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Triple-C in een notendop
Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:
• uitgaan van hun menselijke behoeften;
• een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
• samenwerken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
• anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.
Triple-C publicaties en ondersteunende materialen
In 2015 verscheen het boek Triple-C Het gewone leven ervaren.
Hans van Wouwe en Dick van de Weerd beschrijven daarin het gedachtegoed achter
Triple-C en de randvoorwaarden die nodig zijn om Triple-C succesvol vorm te geven. Naast
het boek verschenen in 2015 ook de digitale Triple-C Index en de Triple-C e-learningmodule.
Alle informatie over Triple-C en de ondersteunende materialen vind je op
www.asvz.nl/triple-c
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Triple-C verbeeld in het Triple-C Behandelhuis.
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Een beetje Triple-C werkt niet
Werken volgens Triple-C vraagt om een
gezamenlijke visie, gedeelde waarden en
een open cultuur. Als iedereen – van de
bestuurders tot de begeleiders – achter
de visie en de werkwijze staat, lukt het
om anders te denken over wat de cliënten
nodig hebben, anders te kijken naar
probleemgedrag én dat in anders doen
te vertalen.

