
Aanpak van problemen: fit cirkel en plan van aanpak 
 
We hebben verschillende manieren geoefend om problemen aan te pakken. Je zult ze nog zeker nodig 
hebben, want in ieder gezin worden ouders wel eens voor verrassingen gesteld. De manieren die we 
besproken hebben waren:  
 

A. De fit-cirkel  
B. Het plan van aanpak 

 
Eigenlijk volgt B vaak op A.  
 
A. De fit-cirkel

1
: 

1. Als er iets is waarvan je niet weet waardoor het voorkomt, kun je de fit-cirkel gebruiken. Je zet het  
    probleem/het gedrag in het midden. Zorg ervoor dat je dit gedrag precies omschrijft.  
2. Vervolgens ga je bedenken wat het probleem/het gedrag veroorzaakt OF in stand houdt. Dwing jezelf  
    om uit verschillende hoeken drivers te verzinnen (jongere, gezin, vrienden, school, buurt).  
3. Vervolgens kijk je met welke drivers je iets gaat doen: welke drivers zijn van grote invloed op het  
    probleem, op welke drivers hebben jullie als ouder zelf invloed, welke drivers zijn drivers voor   
    verschillende problemen die spelen? Een combinatie van deze vragen leidt je tot de belangrijke  
    drivers.  
4. Stel een veronderstelling op: als dit en dit verandert… zal dit en dit gebeuren.  
5. Stel doelen en actiepunten op. Wat wil je bereiken met de drivers en wat ga je DOEN om zover te  
    komen? (Het doel kan zijn: onze monitoring wordt beter. Acties zouden kunnen zijn: we bellen ouders  
    van vrienden op, we controleren of jongere is waar hij zegt te zijn, we vragen school te bellen als hij er  
    niet is).  

 
B. Het plan van aanpak 
Soms kom je na het maken van een fit-cirkel op een punt dat het nog best lastig is om een plan te maken. 
Stap 5 lukt dan niet zo goed. Deze stappen kunnen je dan helpen om toch tot een goed plan te komen:  
 
1. Punten 1 t/m 4 van de fitcirkel.  
2. Ga brainstormen over mogelijke oplossingen. Schrijf alles op! Ook waarvan je denkt dat die  
    waarschijnlijk niet gaan helpen. Dit helpt je om creatief te gaan denken.  
3. Evalueer alle oplossingen: wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen?  
4. Kies een van de gevonden oplossingen en kies een “plan B”. Spreek af wie wat doet en wanneer je kijkt  
    of het plan gelukt is.  
5. Voer de oplossing uit. 
6. Bekijk op de afgesproken tijd of het plan gewerkt heeft. Heb je het plan niet helemaal goed  
   uitgevoerd? Bekijk hoe dit komt, bekijk hoe je dit in de toekomst gaat voorkomen en voer het plan  
   opnieuw uit. Heb je het plan goed uitgevoerd en heb je toch geen resultaat? � plan B. 
  
 

                                                           
1
 Voor een meer uitgebreide uitleg, zie “Hoe maak je een fitcirkel” 


