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Radicale vernieuwing langdurige ggz 

De beweging Radicale Vernieuwing langdurige ggz beoogt betere zorg en ondersteuning voor cliënten in 

de langdurige ggz tot stand te brengen om zo de kwaliteit van het dagelijks leven voor deze groep cliënten 

te helpen verbeteren. De kern van de beweging is ‘van regels naar relaties’ en het centraal stellen van de 

mens en niet regels, protocollen en gewoonten. 

Veranderprocessen	en	reflectie
In	veranderprocessen	is	het	belangrijk	om	regelmatig	samen	te	reflecteren.	Met	vragen	zoals	‘waar	willen	

we naartoe’, ‘waar staan we’, ‘lukt het om de bedachte stappen uit te voeren’, ‘zijn alle perspectieven en 

stakeholders betrokken’ of ‘hoe staan mensen tegenover een procesverandering’. 

Veranderprocessen kunnen in de beweging Radicale Vernieuwing langdurige ggz erg divers zijn en op vele 

verschillende manieren vorm krijgen: het kan bijvoorbeeld gaan om de implementatie van een interventie, 

maar ook om veranderen van het proces om naasten te betrekken. Het kan ook gaan om een brede 

cultuurverandering die tegelijkertijd klein kan beginnen. Of om het creëren van experimenteerruimte en 

een regelarme omgeving. Soms zal het lijken op een implementatieproces met vaste stappen, soms zal het 

meer organisch gaan.

Bij	het	analyseren	van	de	voortgang	van	de	beweging	naar	relaties	kan	een	reflectietool	in	al	die	situaties	

helpend zijn. Vanuit het actieonderzoek bij de beweging van Radicale vernieuwing is daarom deze 

reflectietool	ontwikkeld	als	ondersteuning	voor	het	vormgeven	van	de	radicale	vernieuwing	in	de	eigen	

organisatie en praktijk en binnen de beweging. 

Door	de	variatie	in	veranderprocessen	kan	het	‘bewegingsteam’	om	de	reflectie	mee	aan	te	gaan	eveneens	

erg wisselen. Ongeacht de inzet en de samenstelling van gesprekspartners zijn de thema’s in deze tool 

factoren die van invloed kunnen zijn op de beweging in de praktijk van regels naar relaties. 

Thema’s	en	gebruik	van	de	reflectietool
De	reflectietool	bestaat	uit	verschillende	thema’s.	Deze	thema’s	zijn	tot	stand	gekomen	op	basis	van:

• De synthese van de groepsgesprekken (kampvuurgesprekken) van vijf bij de beweging aangesloten 

praktijken

• De theorie Consolidated Framework for Implementation Research (zie kader)

• De theorie van empirische ethiek (zie kader)

De thema’s bieden de mogelijkheid om de dialoog op gang te brengen en daar structuur in aan te brengen. 

Er is geen vaste volgorde waarin de thema’s moeten worden doorlopen en ook hoeven niet alle thema’s 

benut	te	worden:	het	is	aan	de	praktijken	om	zelf	de	onderdelen	van	de	reflectietool	te	benutten	die	

het meest nodig en helpend zijn. Wel is het raadzaam om te starten bij het onderdeel ‘De beweging in 

de praktijk’	om	zo	én	een	gezamenlijk	beeld	te	hebben	op	wat	in	de	betreffende	praktijk/	organisatie	de	

gewenste beweging is die gemaakt gaat worden én wie in de praktijk het bewegingsteam vormen. 

https://www.rvggz.nl/
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Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)

Het doormaken van veranderprocessen in organisaties en sectoren is niet eenvoudig. Er kunnen verschillende 

factoren zijn die bevorderend of juist belemmerend werken. Damschroder en collega’s 1 hebben deze factoren 

samengevat in een theoretisch kader: Consolidation Framework for Implementation Research (CFIR). Dit 

kader is gebaseerd op 19 gepubliceerde theorieën over vernieuwingen in de praktijk in de gezondheidszorg. Dit 

kader	dient	dus	als	methode	voor	het	identificeren	van	belemmerende	en	bevorderende	factoren	die	invloed	

hebben op een (toekomstige) vernieuwing. Het gaat om:

• Kenmerken van de vernieuwing

• Context waarin de vernieuwing plaatsvindt

• Kenmerken van de organisatie

• Kenmerken van de stakeholders

•	 Het	proces	van	plannen,	reflecteren	en	kartrekkers

Empirische ethiek

De zorg-ethische benadering legt verbinding tussen praktijk van dagelijkse zorg en ideeën en idealen die 

betrokkenen hierin proberen tot stand te brengen, waardoor ze worden gedreven. Belangrijke stap in deze 

benadering	is	het	articuleren	van	idealen	en	waarden	die	actoren	in	een	specifieke	zorgcontext	nastreven	en	

hoe ze omgaan met mogelijke spanningsvelden of tegenstrijdigheden. Het gaat dan om vragen als: Wat zien 

actoren als goede zorg? Welke waarden en idealen zetten ze centraal? Wat moeten betrokkenen doen, wat 

moeten ze juist laten en wat maakt dit wellicht ingewikkeld? 2 

De tool bestaat uit zeven thema’s. Elk thema is uitgewerkt met vragen	voor	reflectie,	stellingen en 

bronnen ter inspiratie. Deze drie onderdelen dienen als input voor de uitvoering, discussie en evaluatie 

van het veranderproces. 

