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Inleiding
De beweging Radicale Vernieuwing langdurige ggz beoogt betere zorg en ondersteuning voor cliënten in de
langdurige ggz tot stand te brengen, teneinde de kwaliteit van het dagelijks leven voor deze groep cliënten
te helpen verbeteren. Op de website www.rvggz.nl wordt het doel als volgt omschreven:
De beweging ‘Radicale vernieuwing langdurige ggz, van regels naar relaties’ droomt van een geestelijke
gezondheidszorg waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels, protocollen of gewoontes. Het gaat
om wat van waarde is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen.
Wie zorg nodig heeft, moet binnen zijn eigen mogelijkheden een zinvol en waardig leven kunnen leiden, met
zorg die daarbij past. Zodat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en anderen.
Er loopt een actieonderzoek mee met de beweging radicale vernieuwing, met als doel kennis te
verkrijgen over het type vernieuwingen dat wordt nagestreefd, welke belemmerende en bevorderende
factoren daarbij een rol spelen en daarmee een dieper inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt in deze
veranderprocessen. De hiervoor liggende synthese van de kampvuurgesprekken die zijn gehouden in 2021
maken deel uit van dit actieonderzoek. De synthese beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste
thema’s die besproken werden tijdens de bijeenkomsten; we beschrijven de ‘rode draad’ die door de vaak
heel verschillende gesprekken heen liep. Daarnaast koppelen we deze thema’s waar mogelijk aan meer
theoretische achtergrondinformatie. Daarmee kan deze synthese ook input geven voor toekomstige
inhoudelijke uitwisselingsbijeenkomsten.

Kampvuur gesprekken
Een van de activiteiten tijdens het eerste jaar van de beweging radicale vernieuwing waren
‘kampvuurgesprekken’. Dergelijke gesprekken hebben in 2021 bij vijf deelnemende organisaties
plaatsgevonden. In een kampvuurgesprek gaan mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners,
ervaringsdeskundigen, managers en bestuurders met elkaar in gesprek. Iedere organisatie kiest hiervoor
de vorm en inhoud die relevant en helpend is voor de ontwikkeling in de eigen organisatie. Het doel van
deze gesprekken is om de betrokkenheid bij de beweging te vergroten, dat organisaties inzicht verkrijgen
in hun eigen wensen voor vernieuwing en dilemma’s – en om te komen tot concrete thema’s waaraan ze
in de beweging met elkaar kunnen werken. De gesprekken vinden plaats in een open sfeer waarin mensen
zich uitgenodigd kunnen voelen om persoonlijk ervaringen, wensen en zorgen te delen.
(Zie ook www.rvggz.nl)

Methodische verantwoording
Deze synthese is tot stand gekomen door een inhoudelijke analyse te maken van de verslagen van
de kampvuurgesprekken. Zo zijn we gekomen tot een eerste reeks thema’s die in de verschillende
kampvuurgesprekken naar voren kwamen. Vervolgens hebben we de thematische analyse en de
reflectietool (ook onderdeel van het actieonderzoek) naast elkaar gelegd. Zo zijn we gekomen tot de zes
definitieve hoofdthema’s die in beide documenten terugkomen.
Een eerste versie van deze synthese is voorgelegd aan de contactpersonen van de deelnemende
instellingen. Zij hebben per e-mail en op een uitwisselingsbijeenkomst hun ideeën en aanvullingen
gegeven. Op basis hiervan is de synthese aangepast.
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Thema 1. Eigen organisatie onder de loep
In de kampvuurgesprekken wordt de rol van de eigen organisatie binnen radicale vernieuwing kritisch
onder de loep genomen. Vragen die besproken worden zijn: ‘Wat zijn onze sterke punten?’ en ‘Wat
is nodig om de gewenste verandering te realiseren?’ Daarbij wordt veel gesproken in termen als ‘het
maken van een cultuuromslag’, ‘anders denken’ of ‘van regels naar relaties’. Termen die horen bij
een streven naar verandering, maar waarbij de precieze inhoud nog niet omschreven is. Hoe kregen
dergelijke termen invulling tijdens de kampvuurgesprekken?
Als er gesproken wordt over een cultuuromslag gaat het allereerst over het niveau van de zorgrelatie
tussen cliënt en professional; dit bespreken we onder thema 3. Maar ‘anders denken’ gaat verder dan de
primaire zorgrelatie: in de kampvuurgesprekken wordt erop gewezen dat verandering ook gefaciliteerd
moet worden door nieuwe manieren van organiseren van de zorg, bijvoorbeeld met meer ruimte voor
ervaringsdeskundigen:
Een lid van de cliëntenraad brengt in dat er binnen de organisatie veel initiatieven zijn waarin het
ook gaat om dat ‘anders denken’ […] bijvoorbeeld herstelondersteunende intakes en POD. Hij vertelt ook
dat het opzetten van dit soort dingen en een omschakeling maken tijd en energie kosten en dat die er niet
altijd zijn.

Gesignaleerde knelpunten
Wat staat cultuuromslag en anders denken in de weg? De knelpunten die worden genoemd bevinden
zich vooral in de bestaande systemen van financiering en verantwoordingsstructuren; systemen
die voortkomen uit overheidsinstanties, zorgverzekeraars en het bredere zorglandschap, maar een
vertaling krijgen binnen de eigen organisatie:

•

VERANTWOORDINGSSYSTEMEN

In een aantal gesprekken wordt gesteld dat verantwoordingssystemen geen doel op zich moeten worden
maar ondersteunend moeten zijn aan het werk. Deelnemers aan de gesprekken ervaren dat nu niet altijd
zo. Een voorbeeld is het contact met naasten. Tijdens een kampvuurgesprek wordt besproken dat veel
medewerkers het lastig vinden om het contact aan te gaan en een van de redenen die wordt genoemd
is omdat ze niet weten hoe deze tijd te declareren. Het wordt dan ervaren als iets dat ‘ernaast’ moet
gebeuren en niet als een integraal onderdeel van het werk. Ook kunnen verantwoordingssystemen het
‘anders denken’ of werken belemmeren:
De behoefte aan ruimte om te experimenteren wordt door meerdere aanwezigen gedurende het gesprek
genoemd. Die ruimte is nodig, ook vanuit overheidsinstanties. De aanwezigen willen ruimte en vertrouwen
krijgen binnen de eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is best lastig binnen de eigen regels, richtlijnen en
certificeringen, wordt gezegd. Genoemd wordt ook dat deze procedures schijnveiligheid geven en dat het
medewerkers afhoudt van waar het om moet gaan. Dat men veel tijd kwijt is aan regels en te weinig tijd
overhoudt voor andere dingen. ‘Het gaat vaak niet over goede zorg maar of de begeleidingsplannen smart
zijn geformuleerd. Dat zegt geen reet over de goede zorg.’
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Overigens betekent dit niet dat deelnemers tegen elke vorm van verantwoording afleggen zijn over het
eigen handelen:
De verantwoording is soms een farce, aldus een aanwezige. Tegelijkertijd moet het ook geen losgeslagen
iets worden.

