkeling
Herstel gaat in de breedste zin van het woord om het opnieuw oppakken 

van het eigen leven na heftige gebeurtenissen of ziekte. Er zijn meerdere 

dimensies te onderscheiden binnen dit brede begrip. 

Onder klinisch herstel verstaan we het verminderen van symptomen en 

het behandelen van de aandoening. Bijvoorbeeld middels medicatie en 

therapie.

Maatschappelijk herstel is waar rehabilitatiebenaderingen zich op richten. 

Het gaat om het weer oppakken van betekenisvolle rollen, zoals die van 

werknemer en partner. Ook gaat het om het verminderen van stigma’s, het 

(opnieuw) verkrijgen van autonomie en deelname aan de maatschappij. 

Daarnaast heeft de cliëntenbeweging zich in de loop van de jaren hard 

gemaakt voor persoonlijk herstel. Het zelf betekenis geven aan het leven, 

grip krijgen op het verleden, het heden en de toekomst zijn kernpunten. 

Persoonlijk herstel kan gezien worden als de motor van bovenstaande 

dimensies van herstel. Het is iets wat mensen uiteindelijk zelf doen, op hun 

eigen tempo en eventueel met anderen die een bijdrage leveren. 

Functioneel herstel is tot slot het herstel van functies. In de somatische 

gezondheidszorg gaat het hier bijvoorbeeld om revalidatie, zoals na een 

hartinfarct. Door middel van training en oefeningen wordt gewerkt aan 

herstel van de functies van het hart, de longen enzovoorts. In de psychische 

gezondheidszorg gaat het om psychische functies, in het bijzonder de 

executieve functies. 

Stap 1 Functioneren
Het functioneren van mensen gaat over hoe mensen in het dagelijks en 

maatschappelijk leven handelen. Hierbij spelen allerlei verwachtingen een 

rol: van vrienden, partner, familie, collega’s en de maatschappij. In de ZEEF 

onderscheiden we in totaal negen gebieden van functioneren:

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 

verantwoordelijkheden

3. Communiceren

Verbaal en non-verbaal met andere mensen communiceren
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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

Stap 2  Executieve vaardigheden
Dit zijn algemene vaardigheden waarmee mensen zich weten te redden 

in het dagelijks en maatschappelijk leven. De executieve vaardigheden 

hebben de executieve functies als basis. Je kunt hierbij denken aan het 

omgaan met tijd, ruimte en sociale situaties. Bij deze stap gaat het om de 

vraag welke vaardigheden iemand verder wil ontwikkelen. De volgende 

acht executieve vaardigheden komen aan bod in de tweede stap van de 

ZEEF:

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. Zichzelf 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

4. Zichzelf 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
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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. Zich 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

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.

Opgaven van het
dagelijkse leven

Manifest
gedrag

Executieve
functies

Executieve
capactiteiten
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Stap 3 Executieve functies
De psychische processen die zelfregulatie mogelijk maken. Het zijn 
handelingen die mensen op zichzelf richten en plaatsvinden in het hoofd, 
waardoor het gedrag privé wordt. Hierbij kan gedacht worden aan met 
jezelf spreken, jezelf beheersen, zelfinzicht ontwikkelen en je toekomstige 
situaties voorstellen. Binnen deze stap gaat het om de vraag: wat wil iemand
verder ontwikkelen in hoe iemand iets doet? We onderscheiden in totaal 
zes executieve functies:

1. Zich gewaar worden van zichzelf

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. Zichzelf beheersen

Afleidingen weerstaan (zowel van buiten als intern), directe reacties kunnen 
onderdrukken en eigen gedrag stoppen.

3. Zich 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.

5. Eigen doel evalueren en omgaan met eigen emoties

Bepalen hoe belangrijk je een doel vindt en de voor- en nadelen tegen 
elkaar afwegen. Actief omgaan met je emoties.

6. In gedachten spelen met vraagstukken

Problemen stapsgewijs oplossen en gedrag zodanig vormgeven dat het 
probleem opgelost kan worden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stap 1: Dagelijks functioneren

Stap 3: Executieve functies

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

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 

1. Je gewaar worden van jezelf
2. Jezelf beheersen 
3. Je dingen voorstellen 
4. In, met en tot jezelf spreken 
5. Je doel evalueren en omgaan met je emoties 
6. In je gedachten spelen met vraagstukken 

Naam:

Datum:

Hoe gaat het nu?

Wens is haalbaar Verbanden

Wens nog niet haalbaar

Merkteken
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In samenwerking met