Voor wie?
Aan	de	hand	van	deze	reflectietool	ga	je	in	het	bewegingsteam	de	dialoog	aan.	Het	is	belangrijk	dat	in	

dit team verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn zoals het perspectief van cliënten, naasten, 

(ervaringsdeskundige) uitvoerende en leidinggevende professionals. Om te zorgen dat iedereen goed 

aan bod kan komen raden wij aan om hier ongeveer tien deelnemers aan mee te laten doen.

Hoe?
De	reflectie	start	zoals	genoemd	bij	‘de	beweging	in	de	praktijk’.	Er	is	daarna	geen	vaste	volgorde	

voor de thema’s: vanuit de praktijk wordt bepaald welke thema’s de meeste urgentie hebben voor het 

ontwikkelproces.

1 Damschroder, L.J., Aron, D.C., Keith, R.E., Kirsh, S.R., Alexander, J.A., Lowery, J.C. (2009) Fostering 
implementation	of	health	services	research	findings	into	practice:	a	consolidated	framework	for	advancing	
implementation science. Implement Sci. 2009 Aug 7;4:50. doi: 10.1186/1748-5908-4-50. PMID: 19664226; 
PMCID: PMC2736161.

2  Willems, D., & Pols, J. (2010) ‘Goodness! The empirical turn in health care ethics’ Medische Antropologie,  
22(1) 161–170.

 Pols, J. (2015) ‘Towards an empirical ethics in care: relations with technologies in health care’, Medicine, Health 
Care and Philosophy, 18(1) 81–90.
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Waarover je als bewegingsteam het gesprek wil gaan voeren bepaal je aan de hand van de opgestelde 

gespreksthema’s	uit	figuur	1.	Het	inzetten	van	deze	reflectietool	is	een	cyclisch	proces,	dat	je	periodiek	

met elkaar kan herhalen. 

Het	gezamenlijk	doorlopen	van	de	reflectietool	in	de	eigen	organisatie	of	breed	in	de	beweging	geeft	

een beeld van dat wat al op orde is en dat wat nog om aandacht vraagt om relaties voorop te stellen. De 

tool draagt bij aan een concreet verbeterplan en acties om dit plan te borgen. De tool is geen blauwdruk, 

maar geeft een impuls aan de beweging naar relaties. 

De vragen en stellingen kunnen in het groepsgesprek worden doorgenomen. Het kan ook energie geven 

om de stellingen te gebruiken met de ‘Over de streep’-methode.

Over de streep

De ‘Over de streep’-methode is een mooie werkvorm om overeenkomsten en verschillen inzichtelijk te maken 

in een groep en daar de dialoog over te voeren. In het midden van de ruimte wordt een streep gemaakt van 

bijvoorbeeld tape. Mensen stappen over de streep als de stelling op hen van toepassing is. 

In ontwikkeling
De	reflectietool	is	een	dynamisch	product:	dit	is	de	eerste	versie	om	mee	aan	de	slag	te	gaan	en	we	

willen de tool, met feedback uit de praktijken steeds kunnen aanpassen. Zodat onderdelen die misschien 

minder goed werken aangepast kunnen worden en onderdelen die juist goed werken, uitgebouwd 

worden. Zo wordt het een ‘levende tool’. 
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Stap 1. De beweging in de praktijk 

Zoals eerder genoemd kan de radicale vernieuwing in de praktijk op vele verschillende manieren vorm 

krijgen (intern versus beweging breed, vaste implementatiestappen versus organisch, groot versus klein 

etc.). Het is belangrijk om binnen de praktijk goed te communiceren over wat de vernieuwing is die wordt 

nagestreefd. Deze vragen kunnen daarbij helpend zijn

De visie op de vernieuwing
Is het al duidelijk wat de vernieuwing is en hoe radicale vernieuwing in de praktijk vorm gaat krijgen? 

Zo niet, dan kunnen de vragen die worden gesteld bij de thema’s ‘eigen organisatie onder de loep’, 

‘dilemma’s tussen waarden’ en ‘professionaliteit’ helpend zijn om richting te geven en de dialoog over 

wat de vernieuwing moet inhouden met elkaar te voeren.

Onderstaande vragen kunnen ook helpend zijn bij het scherper krijgen van wat de vernieuwing in de 

praktijk gaat worden. 

Basis van de vernieuwing
• Welke dromen zijn er als er gedacht wordt aan ‘van regels naar relaties’?

• Hoe zouden deze dromen vorm kunnen krijgen in de beweging van radicale vernieuwing in de 

praktijk? 

• Als je 3 minuten de tijd krijgt, hoe zou je uitleggen waar de vernieuwing toe dient?

• Onderschrijven alle betrokkenen de visie op de vernieuwing? 

• Hoe worden de stappen van de vernieuwing concreet gemaakt?

• Wat zijn de inspiratiebronnen?

• Hoe urgent is de vernieuwing? Wat gebeurt er als het niet gedaan wordt?