•

DE FINANCIERINGSSTRUCTUUR

De huidige financiering van zorg en de schotten die deze met zich meebrengt tussen behandeling,
begeleiding en andere delen van het sociale domein worden als belemmerend ervaren om te werken
aan goede zorg, specifiek bij aspecten die per definitie domeinoverstijgend zijn zoals maatschappelijke
participatie:
Als je wilt werken aan maatschappelijke participatie heb je te maken met veel verschillende potjes. Vaak
gaat het daarbij om grote knelpunten in financiering en systeempartijen.
Maar ook in de afweging hoe klinische behandeling eruitziet, spelen de financieringssystemen een rol:
Een deelnemer zegt dat ze ervan overtuigd is dat als ze meer mogelijkheden hebben te investeren in de
behandeling van mensen, dat ze dan crisisvoorkomend kunnen werken. Maar die opbrengst is moeilijk aan
te tonen. ‘Het is misschien cynisch om te zeggen’ stelt ze, ‘maar een korte opname is voor een instelling
lucratief’. De vraag is voor haar of het wel slim is om iemand 3 x in een jaar acuut op te nemen, of dat je
beter iemand 2 jaar kan opnemen om te werken aan doelen die ambulant niet lukken.
Financiering gaat dus niet alleen over de hoeveelheid geld, maar ook over de duur van trajecten en het
belang van continuïteit van zorg:
Genoemd wordt dat er tijd nodig is. Tijd om jongeren een half jaar te laten landen op die plek. Om ook
dingen ‘te laten gebeuren, dan komen er mooie dingen’. Dan kunnen jongeren weer perspectief zien. En
dan hoeft dat niet in de zin van ‘dit wil ik’ maar wel van dat het leven weer mooie kanten heeft. Het belang
van het ervaren van successen door jongeren wordt genoemd. Ook als het dan een keer misgaat, ‘dan
hebben ze geleerd dat succesverhalen wel kunnen’.
De vraag die opgeroepen wordt is of de keuzes die worden gemaakt vanuit de bestaande
financieringsstructuur wel altijd efficiënt zijn als er wordt gekeken vanuit een meer langdurig
tijdsperspectief. Vanuit een dergelijk perspectief ontstaat er ruimte voor het persoonlijke herstelproces
van cliënten en worden andere dingen belangrijk:
Het gaat om kleine dingen. Bijvoorbeeld iemand met schizofrenie in een IPS-traject die piloot wil worden.
‘Dan kan je in den beginne al zeggen dat is onbegonnen werk, maar daarmee hoor je niet iemands wens
daarin. Je kan er ook in meegaan, iemand zelf het proces laten ondervinden en dan kijken wat reëel
is binnen wat iemand wil. Bijvoorbeeld werken bij een vliegtuigbedrijf. Om toch dicht bij de dromen
te kunnen komen. Met elkaar zo durven te kijken’. Op zo’n manier begeleiden kost tijd en geld, aldus
aanwezigen, maar er wordt ook de vraag gesteld wat dit dan is op een mensenleven. ‘Kost het dan wel zo
veel tijd?’
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Het belang om ruimte te maken voor een meer langdurig tijdsperspectief in de afweging wat goede of
efficiënte zorg behelst, sluit aan bij wat bijvoorbeeld is geschreven door Strauss (1989) over het karakter
van herstelprocessen. Strauss wijst erop dat persoonlijke herstelprocessen niet altijd parallel lopen met een
herstelproces vanuit medisch perspectief. Het kan zijn dat iemand op meetbare indicatoren ‘geen vooruitgang’
maakt, maar dat vanuit het bredere perspectief van persoonlijk herstel deze periodes van schijnbare
stilstand (‘woodshedding’ in de termen van Strauss) ook begrepen kunnen worden als belangrijke fase in het
herstelproces, waarin iemand zich klaar maakt voor het nemen van een volgende stap.

•

ROUTINES

Bestaande manieren van werken zijn vaak ingesleten en het vergt energie om dit te doorbreken. Ook kan
het dat medewerkers wennen aan omstandigheden die niet optimaal zijn en het daarom als ‘gewoon’
gaan zien:
Ze benoemt dat je als professional soms went aan dingen die eigenlijk niet goed zijn. Zo noemt ze het
probleem met wachtlijsten. Als ze nu iemand aanmeldt en er is een wachtlijst van 3 maanden denkt ze; o dat
valt mee. ‘Je gaat je grenzen in denken verleggen als iets steeds zo is. Terwijl voor iemand die eigenlijk een
stap kan zetten het natuurlijk zonde is als het nog zo lang duurt’.

Wat is helpend?

