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Critical Time Interventie, een effectieve 
interventie (De Vet e.a., 2013; Manuel e.a., 2022)

Doelen:

1) Ondersteunen van cliënten in een transitieperiode in hun leven door 
emotionele en praktische steun en het versterken of ontwikkelen van 
vaardigheden.

2) Versterken en ontwikkelen van verbindingen van de cliënt met zijn 
sociaal en professioneel steunsysteem.

Effectief:
• Verbetert stabiliteit van huisvesting
• Vermindert psychische symptomen
• Verbetert cliënttevredenheid 
• Meer relatie met en gebruik van ondersteuning



CTI-traject

Kritische transitie in de levens
van kwetsbare mensen

• Relatie opbouwen

• Draagkracht-draaglast

inschatten

• Leefgebieden kiezen

• Steunbronnen

aanboren
en aan cliënt linken

• Versterken netwerk en

steunbronnen

• Monitoren

• Aanpassen

• Evalueren en

aanpassen

• Overdragen

• Afscheid nemen

1
Structureren

2
Testen

3
Overdragen

Kortdurend traject, varieert naar doelgroep en setting
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1. Benutting kritisch moment Goede timing
Bijstaan van cliënten in hun transitie-angst

2. Gestructureerd In drie fasen, namelijk een structureringsfase, 
testfase en overdrachtsfase

3. In tijd beperkt Maximaal 9 tot 12 maanden

4. Planmatig Plannen, documenteren en evalueren van 
begeleiding

5. Verbindend & schakelend Verbindingen versterken met sociaal 
steunsysteem en professioneel steunsysteem

6.  In focus beperkt Focus op beperkt aantal leefgebieden, namelijk 
die noodzakelijk zijn voor het kunnen maken 
van de transitie

7. Betrouwbaar & 
modelgetrouw

Coaching & reflectie in relatie tot 
modelgetrouwheid



Inspanning van een CTI-werker

• Fase 1: Gemiddeld 3 uur per week (totaal 36 uur)

• Fase 2: Gemiddeld 2 uur per week (totaal 24 uur)

• Fase 3: 0,5 à 1 uur per week (totaal 6 à 12 uur)

Ook binnen elke fase loopt de intensiteit van het contact tussen de 

CTI-werker en de cliënt af. 



Netwerk overleg

Overleg met de cliënt én betrokkenen uit sociale en professionele netwerk

‘Vraaggericht’ 

De cliënt en zijn vraag staan centraal. Van daaruit naar een gezamenlijke 
strategie en afstemming tussen alle betrokkenen.

‘Op maat’

Aangepast aan cliënt en omgeving (standaard netwerkoverleg bestaat niet!)



Voorwaarden voor succes

• De organisatie integreert de CTI-uitgangpunten en -waarden in haar beleid

• Werkers onderschrijven de CTI-uitgangspunten en ervaren CTI als effectief

• Toegang tot o.a. professionele hulpbronnen in de omgeving

• De organisatie en teamleden bieden voldoende steun & coaching in de 
uitvoering

• Reflectie tijdens de tweewekelijkse besprekingen op:

• de toepassing van CTI aan de hand van casussen

• het gebruik van CTI-werkbladen ter ondersteuning van cliënten

• Voldoende CTI-caseload voor voldoende ervaring met CTI

• Een warme overdracht van binnen naar buiten en bij voorkeur hantering 
vergelijkbare uitgangspunten en werkbladen



Aanpak Tussenvoorziening Utrecht

Doel was oriënteren op inzet CTI bij de Tussenvoorziening

- Welke cliënten?

- Waar in het traject?

- Waar in de organisatie?

“Ik ben me nu bewust van het 

feit dat we als hulpverleners 

vaak bezig zijn met onszelf 

onmisbaar maken. We 

regelen van alles, we bepalen 

van alles. En de cliënt vindt 

het allemaal prima. Met CTI 

gaan cliënten zelf aan de 

slag”

Marianne, CTI-werker

“ Ik heb net een ander 

huis gekregen, gelukkig 

heeft mijn begeleider 

deze eerste maanden 

veel tijd voor me.”

Maarten



Wat levert CTI op?

- CTI geeft tijd om te investeren in de relatie tussen client en CTI werker. 

- Focus en gevoel van urgentie. 

- Gebruik maken van netwerk.

- CTI werkers gaven aan creatiever te worden in hun werk. 

Voorbeeld: De kinderen van de cliënt ging helpen met 
het huis opruimen op een zaterdag. CTI werker denkt 
in eerste instantie dat dat niet handig is omdat ze niet 
werkt op zaterdag en realiseert zich dan dat dit juist 
de bedoeling is. 



Competenties van CTI-werkers

Vaardigheden en technieken, o.a.

• Onderhandelen en mediëren

• Motiverende gespreksvoering

• Krachtgericht- en systeemgericht werken

• Proactief en outreachend

• Linking & matching (cliënt en professionele en sociale relaties)

• Crisismanagement

Achtergrondkennis:

• Transities - cultuur en obstakels

• Trauma en rouwverwerking
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Contact

* Holly Haylock, Krachtwerk en CTI trainer, Holly.Haylock@radboudumc.nl

* Ineke Engbers, Tussenvoorziening Utrecht: inekeengbers@tussenvoorziening.nl
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