Bewegingsteam van de vernieuwing en inzet 
• Wie zijn de kartrekkers?

• Wie vormen het bewegingsteam?

• Zijn bij het initiëren en vormgeven van de vernieuwing in de eigen praktijk alle lagen in de organisatie 

vertegenwoordigd? Denk aan managers, professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten? 

Welke stakeholders zijn belangrijk voor de vernieuwing en hoe kunnen deze betrokken worden?

Voordeel van de vernieuwing
• Wat zijn de gewenste opbrengsten en hoe maak je deze duurzaam?

• Wie gaat het meeste merken van de vernieuwing?

Bewijs en kwaliteit
• Welke informatie is er al beschikbaar over of de vernieuwing de gewenste opbrengsten gaat 

opleveren? Zijn er al verhalen of ervaringen van anderen bekend over soortgelijke vernieuwingen?

• Hoe kan deze informatie benut worden?



9

Aanpasbaarheid en testbaarheid
•	 In	hoeverre	kunnen	elementen	van	de	vernieuwing	verfijnd	worden	om	ze	beter	aan	te	laten	sluiten	

op de praktijk?

• Is het nodig om de vernieuwing in het klein uit te proberen? Zo ja, kan er een pilot uitgevoerd 

worden?

• Zijn er op voorhand al factoren aanwijsbaar waarvan het zeer aannemelijk is dat zij het 

vernieuwingsproces kunnen belemmeren? En kunnen bevorderen?

• Is er experimenteerruimte voor de vernieuwing (of moet het binnen de bestaande kaders 

plaatsvinden)?

Complexiteit
• Hoe ingewikkeld is het initiatief? Houd bijvoorbeeld rekening met de volgende aspecten van het 

initiatief: duur, reikwijdte, aantal betrokkenen, aantal stappen, hoe groot de verandering is (moeten 

er veel/weinig nieuwe competenties voor ontwikkeld worden, zijn bepaalde randvoorwaarden al wel/

nog niet aanwezig etc.).

Kosten
• Welke kosten moeten gemaakt worden om de vernieuwing uit te voeren? Denk hierbij ook juist aan de 

inzet van personele uren.

• Welke verwachtingen zijn er over eventuele opbrengsten in tijd en inzet (besparingen) van de 

vernieuwing?
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Stap 2. Werken	met	de	reflectietool

Prioritering: samen bepalen welke thema’s het eerste aangepakt worden en  
de thema’s doorlopen

 Figuur 1. De scan

!"#$"%"&'(&#'(#
)"#*+,-.'/-

De beweging
 in de praktijk

Eigen organisatie
onder de loep

Cliënt in het
netwerk

Professionaliteit

Verkennen van
systeemwereld
en stakeholders

Proces

Dilemma’s 
tussen waarden



11

Cliënt in het netwerk 
Een cliënt staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een netwerk. Alle levensgebieden van de cliënt 

zijn hierbij van belang, zoals sociale relaties, werk, de bestaanszekerheid, maar ook bijvoorbeeld de plek 

waar iemand woont. Deze levensgebieden worden in meer detail geoperationaliseerd in het concept van 

positieve gezondheid. 3  

Positieve	gezondheid	is	een	concept	ontwikkeld	door	Machtelt	Huber.	Zij	stelde	een	alternatieve	definitie	op	

voor gezondheid die niet langer uitgaat van gevrijwaard zijn van symptomen, maar benadrukt dat gezondheid 

ook gaat over het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om 

te gaan. Daar komt bij kijken dat alle levensgebieden van lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, 

kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren de aandacht krijgen.

Psychische problematiek raakt niet alleen de cliënt zelf, maar het gehele sociale netwerk, over alle 

levensgebieden. Naast de focus op het individu, moet er daarom ook aandacht zijn voor de relatie 

tussen de cliënt en de naaste omgeving, zoals met familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten, maar 

ook met bijvoorbeeld collega’s, studiegenoten of meer praktische contacten, zoals de huisarts of een 

huishoudelijke hulp. Het kunnen delen van plezier en zorgen en van betekenis kunnen zijn voor anderen 

horen hierbij. Betrek in je vernieuwing de naasten, werk samen en ondersteun hen, maar denk ook 

aan verbinding en wederkerigheid tussen buurtgenoten, en in hoeverre iemand prettig woont in een 

leefbare omgeving met laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting, werk of andere dagbesteding, 

ontspanningsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Naast de fysieke omgeving is ook de digitale 

omgeving van belang, zoals platforms voor het ontmoeten van lotgenoten. 

Vragen	voor	de	reflectie	door	het	beweegteam

• In hoeverre wordt er holistisch en binnen alle levensgebieden naar zowel de kracht als de zorg- en 

ondersteuningsbehoeften van de cliënten en zijn of haar naasten gekeken?

• Hoe wordt het gehele sociale netwerk betrokken in de vernieuwing? 

• In welke mate kennen het beweegteam de voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, werk en 

inkomen, sociaal domein, wonen en veiligheidsdomein die relevant zijn voor mensen met ernstige 

psychische problematiek?

Stellingen	voor	reflectie	door	het	beweegteam

• Wij moeten de expertise van cliënt, naasten en andere zorg- en dienstverleners beter benutten.