•

RUIMTE MAKEN

Zoals hierboven beschreven kan het maken van ruimte voor het langdurige tijdsperspectief helpend zijn
om ‘anders te denken’ en een cultuuromslag vorm te geven. Het ‘maken van ruimte’ komt ook terug bij
andere aspecten die belangrijk zijn voor verandering, zoals de omgang met verantwoordingssystemen:
Er zit soms een hiaat tussen de drijfveren en wat we nu doen. Hoeveel ruimte is er? Die ruimte moeten we
als professional wel krijgen en nemen.. (…) Wat kan je zelf doen om ruimte te krijgen? Welke regels kunnen
weg? Een mooi voorbeeld is dat ze een voorheen heel formeel moment, de overdracht, hebben veranderd in
een koffiemoment voor een informelere sfeer. Dus: binnen de kaders doen wat nodig is, ook al lijkt het klein.
Het gaat dan om zoeken naar de ruimte die er al wel is en beginnen aan kleine veranderingen:
In de groep worden dan de beperkingen in het systeem besproken die het werken met naasten bemoeilijken,
bijvoorbeeld de AVG-wetgeving, en de angst om aangeklaagd te worden als je hierin een fout maakt. De
vrouw van de naastbetrokkenenraad wijst erop dat dit soms ook een excuus lijkt om dingen te veranderen.
Je kan ook beginnen waar het wel kan; ‘er zijn cliënten die niet willen dat je gegevens opschrijft van
naastbetrokkenen maar je kan gewoon beginnen bij diegenen die het wel willen!’
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Naast een langdurig tijdsperspectief is dus een ander aspect van ‘anders denken’ een focus op wat
wel kan:
Vaak is er de neiging om te kijken naar wat er minder goed gaat. Je kan ook ‘spreken van waaruit het goed
gaat’. Denken vanuit het goede kan inspireren (…) het ‘van onderaf aanvliegen’ voor het veranderen en
vernieuwen op organisatieniveau werkt, dan lukt het vaak.
De vraag is dan wel hoe deze kleine initiatieven kunnen leiden tot structurele veranderingen:
Een deelnemer stelt dat het ook gaat om ruimte creëren voor nieuwe ideeën. Ze heeft het gevoel dat hun
organisatie daar wel toe bereid is. Zo is er een project om onzinnige formulieren af te schaffen en hoeft
FACT niet meer in minuten te registeren. Ook rond de Wvggz is binnen de organisatie de keuze gemaakt
sommige dingen niet te doen. De gedrevenheid is er, maar hoe kom je van die initiatieven naar structurele
verandering?

•

BETREKKEN VAN HET PERSPECTIEF VAN NAASTEN, CLIËNTEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN

‘Anders kijken’ kan worden vergemakkelijkt door het perspectief van naasten, ervaringsdeskundigen en
cliënten steeds te betrekken in het vormgeven van zorg. Een mooi voorbeeld wordt genoemd als het gaat
over separeren:
Een cliënt vertelt over een project waarbij een professional zelf in de isoleer is gaan zitten om te ervaren
hoe het is. Die professional vond het zwaar: hij ervoer hoe je zo alleen bent met je gedachten. ‘In een oude
isoleer, zonder beeldscherm kan je jezelf dan echt gek maken met je eigen gedachten’ vertelt ze. Daarom
vindt ze het ook goed dat in de separeer nieuwe stijl wel een scherm is, dat kan je afleiden.

Samenvattend
In de kampvuurgesprekken kwamen termen als ‘anders denken’, het ‘maken van een cultuuromslag’ en
idealen als ‘van regels naar relaties’ steeds weer terug als het gaat over de rol van de eigen organisatie.
Hoe worden deze termen ingevuld tijdens de kampvuurgesprekken bij de verschillende deelnemende
instellingen? Hoewel er sprake is van veelvormigheid van initiatieven en deelnemende instellingen ook
in verschillende fases van een veranderproces zitten, is hierin een aantal aspecten aan te wijzen waarbij
het maken van ruimte een centraal begrip is:
•

Ruimte voor professioneel handelen zonder beperkt te worden door verantwoordings- structuren;

•

Ruimte in tijd om langdurig bij iemand te zijn en om vanuit een langduriger tijdsperspectief te kijken
naar wat nodig is in de ondersteuning van cliënten;

•

Focus op de ruimte waar al wel verandering mogelijk is en begin klein. Ondanks knellende structuren
is er dan veel mogelijk;

•

Ruimte voor het perspectief van ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen en cliënten.
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Thema 2. Systeemwereld
De vernieuwingen en beweging die de deelnemende organisaties willen doorvoeren, vinden altijd plaats
binnen een bredere maatschappelijke context waar het team en organisatie deel van uitmaken. Deze
structuren zijn onderdeel van het zorglandschap en krijgen een vertaling binnen zorgorganisaties.
De genoemde financierings- en verantwoordingssystemen die zijn beschreven onder thema 1, maken
hier ook deel van uit. In de kampvuurgesprekken wordt ook een aantal bredere maatschappelijke
ontwikkelingen genoemd die het streven naar vernieuwing beïnvloeden:

Beeldvorming over psychiatrische kwetsbaarheden
In de gesprekken wordt regelmatig genoemd hoe cliënten last kunnen hebben van de negatieve
beeldvorming over psychiatrische kwetsbaarheden zoals stigmatiserende uitingen:
Er wordt genoemd dat bij participatie stigma vaak een belemmering is. Een deelnemer benoemt dat
psychiatrische ziekten, zeker als het gaat om ernstige aandoeningen een enorm negatief stempel hebben.
Vaak gaat het bij anti-stigmacampagnes of in de media over depressie of angst, maar de ernstigere groep
komt weinig aan het woord, want is ook niet zo mondig als andere groepen. ‘Als ik echt mag dromen dan
zou ik willen dat al op de basisschool aandacht is voor mentale gezondheid; voorlichting over psychische
aandoeningen maar ook leren aan kinderen hoe je om kan gaan met stress.’
Stigma kan ook binnen de ggz-hulpverlening een rol spelen:
‘Ook in het betrekken van naastbetrokkenen speelt stigma een rol’ stelt de vrouw van de
naastbetrokkenenraad: ‘als je iets ernstigs hebt in het ziekenhuis wordt juist benadrukt ’neem iemand
mee!’ als je een belangrijk gesprek hebt. Dat zou ook meer zo moeten gaan in de ggz’.

Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van stigma groot kunnen zijn en alle aspecten van het leven kunnen
beïnvloeden. Het heeft gevolgen voor het psychisch functioneren maar het vergroot ook de kans op
werkloosheid, een lager inkomen en een klein sociaal netwerk. De generieke module destigmatisering noemt
drie vormen van stigma:
Publiek stigma: stigmatisering in de maatschappij (bijvoorbeeld de nabije omgeving zoals familieleden en
vrienden; of mensen meer op afstand zoals werkgevers, docenten of zorgverleners);
Zelfstigma: iemand met psychische klachten is de (veronderstelde) negatieve (voor)oordelen van anderen
zelf ook gaan geloven en denkt dus negatief over zichzelf;
Structureel stigma: ongelijkheid in de cultuur en wet- en regelgeving.
Stigmatisering werpt barrières op voor herstel en meedoen aan het gewone leven. Er zijn actiekaarten
ontwikkeld om aan de slag te gaan met destigmatisering.
(Bron: Generieke module destigmatisering)
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Complexe maatschappelijke verdelingsvraagstukken
In de kampvuurgesprekken wordt ook genoemd dat de steeds complexer wordende maatschappij voor
een aantal cliënten zorgt voor steeds meer uitsluitingsmechanismen:
Er wordt benoemd dat de maatschappij steeds complexer wordt. Het beeld van Dirk de Wachter wordt
aangehaald: de maatschappij als speedboot waar op de voorplecht mensen in mooie bikini’s champagne
drinken terwijl aan de achterkant mensen van de boot vallen. De ggz probeert dan in roeibootjes mensen
op te vissen en weer op de boot te duwen, en moet keuzes maken wie wel en wie niet te redden en
hulpverleners roeien zich suf. De politieke discussie gaat dan over meer roeibootjes en nooit over een reling
bouwen of langzamer varen. Deelnemer: ‘We hebben te maken met die maatschappelijke ontwikkelingen
maar we kunnen er niet veel aan doen’.
Ook wordt genoemd dat cliënten in de langdurige de ggz vaak onevenredig geconfronteerd worden met
zogenaamde ‘verdelingsvraagstukken’ zoals armoede of een gebrek aan (goede) huisvesting.
Er zijn wachtlijsten. Mensen die na de detox op straat worden gezet. Mensen die gaan scheiden, vanwege
corona met spanningen, geen huur kunnen betalen. (…) Hoe zit het met mensen die geen huis hebben? Ik
weet het niet. Er is ook woningtekort. Je kan heel veel stress en ellende voorkomen als iemand een eigen
huis kan hebben. (…) je wil eigenlijk dat iemand met vastgoedbezitters praat wat er kan voor deze groep.
In een van de kampvuurgesprekken wordt ook de vraag opgeworpen of medewerkers van de ggz meer de
‘barricaden’ op moeten, om op te komen voor de belangen van de mensen die in zorg zijn:
Ze vraagt zich af of het nodig is om ook meer zichtbaar te maken wat ze doen, binnen de organisatie maar
ook daarbuiten, in het maatschappelijk debat. Ze noemt het voorbeeld dat er recent door psychiaters op de
bres is gesprongen voor mensen waarbij de uitkering wordt gestopt tijdens een gedwongen opname. Hier is
een artikel over geschreven en er zijn vragen in de kamer over gesteld rond de reparatiewetgeving Wvggz.
Dit is heel effectief geweest. Dit soort dingen gebeuren eigenlijk maar weinig.

Samenvattend
Naast de verantwoordings- en financieringssystemen die binnen organisaties vorm krijgen, hebben ook
bredere maatschappelijke ontwikkelingen invloed op het streven naar verandering in de langdurige ggz.
Het gaat dan om problemen als een tekort aan huisvesting en armoede die mensen met een psychische
kwetsbaarheid onevenredig raken. Maar het gaat ook om stigma en negatieve beeldvorming over de ggz,
waarbij de vraag is hoeverre de ggz hierin de mogelijkheid heeft zelf iets te veranderen; moet de ggzmedewerker ook meer de barricaden op?
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Thema 3. Professionaliteit: methodisch werken, relationeel
werken en werken vanuit ervaringsdeskundigheid
De kampvuurgesprekken beginnen steeds met een kennismakingsronde waarin deelnemers wordt
gevraagd een voorwerp mee te nemen dat voor hen symboliseert wat van waarde is in het werk. Hiermee
wordt het professionele persoonlijk gemaakt.

Relationeel handelen
In de gesprekken wordt veel gesproken over wat het betekent om een goede hulpverlener te zijn, wat
daarvoor nodig is en waar het soms knelt. Wij gebruiken hier de term relationeel handelen, een term
uit de zorgethiek, om te beschrijven hoe het ideaal van goed hulpverlenerschap in de gesprekken van
inhoud wordt voorzien.
Relationeel werken is een term die veel wordt gebruikt in de zorgethiek. Uitgangspunt van de zorgethiek is
dat de mens als relationeel wezen altijd is verbonden is met anderen en daar ook van afhankelijk is. 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
(2013) noemt 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.

Hieronder beschrijven we een aantal aspecten van relationeel handelen dat in de kampvuurgesprekken
werd genoemd:

•

WERKEN VANUIT GELIJKWAARDIGHEID
Veel in dit gesprek gaat over een omslag in de grondhouding en de bejegening van de professionals naar
de cliënt toe: een van de professionals geeft aan dat sommige cliënten beschadigd raken binnen de ggz in
plaats van dat ze er beter uit komen. ‘Een kwalijke zaak vinden we en hoe kan dat toch, wat missen we?’
Belangrijke elementen in de omslag naar een betere ggz die genoemd worden zijn: niet overnemen, naast
iemand gaan staan – dat is uitgaan van het gelijkwaardige, uitgaan van de mogelijkheden, echt luisteren,
onbevooroordeeld zijn.

Vanuit het ideaal van gelijkwaardigheid kan ‘goede zorg om kleine dingen gaan’ waardoor aansluiting
mogelijk wordt:
Een professional vroeg eerder aan een cliënt: wat betekent voor jou radicale vernieuwing? Zijn/haar
antwoord was: ‘Dat je af en toe eens komt lunchen’. Dit geeft voor haar mooi weer dat het ook iets kleins
kan zijn, waar je zelf niet aan zou denken als je het niet vraagt. Het is een kwestie van aansluiten en
maatwerk.
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•

AANDACHT HEBBEN VOOR HET LEVENSVERHAAL; WERKEN VANUIT EEN HOLISTISCH
PERSPECTIEF

Om gelijkwaardig te kunnen werken en aansluiting te kunnen maken is het volgens veel deelnemers
belangrijk dat er in de zorg ruimte wordt gecreëerd voor het levensverhaal van cliënten. ‘Pas dan
zie je de hele mens’ en kan voorbij diagnoses, beperkingen en aandoeningen worden gekeken, zo
wordt gesteld. Aandacht voor het levensverhaal geeft zicht op de samenhang tussen verschillende
levensgebieden en zorgt ervoor dat ook talenten van cliënten in beeld komen. De aandacht voor het
levensverhaal kan ook zicht geven op wat echt belangrijk is in de zorg en het perspectief verschuiven
van acute situaties naar een langetermijnperspectief:
‘Doen we echt wat ertoe doet?’ Of is het vooral brandjes blussen in praktijk en beleid?
Deze vragen worden gesteld.

