


In de overgang naar een nieuwe manier van het organiseren 
van zorg en ondersteuning in Nederland, is de WMO 
piramide een goed hulpmiddel. ZIVA heeft de piramide 
vertaald naar een praktische instrument. Deze piramide:

+  helpt de ondersteuning op te bouwen vanuit de menselijke maat 
(in tegenstelling tot vanuit bestaand aanbod),

+	 	focust	op	welbevinden,	participatie	en	mogelijkheden	(in	plaats	
van	op	ziekte,	beperkingen	en	afhankelijkheid),

+  biedt een uniforme taal en werkwijze en ondersteunt daarmee 
afstemming en het integraal werken,

+	 	verbindt	de	individuele	en	de	collectieve	kant	van	de	inzet	van	
bewoners,	overheden	en	organisaties.

+  Pijl naar beneden: werken aan het ver-
sterken van wat mensen zelf kunnen, aan 
eigen	regie	en	aan	onafhankelijk	zijn	waar	
mogelijk.

+	 	Preventie	en	signalering;	denken	in	moge-
lijkheden en talenten door met degenen 
die	het	betreffen	zo	snel	mogelijk	naar	de	
onderste traptrede terug te gaan, naar de 
brede	basis.	

+  Er loopt een zigzag stroom van onder naar 
boven;	de	piramide	is	er	voor	het	individu	
en	voor	groepen	in	de	samenleving.	De	

zigzag stroom verbindt individueel met col-
lectief.

+  Alle lagen worden verkend, waar het kan 
zijn alle mogelijkheden benut en ingezet 
voordat de top van de piramide wordt 
bereikt.

+	 	Specialistische	zorg	en	ondersteuning	zijn	
echt nodig: de top van de piramide is het 
kleinst, daar wordt alleen gebruik van ge-
maakt	als	de	andere	traptreden	geen	optie	
(meer)	zijn.	
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DE	PIRAMIDE	EN... 
VRAGEN VOOR HET 
INDIVIDU
STAP 1    Zelfredzaamheid en 

eigen regie
+	 	Wat	heeft	u	nodig	om	zelfstandig	en	met	

welbevinden te leven?
+	 	Hoe	is	‘de	trits’	van	toepassing;	1	wat	kunt	

u zelf, 2 wat samen en 3 wat met professio-
nele ondersteuning?

+  Wat zijn uw passies, hobby’s, wensen, 
dromen en mogelijkheden (welbevinden)?

+  Wie zijn er bij u betrokken en met wie 
delen	we	welke	informatie?

+	 	Welke	indicatie	voor	professionele	onder-
steuning	heeft	u	nodig?

STAP 2   Naastbetrokkene
+  Wie is de naastbetrokkene, wie is van groot 

belang voor u?
+  Wat zou u deze persoon kunnen of willen 

vragen?
+	 	Wat	heeft	deze	persoon	nodig	(en	is	de	trits	

daarbij van toepassing)?
+  Kan een maatje voor u een rol vervullen in 

het geval er geen naastbetrokkene is?

STAP 3    Steunsysteem en 
wederkerigheid

+  Hoe zijn kansen op een maatje/ een breder 
sociaal netwerk/ vrijwilligerswerk/ werk etc 
te versterken?

+	 	Wat	heeft	het	sociaal	netwerk	nodig	om	te	
kunnen	functioneren?

+	 	Iedereen	kan	wat	betekenen	voor	een	an-
der, hoe kom je te weten wat en voor wie 
en hoe gaan we dit organiseren?

+  Waar is win-win mogelijk, hoe kunnen we 
samen optrekken (denk buiten de paden, 
denk	ondernemend,	denk	creatief)?

voorbeelden: arrangement, leefplan, 
mantelzorgondersteuning.

voorbeelden:	activering,	participatie-ladder,	
ervaringsdeskundigheid,	buurt-initiatieven	
en	-bedrijven,	eigen	kracht	conferentie.

voorbeelden: huisbezoek, arrangement, 
leefplan,	wondervraag.

WONDERVRAAG
Stel je voor dat je vanavond gaat sla-
pen en terwijl je slaapt gebeurt er een 
wonder. En door dat wonder zijn alle 
problemen waarover we het samen 
gehad hebben zodanig opgelost dat 
je er prima mee vooruit kunt. Je wordt 
wakker maar je weet niet dat het won-
der heeft plaatsgevonden. Wat zou er 
dan anders zijn? Wat zou je anders 
doen? Waaraan zou je merken dat er 
een wonder gebeurt is? 
(bron Louis Cauffman)



STAP 4    Eerste lijn 
ondersteuning

+  Hoe gaat de ondersteuning er uit zien? En 
hoe in samenhang met de omgeving?

+	 	Welke	indicaties	zijn	nodig?
+  Hoe zorgen we dat er blijvende aandacht 

is voor zowel focus op de zorg als focus op 
mogelijkheden en welbevinden?

STAP 5    Tweede lijn 
ondersteuning 

+  Wanneer is gespecialiseerde ondersteuning 
nodig?

+  Wanneer zou gespecialiseerde zorg on-
derdeel van het piramide denken moeten 
uitmaken?

+  Hoe gaat de integrale samenwerking vorm 
krijgen?