• We bieden proactief ondersteuning aan naasten. 

• Er is oog voor online mogelijkheden voor herstel. 

• Het betrekken van naasten is essentieel in het werk.

3 https://www.iph.nl/

https://www.iph.nl/


12

Inspirerende voorbeelden voor het betrekken van het levensgebied brede netwerk

https://art-psy.nl/het-model/ 

https://phrenos.mett.nl/pod/wat+is+pod/default.aspx

http://www.inca-pa.nl/watMloog.doc.htm 

https://www.ract.nl/over-ract/ 

https://www.werkenmetips.nl/wat-is-ips/ 

https://www.movisie.nl/interventie/kwartiermaken

https://welzijnoprecept.nl/ 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf

https://www.ozoverbindzorg.nl/

https://www.psynet.nl/

https://instrumentwijzer.nl/ecogram

https://instrumentwijzer.nl/wijkecogram

https://instrumentwijzer.nl/netwerkcirkel-van-lensink 

https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/bestaanszekerheid/

https://art-psy.nl/het-model/
https://phrenos.mett.nl/pod/wat+is+pod/default.aspx
http://www.inca-pa.nl/watMloog.doc.htm
https://www.ract.nl/over-ract/
https://www.werkenmetips.nl/wat-is-ips/
https://www.movisie.nl/interventie/kwartiermaken
https://welzijnoprecept.nl/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf
https://www.ozoverbindzorg.nl/
https://www.psynet.nl/
https://instrumentwijzer.nl/ecogram
https://instrumentwijzer.nl/wijkecogram
https://instrumentwijzer.nl/netwerkcirkel-van-lensink
https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/bestaanszekerheid/
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Professionaliteit: methodisch werken, relationeel werken en werken vanuit 
ervaringsdeskundigheid
Het werken met focus op ‘van regels naar relaties’ vergt mogelijk een shift in de grondhouding in het 

werken	en	in	het	gehele	zorgsysteem.	Reflectie	op	welke	invulling	wordt	gegeven	aan	wat	professioneel	

werken is, is van belang. Het gaat daarbij zowel om relationeel als methodisch werken en de 

verbondenheid hiertussen. De inzet van ervaringsdeskundigen als professionals in de organisatie is ook 

een belangrijke schakel in het aansluiten bij cliënten. 

Methodisch werken

Methodisch werken in de ggz wordt wel omgeschreven als planmatig werken volgens een behandel- en/of 

begeleidingsplan. De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt worden gestructureerd 

in kaart gebracht. Met een cyclisch proces van uitvoeren en evalueren van de stappen en het zo nodig bijstellen 

van het plan. 4  

Relationeel werken

Relationeel werken is een term die veel wordt gebruikt in de zorgethiek. Uitgangspunt van de zorgethiek is 

dat de mens als relationeel wezen altijd verbonden is met anderen en daar ook van afhankelijk is. Dat geldt 

voor cliënten, maar ook voor professionals. Vanuit zorg-ethisch perspectief worden morele afwegingen 

altijd gemaakt vanuit een concrete situatie met oog voor de onderlinge afhankelijkheid van betrokkenen. 

Een belangrijke denker in de zorgethiek, Joan Tronto 5 geeft aan dat het in zorg vaak gaat om kwaliteiten als 

aandacht, verantwoordelijkheid, competentie, responsiviteit en solidariteit. Een voorbeeld van een zorg-

ethische benadering is de presentiebenadering die ontwikkeld is door Andries Baart.

Werken vanuit ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen decennia is de waarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen voor het ondersteunen van 

herstelprocessen, in binnen- en buitenland, op meerdere manieren aangetoond. Vanuit de cliëntbeweging zijn 

initiatieven ontwikkeld voor het herstelconcept en in veel ggz-organisaties is herstel inmiddels een leidend 

principe. 6 

Vragen	voor	de	reflectie	door	het	beweegteam

• Welke visie is er op professioneel werken? Wat zijn de essentiële kenmerken van professioneel 

werken? 

• Hoe wordt omgegaan met relationeel werken, en methodisch werken en het inzetten van 

ervaringsdeskundigheid? 

• Welke ruimte ervaren professionals in hun werk om te doen wat zij nodig achten? Is dit een thema in 

de organisatie?

• In welke mate wordt er gewerkt vanuit een positieve benadering, vanuit de talenten en wensen van 

de cliënten? 

4 https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Onderwijs/lesmateriaal/Methodisch_werken_met_zorgleefplan.pdf
5  Tronto, J. (2013). Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice. New York: New York University Press.
6  GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE! en Kenniscentrum Phrenos (2013). Ervaringsdeskundigheid: 
Beroepscompetentieprofiel.	Utrecht/Amersfoort:	GGZ	Nederland,	Trimbos-instituut,	HEE!	en	Kenniscentrum	
Phrenos. https://www.trimbos.nl/docs/b10fcf95-1729-4466-a6ae-529f6183d79a.pdf 

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Onderwijs/lesmateriaal/Methodisch_werken_met_zorgleefplan.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/b10fcf95-1729-4466-a6ae-529f6183d79a.pdf
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• Hoe wordt omgegaan met stigmatisering? Zowel in de maatschappij, als door professionals en door 

de cliënt zelf? Welke ruimte is er om dit te bespreken?