Vanuit de herstelbeweging wordt benadrukt hoe belangrijk het is voor cliënten om met elkaar een
alternatieve persoonlijke biografie te construeren die recht doet aan de persoonlijke identiteit, krachten
en talenten van mensen: het herstelverhaal (Boevink, 2006). Dit verhaal is als het ware een ‘tegenwicht’
tegen het proces van hospitalisering waarin mensen zichzelf juist steeds meer gaan identificeren met de
rol van patiënt en talenten of wensen naar de achtergrond verdwijnen. Herstelondersteunende zorg kan de
voorwaarden scheppen om aan een persoonlijk herstelverhaal te werken, bijvoorbeeld door het aanbieden
van herstelwerkgroepen zoals ‘Herstellen doe je Zelf’.

Aandacht voor krachten in plaats van problemen, oog hebben voor talenten en alle levensgebieden in
beschouwing nemen, wordt ook gekoppeld aan het begrip positieve gezondheid:
Positieve gezondheid past binnen dit hele verhaal. Waar voorheen meer vanuit een professionele visie
bepaald werd wat goed zou zijn voor de cliënt, kan men door nu uit te gaan van positieve gezondheid
samen in gesprek. Holistisch kan er nu over alle levensgebieden gekeken worden wat de behoeften zijn van
de cliënt.

Positieve gezondheid is een concept, ontwikkeld door Machteld 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. (Bron: www.iph.nl)

•

PERSOONLIJKE ERVARINGEN

Om te werken vanuit relaties en aan te sluiten bij de persoon is het van belang dat een professional
ook ruimte heeft om op de eigen rol in de zorgrelatie te reflecteren. De hulpverlener is immers zelf
ook onderdeel van de zorgrelatie, met specifieke verantwoordelijkheden maar ook met een eigen
persoonlijkheid en ervaringen:
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Je wil eigenlijk een andere uitleg van de diagnose, zonder oordeel. Bijvoorbeeld dat iemand heel veel
waarneemt maar bijvoorbeeld daardoor minder focus heeft voor het waarnemen van sociale relaties. Dat
er geen oordeel aan hangt. Maar ‘zo kijk jij naar de wereld en dan moet je hier wat meer aandacht aan
geven’. Zonder oordeel kijken naar gedrag van mensen. Wat is daar dan voor nodig? Bij collega’s? Staat
ons daar nog iets te doen? Niet dat wij daar al zijn. We zitten allemaal vol met aannames en oordelen. Het
gaat ook waar je vandaan komt en daar krijg je ook al heel veel oordelen vanuit mee. Ook vanuit eigen
ervaringen met alcoholisme en niet altijd eerlijk zijn geweest. Wat helpt is open te kijken, goed in gesprek,
luisteren en ook kritische vragen te stellen. Maar ook mild zijn. Als je streng naar jezelf kijkt, zal je ook
streng naar anderen kijken.

•

RUIMTE VOOR REFLECTIE

Net als bij thema 1 (de organisatie onder de loep) is ruimte maken voor reflectie in het herstelproces
van cliënten een belangrijk thema. Het is in zekere zin de andere kant van dezelfde medaille; voor
relationeel werken moet op organisatorisch niveau ruimte worden gecreëerd, maar binnen de directe
relatie hulpverlener-cliënt is reflectie ook van belang:
Het gaat om het maken van ruimte voor alles wat er is. Meer ruimte voor keuzes. Ruimte voor het
herstelproces van de ander. Het gaat ook om een lege plek, als je ruimte tekent dan is de ruimte weg. Je
bent geneigd op het probleem te focussen. Hoe organiseer je ruimte? Methodieken, systemen zijn nooit
fout in zichzelf maar zijn er om iets te ondersteunen. Ook met nieuwe methodieken moet er ruimte zijn om
ervan af te wijken. Het kan niet zonder regels. Mensen gaan altijd regels maken. Maar je moet altijd ruimte
zoeken. En mensen ruimte geven.
Hierbij is ook het tijdsaspect van belang; tijd en ruimte om er voor de ander te kunnen zijn en niet
gelijk overgaan tot handelen:
Het gaat ook om ruimte in tijd. Herstel en dat niet koppelen aan 6 weken, 12 weken. Ook ruimte in je
professie. Ruimte in je systeem. Ruimte voor mensen zelf om eigen regie te pakken en sturing te geven. Een
fysieke ruimte om samen te zijn.

Werken vanuit ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen worden genoemd als een belangrijke sleutel in het werken vanuit relaties.
In de relatie met cliënten maar ook als spiegel voor andere professionals. Ervaringsdeskundigen,
naastbetrokkenen en cliënten namen ook deel aan de kampvuurgesprekken bij een aantal organisaties
en dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de gewenste vernieuwing:
Een van de professionals geeft aan dat er een sterker geluid zou mogen komen vanuit de
ervaringsdeskundigen. Er zijn meer types nodig die de boel op scherp zouden kunnen zetten. Er is heel veel
wat cliënten volgens haar niet hoeven te pikken. Een sterkere beweging zou wat dat betreft volgens haar
goed zijn voor de emancipatie en de beweging naar ‘de mens centraal’.
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Methodisch werken
Een derde aspect van professionaliteit dat wordt benoemd is wat we hier aanduiden als methodisch
werken: we doelen hiermee op werken in een evaluatiecyclus waarin samen met cliënten doelen worden
gesteld en geëvalueerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van evidence based interventies. Deze manier
van werken vormt samen met een relationele benadering en inzet van ervaringsdeskundigen belangrijke
pijlers in het bieden van goede zorg.