+  Hoe houden we met elkaar de focus op het 
versterken van de piramide?

voorbeelden: een wijkteam, huisarts en 
wijkverpleegkundige en fysiotherapeut 
werken samen met de dorpshuiskamer ter 
preventie	van	eenzaamheid. voorbeelden: gespecialiseerde GGZ profes-

sionals werken samen met hun cliënt, diens 
naastbetrokkene, bewoners en wijkteam om 
‘samen	leven’	te	bevorderen.



DE	PIRAMIDE	EN... 
VRAGEN VOOR GROEPEN
STAP 1    Zelfredzaamheid en 

eigen regie
+  Wat willen bewoners?
+  Wat maakt deze gemeenschap (dorp, 

wijk, gevoelde eigen buurt) sterker en 
zelfstandiger?

+  Waar liggen krachten, mogelijkheden en 
knelpunten in deze buurt? 

+	 	Wie	zijn	sleutelfiguren,	initiatiefnemers,	
mensen die vertrouwen genieten?

+	 	Hoe	is	‘de	trits’	van	toepassing;	1 wat 
doet men zelf, 2 wat samen en 3 wat met 
professionele ondersteuning?

STAP 2   Naastbetrokkene

+  Wat is er op het gebied van mantelzorg-
ondersteuning?

+  Zijn de mogelijkheden voor mantelzorg-
ondersteuning en respijtzorg te versterken? 

+  Hoe is de toegang tot maatjes en/of 
activiteiten	te	versterken	voor	mensen	met	
weinig sociaal netwerk?

STAP 3    Steunsysteem en 
wederkerigheid

+  Wat is er in de buurt aan burenhulp, onder-
linge diensten of informele zorg?

+  Wat is er in de buurt aan sportclubs, 
ondernemers, bewonersgroepen, buurt-
bedrijven?

+	 	Wat	heeft	men	nodig	om	zelf	wederkerig-
heid, informele zorg, sociale samenhang of 
onderlinge diensten te organiseren?

+  Hoe is de toegang tot informele hulp, ook 
voor mensen die kwetsbaar zijn? 

+  Wat zijn de mogelijkheden om de belangen 
van de wijk(bewoners) te verbinden aan 
belangen en mogelijkheden van individuele 
bewoners	die	een	rol/functie	zoeken	of	werk-
zoekend zijn of slecht alleen kunnen zijn?

+  Hoe kunnen we bestaande voorzieningen 
slimmer verbinden?

STAP 4    Eerste lijn 
ondersteuning

+  Hoe is de verbinding tussen informele zorg 
en formele zorg?

+  Wat is de rol van het wijkteam en de huis-
artsen als het gaat om meer welbevinden 
en minder zorg? 

+  Welke andere eerste lijn hulpverleners zijn 
samenwerkingspartners? 

STAP 5    Tweede lijn 
ondersteuning 

+	 	Wat	gaan	professionele	organisaties	doen	
en inbrengen om de onderkant van de pira-
mide te versterken, naar meer welbevinden 
en minder zorg?

+	 	Hoe	kan	de	expertise	van	de	gespecialiseer-
de ondersteuning toegankelijker en lager in 
de piramide gebracht worden?

voorbeelden: kennis van de buurt en de 
sociale kaart, welke vormen passen in deze 
buurt	om	mensen	bij	elkaar	te	brengen.

voorbeelden: mantelzorgondersteuning, 
respijtzorg,	maatjes/coachingsprojecten.

voorbeelden: Goud Waark, Beste Buur, 
buurtdiensten/-bedrijven, nieuwe vormen 
van dagopvang en onderlinge diensten, 
bouwen aan nieuwe netwerken, inzet 
ervaringskennis.



BOUWEN	AAN	NIEUWE	
NETWERKEN
+	 	Ontwikkelen	van	nieuwe	sociale	netwerken.
+  Er is een overschot aan sociaal kapitaal: 

(een term die verwijst naar het aanwezig 
zijn van vertrouwen, normen en sociale 
netwerken).

+	 	Er	is	een	overvloed	van	aanbod/hulp.
+	 	Zoek	naar	een	manier	om	platforms	te	

maken.
+	 	Maak	gebruik	van	nieuwe	technologieën.
+	 	Stap	af	van	‘het	probleem	van	het	individu’.

Coöperatie 
bijv.	Broodfonds

Mogelijkheden 
creëren in 

wederkerigheid 
bijv.	zelf	eten	

ophalen

Eigen kracht,
Empowerment 

bijv.	‘Inzet	
ervarings kennis’

Men is bereid 
zich als groep 

voor het geheel 
in te zetten 

bijv.	
Burgernetwerk

KWETSBAAR

IEDEREEN

INDIVIDUEEL GROEPEN



HET LEEFPLAN
Leefplan met leefdomeinen
+  Wat wil je graag?
+  Wat doe je zelf?
+  Waar wil je ondersteuning bij?
+	 	Met	wie	delen	we	welke	informatie?

CONTACT 
Mabel van den Bergh: mmvandenbergh@ziva-advies.nl
Famke ten Brinke: fltenbrinke@ziva-advies.nl
www.ziva-advies.nl

WONEN 
HUISHOUDENWERK

DAGBESTEDING
VRIJE TIJD

GEZONDHEID

FAMILIE
VRIENDEN
KENNISSEN

GELD
REGELZAKEN
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