• Hoe worden ervaringsdeskundigen ingezet? Is de inbreng van (familie-)ervaringsdeskundigheid 

verankerd op alle niveaus en in alle processen van de organisatie, zowel op leidinggevend, uitvoerend 

als bestuurlijk niveau, alsmede binnen de vernieuwing?

• Hoe verhouden regels en relaties zich tot elkaar?

• Wat bevordert om (nog) meer te werken vanuit het principe ‘aansluiten bij de cliënt’?

• Wat werkt belemmerend voor het aansluiten bij de cliënt?

Stellingen	voor	reflectie	door	het	beweegteam

• Ik heb vaak te weinig tijd om echt contact te maken met de cliënt.

• In onze beweging naar relaties wordt goed naar cliënten geluisterd.

• In onze beweging naar relaties worden ervaringsdeskundigen gezien als volwaardige collega’s.

• Ik weet hoe ik moet aansluiten bij de cliënt.

• Wat de cliënt wil en wat ik denk dat het beste is voor de cliënt matcht niet altijd met elkaar.

• Het zou goed zijn als onze organisatie meer ervaringsdeskundigen inzet.

• In onze beweging naar relaties staat ‘niets over ons zonder ons’ centraal.

• In onze beweging naar relaties wordt er gewerkt aan alle levensdomeinen, met een integraal 

mensbeeld.

• Wij werken volgens het principe één cliënt, één plan.

• Wij evalueren regelmatig samen met de cliënt in welke mate de ondersteuning (nog steeds) bijdraagt 

aan de doelen en wensen van de cliënt. 

Inspiratie voor het maken van contact en de inzet van ervaringsdeskundigheid

Presentiebenadering: 

https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/presentiebenadering-basis-goede-zorg

https://www.psychosenet.nl/echt-contact-in-de-ggz/

Methodisch werken aan verbinding bij psychische problematiek: Op zoek naar een match

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

Handreiking ROPI Recovery Oriented Practices Index

https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/presentiebenadering-basis-goede-zorg
https://www.psychosenet.nl/echt-contact-in-de-ggz/
https://www.han.nl/nieuws/2020/12/psychische-problematiek-artikelen-met-praktische-hulpmiddelen/4816_-_han_match_bundel_-_online.pdf
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1186-handreiking-voor-de-inzet-van-ervaringsdeskundigheid-vanuit-de-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.trimbos.nl/docs/0b5b983d-146f-4349-b246-d8e0ecde51bc.pdf
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Verkennen systeemwereld en stakeholders
Het doel van de beweging Radicale vernieuwing van de langdurige ggz is om vanuit relaties te werken 

in	plaats	vanuit	regels	en	gewoontes.	De	systeemaspecten	van	de	ggz	zoals	financieringskaders	en	

schotten tussen domeinen sluiten vaak niet goed aan bij de behoeften van de cliënt en naasten en de 

goede intenties van hulpverleners. De beweging naar een relatie cultuur wil je in alle lagen terugzien, 

van	uitvoerders	tot	managers	en	beleidsmakers,	maar	ook	bij	de	financiers	en	de	wetgeving.	

De zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problematiek wordt versnipperd 

aangeboden. 67 Maar ook zaken als lange wachttijden, tekort aan ggz-personeel en woningentekort 

vormen een systeembelemmering voor het bieden van de beste zorg en ondersteuning aan cliënten. 

Daarnaast spelen andere maatschappelijke ontwikkelingen voor cliënten een belemmerende rol om 

mee te doen, zoals het publieke stigma op (mensen met) psychische aandoeningen en een steeds meer 

geïndividualiseerde, complexer wordende maatschappij. 

Het is goed om je bewust te zijn van welke factoren mogelijk bevorderend of belemmerend werken om 

de mogelijkheid te krijgen nauw aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt en zijn of haar naasten. En 

wat (landelijke) stakeholders kunnen betekenen in het bieden van oplossingen. 

Vragen	voor	de	reflectie	door	het	beweegteam

• Welke onderdelen/kenmerken van ons zorgsysteem belemmeren het bieden van passende zorg, en 

welke faciliteren?

• In hoeverre worden er al oplossingen gezocht voor mogelijk belemmerende wetten en regels?

• Hoe worden stakeholders betrokken bij het zoeken naar oplossingen (gemeenten, zorgverzekeraars 

etc.)? Zijn de stakeholders zich voldoende bewust van wat er speelt?

• Hoe verhouden verantwoordingssystemen, zoals tijdschrijven, supervisering, accountability, zich tot 

goede zorg?

• Wat zou je binnen de geldende regels en wetten morgen al anders kunnen doen om meer aan te 

sluiten bij de behoeften van de cliënt/naaste?

• In welke mate is de vernieuwing gunstig of ongunstig voor het budget van jullie organisatie?

•	 In	welke	mate	hebben	de	wachtlijsten	effect	op	de	doorstroom	van	cliënten?

• In welke mate heeft het tekort aan woningen impact op de doorstroom van cliënten?

• In welke mate maakt je organisatie het werken in de ggz aantrekkelijk? 