Samenvattend
De primaire zorgrelatie tussen cliënt en hulpverlener is een belangrijk onderwerp tijdens de
kampvuurgesprekken. Deze relatie is waar verandering (vooral) moet plaatsvinden, om te kunnen
werken vanuit gelijkwaardigheid, aandacht te hebben voor het levensverhaal van cliënten en ruimte te
nemen voor reflectie. Deze relatie is professioneel en persoonlijk; hulpverleners dragen ook hun eigen
ervaringen mee. Maar deze relatie kan ook een belangrijke drijfveer zijn om ook veranderingen op
andere niveaus vorm te geven, bijvoorbeeld door te analyseren wat er op organisatorisch niveau in de
weg staat om wat wordt ervaren als ‘goede zorg’ invulling te geven.
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Thema 4. Dilemma’s tussen waarden
Vanuit de zorgethiek wordt benadrukt dat eigenlijk iedereen wel wil dat zorg ‘goed’ is, maar dat wat dat
goede nu precies behelst nogal kan verschillen. Het goede kan bijvoorbeeld zijn om de cliënt centraal te
stellen, maar ook dat zorg efficiënt moet zijn en niet onnodig duur. Verschillende waarden kunnen dan
op gespannen voet met elkaar komen te staan en zorgen voor (morele) dillema’s:

Autonomie versus overnemen
In de gesprekken vertellen deelnemers hoe ze spanningsvelden ervaren als ze de autonomie van cliënten
willen respecteren maar ze tegelijkertijd ook willen beschermen. Een voorbeeld van dit klassieke
zorgdilemma tussen autonomie en overnemen werd genoemd tijdens het kampvuurgesprek bij een van
de organisaties die jongeren met psychische kwetsbaarheden ondersteunt:
Soms is het ook een proces dat doorlopen moet worden. Je wilt als professional doen wat waardevol is.
Het is voor jongvolwassenen een ingewikkeld proces. Ze moeten hun eigenheid nog krijgen, wat zijn de
mogelijkheden? Het is een harde overgang naar 18 plus waarin ze het zelf moeten kunnen en verwacht
wordt dat ze zelf dingen kunnen vragen (…). De jongvolwassenen moeten nog volwassen leren worden, dat
ze keuzes kunnen maken. (…). Er is een spanningsveld bij de regie van de cliënt, de zoektocht is spannend,
wat betreft waar ondersteuning nodig is bij het nemen van beslissingen. De balans tussen autonomie en
overnemen. Ook met de vraag ‘door welke norm dat wordt bepaald’.
Aanwezigen geven aan dat het moeilijk is om een eenduidig antwoord te geven op wat ze doen met zo’n
spanningsveld. Het hangt af van de cliënt, van de personen die betrokken zijn en de aansluiting bij de cliënt.
‘Wat je hoopt dat er gebeurt, is dat er vanuit een begeleidingsplan, signaleringsplan, ontwikkelplan met
de cliënt aansluiting is over waar je wens ligt.’ Genoemd wordt dat het ook gaat om een klimaat gericht op
ontwikkeling, dat er fouten gemaakt kunnen worden ‘en je altijd weer opnieuw kan beginnen’. Waarbij er
natuurlijk wordt meegedacht over het behoeden voor heel grote fouten.

Verschillende perspectieven
Deelnemers noemen dat er ook spanningsvelden kunnen ontstaan doordat mensen vanuit verschillende
perspectieven naar dezelfde situatie kijken. Dit wordt naar voren gebracht door een professional die een
afbeelding meeneemt die voor haar het perspectief van hulpverlener, cliënt en naaste symboliseert:
Een van deelnemers heeft een afbeelding van een zwevend object wat drie vormen reflecteert: een cirkel,
een vierkant en een driehoek. Ze vertelt dat ze het gebruikt in gesprekken met naasten om inzichtelijk
te maken hoe cliënt-naaste-professional alle drie iets anders kunnen zien, maar dat ze allemaal het
zwevende object niet in zicht hebben. Het staat voor haar symbool voor de ingewikkeldheid soms, en het
belang aandacht te hebben voor verschillende perspectieven. Dat eenieder zijn eigen waarheid heeft. Die
verschillende perspectieven zijn er ook bij het beantwoorden van de vraag wat goede zorg is en wat het doel
van zorg moet zijn.
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Het betrekken van de verschillende perspectieven wordt genoemd als een onderdeel van radicale
vernieuwing, maar het citaat hierboven laat zien dat dit ook lastig is. De vraag wat radicale vernieuwing
inhoudt en wat daarbij dan als goede zorg wordt gezien is niet eenduidig te beantwoorden. Oog voor
verschillende perspectieven wordt genoemd als onderdeel van goed hulpverlenerschap; het is van
belang om aan te sluiten bij de verschillende perspectieven om goede zorg te kunnen verlenen:
Het gaat erom dat je de taal kent van de jongeren en weet hoe je bij de jongeren moet aansluiten, en dat je
weet welke taal de gemeente spreekt en dat je weet welke taal de behandelsetting spreekt. Het is ook een
kwestie van volhouden en een lange adem.