• Hoe wordt er omgegaan met stigmatisering van psychische problematiek?

Stellingen	voor	reflectie	door	het	beweegteam

• Wij geven/krijgen/nemen voldoende ruimte om goede zorg en ondersteuning te leveren Wij merken 

aan cliënten dat de maatschappij steeds complexer wordt; en steeds meer mensen ‘buiten de boot’ 

vallen.

• De ggz moet meer de barricades op.

• Door alle verantwoordingsdruk hebben we te weinig tijd voor wat we echt willen doen.

•	 In	onze	organisatie	weten	we	goede	oplossingen	te	vinden	voor	schotten	in	de	financieringsstructuur.

• De beweging rvggz sterkt ons om de omslag te maken naar het werken vanuit relaties. 

• De beweging rvggz geeft ons het gevoel dat we niet het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. 

7 https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1881-een-mentaal-gezonde-samenleving-en-de-rol-
van-de-ggz

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1881-een-mentaal-gezonde-samenleving-en-de-rol-van-de-ggz
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1881-een-mentaal-gezonde-samenleving-en-de-rol-van-de-ggz
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Inspiratie om de omslag te maken van systeemwereld naar leefwereld

https://kenniscentrumphrenos.nl/hoe-staat-het-met-de-regionale-quickscan-zorg-en-sociaal-

domein-bij-complexe-ggz-problematiek/

https://www.destentor.nl/deventer/schrijnend-tekort-aan-zorgmedewerkers-maar-wat-is-de-

oplossing~ae5c3aec/

https://wachtverzachter.nu/

https://wegvandewachtlijst.nl/

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/11/12/wachttijden-in-geestelijke-gezondheidszorg-oplossen-

door-betere-samenwerking-in-regio%E2%80%99s

MHFA

Welkome wijk

Inzet cursus Mental Health First Aid voor wijkbewoners in Gestel

https://kenniscentrumphrenos.nl/hoe-staat-het-met-de-regionale-quickscan-zorg-en-sociaal-domein-bij-complexe-ggz-problematiek/
https://kenniscentrumphrenos.nl/hoe-staat-het-met-de-regionale-quickscan-zorg-en-sociaal-domein-bij-complexe-ggz-problematiek/
https://www.destentor.nl/deventer/schrijnend-tekort-aan-zorgmedewerkers-maar-wat-is-de-oplossing~ae5c3aec/
https://www.destentor.nl/deventer/schrijnend-tekort-aan-zorgmedewerkers-maar-wat-is-de-oplossing~ae5c3aec/
https://wachtverzachter.nu/
https://wegvandewachtlijst.nl/
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/11/12/wachttijden-in-geestelijke-gezondheidszorg-oplossen-door-betere-samenwerking-in-regio%E2%80%99s
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/11/12/wachttijden-in-geestelijke-gezondheidszorg-oplossen-door-betere-samenwerking-in-regio%E2%80%99s
https://mhfa.nl/
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/welkome-wijk-moet-acceptatie-bewoner-met-psychische-achtergrond-vergroten
https://www.trimbos.nl/docs/5dd4ce69-db5f-4419-8124-b9c7df16a3ea.pdf
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Eigen organisatie onder de loep

Veranderprocessen worden op verschillende manieren beïnvloed. Eigenschappen van de eigen 

organisatie hebben een grote impact en het is daarom belangrijk dit mee te nemen in de uitwerking, 

evaluatie en bijstelling van het veranderproces.

Vragen	voor	reflectie	door	het	beweegteam:

• Organisatiecultuur: Hoe zou je de cultuur van de organisatie (op dit moment) typeren (bijvoorbeeld 

algemene overtuigingen, waarden, aannames etc. Hiervoor kunnen de vier typeringen van 

organisatieculturen van Quinn en Cameron als inspiratie worden gebruikt – zie hieronder) en denken 

jullie dat de cultuur van je organisatie het verandertraject zal beïnvloeden? Wat is helpend? Wat is 

belemmerend?

• Is het veranderen van de organisatiecultuur wellicht onderdeel van radicale vernieuwing in de 

praktijk?

• Personeel: Is er voldoende menskracht om de vernieuwing uit te voeren? Wat is de impact van 

personeelsverloop en werkdruk? En andersom, wat zal de impact zijn van de vernieuwing op het 

personeel en werkdruk? 

• Netwerk en communicatie: Hoe kunnen collega’s betrokken worden bij de vernieuwing? Zijn er 

bestaande communicatiestructuren (vaste overleggen, bijeenkomsten etc.) die benut kunnen 

worden?

• Compatibiliteit: In welke mate sluit de vernieuwing aan bij de normen, waarden en andere 

processen in de organisatie? Zijn er andere ontwikkelingen in de organisatie die bevorderend of juist 

belemmerend, tegendraads zijn?

• Innovatieklimaat en urgentie: In hoeverre wordt innoveren gewaardeerd? Wat is de ruimte voor het 

maken van fouten? Wordt de noodzaak van de verandering breed gevoeld en onderschreven, ook met 

concrete acties?

• In welke mate ervaren professionals ruimte (in tijd maar ook wat betreft methode) om te luisteren en 

aan te sluiten bij het verhaal van de cliënt?

• Hoe wordt in de organisatie gesproken over de betekenis van contact maken?

Het concurrerende waardenmodel van Cameron en Quinn

Inzicht krijgen in de manier waarop een organisatie werkt is van belang in veranderprocessen. Om deze 

werkwijze, ofwel cultuur binnen een organisatie in kaart te brengen hebben Cameron en Quinn vier typeringen 

van organisatieculturen opgesteld met twee dimensies: 1. interne gerichtheid en integratie versus externe 

gerichtheid en differentiatie; 2. flexibiliteit en vrijheid van handelen versus stabiliteit en beheersbaarheid: 

1. Familiecultuur: gericht op goede verhoudingen en grote onderlinge betrokkenheid (intern gericht; 

flexibel).

2. Adhocratiecultuur: de externe positionering staat centraal; het gaat veelal over creatie, innovatie en 

creativiteit	(extern	gericht;	flexibel).

3. Hiërarchische cultuur: goede interne verhoudingen wordt gekoppeld aan de behoefte aan taakgerichte 

stabiliteit en beheersbaarheid (intern gericht; stabiliteit).

4. Marktcultuur: een resultaatgerichte organisatie waarin het belang van concurrentie en winstmaximalisatie 

bovenaan staat (extern gericht; stabiliteit). 
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Stellingen	voor	reflectie	door	het	beweegteam
• Onze organisatie beloont innovatie en anders denken

• Mijn collega’s zijn verander-moe

• We willen wel veranderen maar het ontbreekt aan de personele capaciteit om dit te doen

• Deze verandering is oude wijn in nieuwe zakken

• De cultuur van onze organisatie ondersteunt dit veranderproces

• In onze organisatie is er een groot verschil tussen de papieren visie en de daadwerkelijke praktijk

• In onze organisatie wordt nagenoeg alles bedacht en gedaan vanuit het perspectief van de cliënt

Inspiratie voor de organisatiecultuur

Het verkennen en doorgronden van de cultuur van de organisatie kan vanuit verschillende theoretische 

kaders worden gedaan. Hieronder staan voorbeelden, ter inspiratie.

Het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn (K.S. 

Cameron & R.F. Quinn (2016). Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. Amsterdam: Boom 

Uitgevers Amsterdam.) Samenvatting. Vragen OCAI (exclusief scoring, niet vrij beschikbaar)

Ybema, S., Yanov, D., Wels, H. & Kamsteeg, F. (2009). Organizational Ethnography: Studying the 

Complexities of Everyday Life. Thousand Oaks: Sage Publication Ltd. Meer over deze handleiding

SBCM (2015). Quick Scan Organisatiecultuur: Een tool voor professionals om werkgevers te leren 

kennen. Den Haag: SBCM

Vier type organisatieculturen volgens Quinn en Cameron

 

https://www.bruna.nl/images/active/InkijkPDF/cb/9789052618890.pdf
https://adoc.pub/organizational-culture-assessment-instrument4d9483bce00842b3fa6668d4e5ed173340316.html
https://sk.sagepub.com/books/organizational-ethnography
https://www.inclusiefwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/05/Quick_Scan_Organisatiecultuur.pdf
https://www.inclusiefwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/05/Quick_Scan_Organisatiecultuur.pdf
https://www.quinnassociation.com/en/culture_typology
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Dilemma’s tussen waarden
Bij vernieuwingsprocessen spelen verschillende waarden en ideeën een rol. Deze kunnen met elkaar 

in overstemming zijn maar dat hoeft niet. Voor het goed doorlopen van het vernieuwingsproces is het 

belangrijk om zicht te hebben op welke waarden een rol spelen en te erkennen waar waarden mogelijk 

botsen. 

Vragen	voor	de	reflectie	door	het	beweegteam

Welke begrippen, idealen en waarden staan centraal in de droom?

• Goede hulpverlening, hoe wordt dat vormgegeven in deze vernieuwing? Wat wordt er verstaan onder 

goede hulp? Wat is de visie op klassieke dilemma’s tussen autonomie en overnemen? En tussen het 

goede	willen	doen	en	efficiënte	zorg?

• Hoe wordt omgegaan met waarden en begrippen als gelijkwaardigheid, waardig leven, openheid, 

transparantie	en/of	efficiëntie?	Zijn	deze	constructen	onderwerp	van	gesprek	in	de	organisatie	en	zo	

ja hoe?

• Worden de idealen en waarden concreet gemaakt en zo ja hoe?

• Hoe wordt omgegaan met zorg gericht op gezondheid en zorg gericht op ziekte? Spelen beide 

perspectieven in de praktijk of is juist één perspectief dominant? Hoe wordt omgegaan met 

tegenstrijdige visies?

• Zorg gericht op herstel, hoe ziet dat eruit in dit initiatief?

• Hoe wordt omgegaan met verschillende perspectieven (cliënt, naasten, professional, management) 

en welke spanningen treden hier op?

Stellingen	voor	reflectie	door	het	beweegteam

• Ik merk dat er binnen de organisatie verschillende visies zijn over wat goede zorg is.

• Er zijn in de organisatie verschillende visies op wat het doel is van onze organisatie.

• We maken tijd om het met elkaar te hebben over de waarden die belangrijk zijn in ons werk.