Samenvattend
Waarden kunnen botsen als er verschillende opvattingen over goede zorg met elkaar in conflict zijn.
Een voorbeeld dat besproken werd in de gesprekken was het dilemma tussen cliënten in bescherming
willen nemen maar ook eigen regie juist willen ondersteunen. Een andere bron van spanningen is
de aanwezigheid van verschillende perspectieven op de situatie; het kan dat een cliënt, naaste of
hulpverlener allemaal een eigen idee hebben wat ‘goede zorg’ zou moeten zijn. Oog hebben voor deze
verschillen is belangrijk om aansluiting te kunnen maken, goede zorg is dus ook ‘verschillende talen’
kunnen spreken.
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Thema 5. Cliënt in netwerk
Werken vanuit een relationele benadering vraagt om aandacht voor de wensen van de cliënt, maar
ook voor zijn of haar sociale netwerk. Het gaat dan over familie, naastbetrokkenen en andere sociale
verbanden die van belang kunnen zijn, zoals werk of de buurt. In de kampvuurgesprekken wordt het
betrekken van het netwerk en werken in de triade genoemd als een belangrijk aspect van de verandering
waar radicale vernieuwing voor staat:
Naast een bij de mens passende behandeling en ondersteuning is er het belang van aansluiten bij de
leefwereld van de cliënt en zijn of haar omgeving, maar ook dat wat de cliënt en zijn of haar omgeving
zelf kunnen en willen (“uitgaan van de mogelijkheden in plaats van wat iemand niet kan”). Gezamenlijke
besluitvorming, een goede afstemming tussen zorg- en dienstverleners, cliënt en naasten en het betrekken
van de cliënt en zijn of haar naasten zouden standaard onderdeel moeten vormen van de werkwijze.
In de zorg-/behandelrelatie kunnen personen in het netwerk dus een rol hebben, maar zij kunnen ook
een belangrijke rol vervullen als iemand uit zorg komt en bijvoorbeeld zelfstandig gaat wonen:
Wanneer voel je je thuis. Het gaat om je omgeving en de mensen, om je op je gemak te voelen. Om
nabijheid en je geaccepteerd voelen. Familielieden kunnen inspirerend zijn. Nabijheid is belangrijk. Je ziet
het ook bij mensen die uitstromen, en de eenzaamheid die ze dan ervaren. Een goede buur kan het verschil
maken.
Een terugkerend thema tijdens de gesprekken is dat bij uitstroom uit beschermde woonvoorzieningen of
instellingen eenzaamheid vaak een groot knelpunt is. Een sterk sociaal netwerk kan tegenwicht bieden
tegen de eenzaamheid:
“Mensen kunnen zich verloren voelen in een groot appartement. Er is bijvoorbeeld wel een belangrijk man
in de wijk, een buurman, hij wandelt met bewoners van ons.”
“Er zijn mensen die uitgestroomd zijn, die ziek van eenzaamheid zijn.”
“Tijdens de uitstroom besteden we hier ook aandacht aan. Met maatjes. En kom nog een keer eten of koffie
drinken.”
Als het gaat over het sociale netwerk hoeft het dus niet alleen om familie te gaan, andere mensen
kunnen ook een belangrijke rol vervullen en zorgverleners kunnen daarin een ondersteunende rol
hebben:
Je wil eigenlijk dat iedereen iemand heeft. Goed contact met je buren is belangrijk. Kleine dingen voor
elkaar doen. Beetje behulpzaam zijn. Onze organisatie kan meer doen met de aandacht van de directe
omgeving, helpen om kennis te maken met de directe omgeving, als mensen dat niet durven.
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Eenzaamheid
Uit onderzoek bij het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van 1.500 mensen met ernstige psychische
problematiek, blijkt dat eenzaamheid een grote rol speelt. 81% van de panelleden voelt zich (in enige
mate) eenzaam waarbij 39% van de panelleden zich (heel) erg eenzaam voelt (LMA, 2021). Dit is een hoger
percentage dan bij mensen met een lichamelijke beperking of bij ouderen.

Naast sociale contacten kan werk kan ook een belangrijk onderdeel zijn van het netwerk van iemand en
bijdragen aan herstel:
Ze bespreken ook het belang van maatschappelijke participatie en projecten voor activering/ werk. De
vertegenwoordiger van de cliëntenraad benadrukt dat het bij maatschappelijke participatie ook gaat
om zingeving: ‘Als je opgenomen bent is het belangrijk dat er projecten zijn die er voor zorgen dat je
aangehaakt blijft op de maatschappij. Bijvoorbeeld 30 minuten naar een museum, of een goed boek lezen,
wat dan ook.’ Samenvattend gaat het om het verbreden van de wereld via naasten en de omgeving. Het
gaat om de beweging van binnen naar buiten maar ook om van buiten naar binnen.

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende methodieken ontwikkeld die zich richten op participatie.
Belangrijke voorbeelden zijn de SRH-methodiek, de IRB-methode en IPS (gericht op betaald werk). Deze
en andere interventies gericht op de langdurige ggz zijn terug te vinden op: Langdurige GGZ: effectieve
interventies en erkenning - Trimbos-instituut

Het betrekken van het netwerk is belangrijk voor de cliënt maar ook voor de naaste of mantelzorger zelf;
hij of zij kan steun ervaren van anderen die in dezelfde positie zitten:
Een vrouw is bij de zorg voor haar zus betrokken. Zij heeft de ervaring dat ze goed betrokken wordt en
dat de naastbetrokkenen ook contact met elkaar hebben. Hierdoor heeft ze het gevoel er niet alleen voor
te staan. In een groep kunnen naastbetrokkenen elkaar ook steunen. Dat heeft zij zelf ook met een aantal
mensen die om haar familielid heen staan; de lijntjes zijn kort en dat is belangrijk, ‘je moet elkaar weten te
vinden’. Ze beschrijft het als het maken van een soort ‘puzzel’: ieder heeft zijn stukje, het is belangrijk dat
er open contact is. ’Dan doe je het niet ‘voor’ de ander, maar ‘met’ de ander’. Dat is belangrijk om het te
kunnen doen.

Gesignaleerde knelpunten
Wat staat samenwerking met het netwerk in de weg?

•

GEEN AUTOMATISME

Ondanks een groeiend besef om naasten te betrekken bij behandeling beseffen deelnemers in de
gesprekken dat dit nog lang niet altijd automatisch gebeurt:

19

Een behandelaar sluit daarop aan en benoemt dat het nauw betrekken van naasten vraagt om ‘anders
denken’. Ze noemt een voorbeeld van de COVID-afdeling met een heel angstige man die elk fysiek contact
weigerde en dan agressief werd. Ze moesten hem wel temperaturen en testen, dit was dus ingewikkeld. Ze
hebben uiteindelijk zijn neef betrokken en die kon tot hem doordringen. Deze manier van denken is volgens
haar echter vaak nog niet vanzelfsprekend. Een hulpverlener beaamt dit: ‘Vaak denken we: we kunnen het
zelf sneller regelen, maar op lange termijn is contact met netwerk heel belangrijk.’

•

SYSTEEMBELEMMERINGEN

Andere knelpunten die worden genoemd hebben te maken met systemen die nog niet zijn ingericht
op het betrekken van het netwerk; vaak is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de tijd die wordt besteed aan
contact met naasten gedeclareerd moet worden, of er is weinig flexibiliteit in wie een cliënt mag
vertegenwoordigen:
Een cliënt brengt haar ervaring in met betrekken van naasten. Haar eerste contactpersoon is een vriendin,
contact met familie is er niet. Maar die vriendin werd niet altijd erkend in haar rol, omdat ze geen directe
familie is. Zeker bij een opname op een plek waar ze haar nog niet kenden ging dat wel eens mis. Haar
vriendin belde dan, maar kreeg geen informatie. Terwijl het voor haar juist heel belangrijk is. Juist tijdens
een crisis kan haar vriendin haar eruit krijgen. Dit ging zo vaak mis dat ze haar vriendin uiteindelijk als
mentor heeft aangewezen: ‘Als ze nu belt en zegt: ‘ik ben haar mentor’ gaat het wel goed, maar het is wel
vreemd dat dit daarvoor nodig was’.