• Ik ben soms erg beschermend naar de cliënten toe / ik word soms erg beschermd door de 

hulpverleners. 

• In deze organisatie wordt geaccepteerd dat we risico’s moeten nemen en niet alles goed kan gaan.

• Ik ervaar veel druk vanuit de samenleving om risicomijdend te werken. 

Inspiratie voor ethische dilemma’s in de zorg en waardengericht werken

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-10803_Moreel-beraad-tijd-voor-

ethische-reflectie-in-de-dagelijkse-praktijk-van-de-ggz

https://www.redesigningpsychiatry.org/ 

https://www.vilans.nl/producten/waardenkaart-verbeter-de-samenwerking

 

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-10803_Moreel-beraad-tijd-voor-ethische-reflectie-in-de-dagelijkse-praktijk-van-de-ggz
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-10803_Moreel-beraad-tijd-voor-ethische-reflectie-in-de-dagelijkse-praktijk-van-de-ggz
https://www.redesigningpsychiatry.org/
https://www.vilans.nl/producten/waardenkaart-verbeter-de-samenwerking
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Proces: Plannen en betrekken
Het proces van de vernieuwing is vanzelfsprekend van belang. Er zijn verschillende theorieën over de 

aanpak van veranderingen. Een veel gebruikt model is het stappenmodel van Kotter (1996: Figuur uit 

Factsheet De kracht van ervaring: Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk). 

Figuur 2. Acht stappen van verandering, J. Kotter (1996)

Fase 3:
Implementeren
en volhouden

Fase 2:
Organiseren 
en toerusten
medewerkers

Fase 1:
Creëer een 
veranderklimaat

Creëer een gevoel van urgentie

Vorm een leidende coalitie

Ontwikkel visie en strategie

Communiceer de visie

Empower medewerkers en zorg
voor draagvlak

Creëer korte termijn successen

Consolideer en creëer
meer verandering

Veranker de
nieuwe aanpak












Belangrijk is dat het ‘beweegteam’ dat aan de slag gaat met de vernieuwing groot genoeg is en het 

niet aan één persoon hangt. Betrek de verschillende perspectieven in het kernteam: cliënt, naasten, 

professional, management. En stem goed met elkaar af wat de meeste energie geeft in het proces 

(bijvoorbeeld uitwisseling met collega’s, uitwisseling met andere organisaties, uitwisseling met 

cliënten) en focus daarop zodat hetgeen ‘nog iets voor de to do list’ vernieuwing wordt.

Vragen	voor	de	reflectie	door	het	beweegteam
• In welke mate is er een gevoel van urgentie voor deze verandering?

• Welke strategie is er voor het veranderproces? Is dit vastgelegd in de vorm van een plan?

• Is er een kerngroep die gecommitteerd is aan het veranderproces?

• Is er een leider of coördinator? Heeft deze persoon voldoende tijd voor de activiteiten?

• In welke mate zijn de verschillende perspectieven vertegenwoordigd?

• Wat is er bekend over het draagvlak binnen de organisatie voor de verandering?

• Wat zijn de (eerste) successen die gevierd kunnen worden?

• Zijn er ambassadeurs in de organisatie voor de vernieuwing?

• Is er ondersteuning van buiten de organisatie? Zijn de relevante stakeholders aangehaakt en zo ja 

hoe?

• Heb je plezier in je werk? 

• Hoe gemotiveerd ben je om met de vernieuwing aan de slag te gaan?

• Hoe ervaar je de werkdruk in het algemeen, en in hoeverre heeft dit invloed op je motivatie om met 

de vernieuwing aan de slag te gaan? 

• Heb je voldoende informatie en materialen over het initiatief om aan de slag te gaan? Denk aan een 

interventie-uitleg, marketinginformatie, een toolkit, een implementatieplan, training etc. 

• Heb je de benodigde competenties om binnen het initiatief aan de slag te gaan?
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Stellingen	voor	reflectie	door	het	beweegteam

• Ik ervaar voldoende erkenning en waardering vanuit mijn organisatie en de beweging rvggz om te 

vernieuwen.

• Deze beweging is iets dat weer boven op alle werkzaamheden komt.

• Deze beweging wordt breed ondersteund in de organisatie.

• Ik twijfel of een planmatige aanpak de meest geschikte aanpak is.

• Het initiatief is iets van ons en niet iets dat ons van hoger af op is gelegd.

Inspiratie voor veranderprocessen in de ggz

https://www.radicalevernieuwing.nl/actueel/radicale-vernieuwing-langdurige-ggz-van-start/

https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-voor-lokale-netwerken-in-de-ouderenzorg/wat-is-

actieonderzoek / Podcast Luisteren (PodNL): Hoe de GGZ verandert

Hoe implementeren?

 

https://www.radicalevernieuwing.nl/actueel/radicale-vernieuwing-langdurige-ggz-van-start/
https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-voor-lokale-netwerken-in-de-ouderenzorg/wat-is-actieonderzoek
https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-voor-lokale-netwerken-in-de-ouderenzorg/wat-is-actieonderzoek
https://podcastluisteren.nl/pod/Hoe-de-GGZ-verandert
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/implementatie/hoe-implementeren