Wat is helpend?
Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die helpend kunnen zijn in het vormgeven van de relatie met
het sociale netwerk. In een van de kampvuurgesprekken wordt bijvoorbeeld het model van de resource
groepen besproken:
Er wordt een steungroep van naasten gemaakt om de cliënt heen waarin ieder een rol heeft en die ook
blijft bestaan na een opname. Ze vindt het mooi omdat je vaak ziet dat als mensen klaar zijn met een
opname of behandeling er een gat valt en door dit project blijft deze kring om iemand heen. Ze benoemt
hierbij twee voordelen: de steungroep kan een signaleringsfunctie hebben over hoe het met iemand gaat,
maar het doorbreekt ook het sociaal isolement van cliënten. Dat zag ze bij haar eigen zoon: die zat in een
verschrikkelijk isolement en hield niemand meer over, ook omdat hij niemand meer vertrouwde, behalve
zijn zus.
De resourcegroep is een groep mensen, door de cliënt uitgekozen, die voor de cliënt belangrijk is en die
hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Deze doelen kunnen te maken hebben
met alle dimensies van herstel, zoals persoonlijk herstel (herstel van identiteit), maatschappelijk
herstel (zinvolle participatie) en herstel van gezondheid (behandelen en verbeteren van lichamelijke
en geestelijke symptomen). Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepenmethodiek is dat
eigenaarschap en regie bij de cliënt liggen. (Bron: ract.nl)
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Samenvattend
In de zorgethiek staat een relationeel mensbeeld centraal; mensen zijn onderling met elkaar verbonden
en wederzijds van elkaar afhankelijk. Vanuit een relationeel perspectief is het betrekken van het netwerk
een essentieel onderdeel van goede zorg en wordt genoemd als een belangrijk aspect om vernieuwingen
door te voeren. Dit vraagt om een andere manier van denken maar ook om andere systemen die
ondersteunend zijn aan triadisch werken.
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Thema 6. Het veranderproces
Binnen de beweging radicale vernieuwing ligt de nadruk op veranderingen van onderaf, maar de vraag
hoe je komt van ‘klein naar groot’ ligt in de opstartfase van de beweging nog grotendeels open. Hoe
kan er worden gezorgd dat mooie initiatieven niet sterven in schoonheid maar dat er een structurele
verandering op gang komt? Hiervoor is nu nog geen duidelijke structuur, maar er wordt wel een aantal
punten genoemd die belangrijk zijn, zoals het zoeken naar samenwerking en het uitwisselen van
ervaringen met andere deelnemers binnen en buiten de eigen organisatie:
Er is veel gesproken over de wens over het aansluiten bij jongeren en de ruimte en tijd die daarvoor nodig
is. Dan spelen vragen als ‘wat zou je kunnen creëren om daarmee te kunnen experimenteren’ en ‘wat
betekenen ruimte en tijd voor ons’ een rol. Het idee is om met de deelnemers van het kampvuurgesprek
de experimentele ruimte te creëren, samen in het klein te beginnen en wel grote exposure te geven. Kleine
niches creëren en dan mainstream maken. Met daarbij hoe dat vanuit wetenschappelijke kennis gedaan
kan worden. ‘Niet meer vinken maar vonken.’
Tijdens het eerste jaar van radicale vernieuwing komt ook steeds meer de samenwerking op gang tussen
deelnemers die te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen, bijvoorbeeld hoe je vormgeeft aan
langdurige ondersteuning en begeleiding bij een groep die intensieve zorg nodig heeft.
Als laatste wordt genoemd dat voor radicale vernieuwing ook een samenwerking en uitwisseling nodig
is met systeempartijen:
Een bestuurder noemt dat het ook belangrijk is dat VWS aanhaakt, die moeten ook iets vinden over het
vormgeven van de Wlz. Het gaat over dilemma’s die vandaag zijn besproken en daarom is deze interne
reflectie goed maar het gaat ook om systeempartijen.

Samenvattend
In het proces van radicale vernieuwing is er geen vastgesteld doel. Om tot verandering te komen op de
genoemde thema’s worden uitwisseling en samenwerking als essentiële onderdelen genoemd; binnen
de eigen organisaties, tussen deelnemende organisaties maar ook met de systeempartijen om de
ondersteuning van mensen die onder de Wlz vallen verder vorm te geven.
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Concluderend
De kampvuurgesprekken bij een aantal instellingen die deelnemen aan het eerste jaar van de beweging
radicale vernieuwing in de langdurige ggz hadden elk een andere insteek om aan te sluiten bij de eigen
praktijk. Maar door de gemeenschappelijke insteek om in gesprek te gaan over de vraag ‘hoe je komt
van regels naar relaties’ hebben we in deze synthese een aantal gemeenschappelijke thema’s kunnen
noemen.
In alle gesprekken komt het belang van relationeel werken naar voren. Het gaat daarbij om
gelijkwaardigheid, het plaatsen van ervaringen binnen het levensverhaal van iemand en reflectief
handelen. Het belang van anders denken om te komen tot een cultuuromslag vraagt iets van
hulpverleners in het directe contact met een cliënt en zijn of haar netwerk maar het is ook belangrijk om
hiervoor ruimte te creëren op het niveau van de organisatie om dergelijke gesprekken te faciliteren.
Een ander centraal thema dat als een rode draad door de gesprekken loopt, is het belang van het
betrekken van het sociale netwerk. Het gaat dan niet alleen om directe familie, maar ook om mensen
te betrekken die belangrijk zijn op andere levensgebieden, zoals dagbesteding en werk. Dit triadisch
werken waarbij de cliënt, naaste en professional een alliantie vormen in het bredere aanbod van formele
en informele ondersteuning zal in het komende jaar van het actieonderzoek van de beweging radicale
vernieuwing dan ook een van de centrale thema’s zijn.
De deelnemende instellingen gaven bij een bespreking van dit stuk aan tijdens dit proces graag in
gesprek te blijven met betrokken stakeholders zoals de IGJ, NZa en VWS, om steeds in dialoog met
elkaar bekijken hoe de gewenste vernieuwingen inhoudelijk vorm kunnen krijgen en wat er wellicht
nodig is in de organisatiestructuur om deze ambities ook te bestendigen.
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