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Samen met burgers, professionals,
bestuurders en beleidsmakers richt het
Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work zich
op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en
deskundigheidsbevordering in de context
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cover binnen

Optimale betrokkenheid van
alle partijen en erkenning
voor ambivalente gevoelens
bij ingrijpende veranderingen
blijken een “key” tot succes in
implementatieprocessen.

Sociale Steunsystemen
De neerslag van drie Wmo-implementatietrajecten

Redactie: Joyce Mols & Lilian Linders

VOORWOORD

2

Het belang van onderzoek in
de praktijk van zorg en welzijn
wordt steeds meer omarmd.
Hogescholen en universiteiten
werken intensiever samen met
het werkveld en gemeenten,
die steeds meer bereid zijn om
te investeren in kennis. Dat
zijn mooie ontwikkelingen,
zeker in een tijd waarin
financiering voor onderzoek
geen vanzelfsprekendheid is.
Allen onderschrijven het belang
van het inzichtelijk maken
van de effectiviteit van zorg
en welzijn en dat we continue
moeten blijven investeren in
het verbeteren van de kwaliteit
ervan. Door onderzoek krijgen

we dan ook steeds beter zicht op
de werkzame factoren binnen
de zorg en de inrichting ervan.
Kennis alleen is echter niet
genoeg. Ondanks investeringen
in praktijkgericht onderzoek
blijft het een grote uitdaging om
de vertaalslag te maken van de
opgedane kennis en inzichten
naar de denkwijze en het
handelen van professionals in
de praktijk. Ingezette innovaties
in het sociale domein vinden
helaas vaker niet dan wel plaats
op basis van de inzichten die zijn
verkregen vanuit onderzoek. Dat
hier nog een stap in gemaakt
moest worden was ook het
ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS) duidelijk.
14 Wmo- werkplaatsen
hebben daarom de opdracht
gekregen om op basis van de
resultaten van hun onderzoeken
samen met het werkveld
innovaties te implementeren
of implementatietrajecten bij
organisaties te volgen.
Deze bundel gaat over de
implementatietrajecten van
nieuwe werkwijzen binnen drie
praktijken: naastenparticipatie
in de GGZ, netwerkversterkend
werken bij MEE en Eigen Kracht
Groepen bij het Instituut voor
Maatschappelijk Werk (IMW).
Het Lectoraat Beroepsinnovatie
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Social Work Fontys heeft vanuit
verschillende invalshoeken met
deze praktijken samengewerkt.
Alle betrokkenen hebben
bijzondere prestaties
geleverd om deze complexe
implementatieprocessen tot
een succes te maken. Wij vinden
dit zeer bewonderenswaardig
en we willen deze organisaties
dan ook complimenteren met
hun inzet, betrokkenheid
en volharding. Naast het
implementeren van inzichten
vanuit lectoraatsonderzoek
in het werkveld, had Fontys
Hogeschool Sociale Studies nog
een andere opdracht, namelijk
het transporteren van de

opgedane kennis en inzichten
vanuit de implementatietrajecten
naar het curriculum van de
Brede Bachelor Social Work.
Dit heeft vorm gekregen door
actualisering van het huidige
curriculum en het meenemen
van de inzichten in ons nieuw te
ontwikkelen onderwijs dat gaat
starten in studiejaar 2017-2018.
De implementatietrajecten
waren spannende en
enerverende processen waarvan
u de weerslag vindt in deze
eindpublicatie. De auteurs
nemen u mee in de successen,
maar ook in enkele tegenslagen.
Ze beschrijven een zinvol en

leerzaam traject voor zowel de
onderzoekers en ontwikkelaars
als voor de praktijk. Optimale
betrokkenheid van alle partijen
en erkenning voor ambivalente
gevoelens bij ingrijpende
veranderingen waren hierbij
vaak een “key” tot succes.
Aan de hand van deze bundel
willen we u als lezer maximaal
laten profiteren van onze
leerervaringen en u inspireren
voor implementatieprocessen
in uw eigen praktijk.

Ilse Tamrouti
Directeur Fontys Hogeschool
Sociale Studies
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2. Sociale Netwerkversterking bij MEE

INLEIDING
Joyce Mols en Lilian Linders

Implementeren: schieten met een bewegend
geweer op een bewegend doel
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Dat heeft gevolgen voor de
wijze waarop de middelen
anders verdeeld worden,
maar ook voor hoe de
verantwoordingsstructuren
lopen. Uiteindelijk zijn de
transities maar een begin
van een veel ingrijpender en
langduriger proces, namelijk de
transformatie van het werkveld.
Voor de transformatie van het
sociale domein is het einde nog
niet in zicht. Verandering is op
zichzelf waarschijnlijk een van de
belangrijkste constanten waartoe
gemeenten, professionals en
burgers zich moeten leren
verhouden. Gaandeweg de
uitvoering van deze opdracht
transformeerden ook de Wmowerkplaatsen in Werkplaatsen
Sociaal Domein en bevonden
ook de werkveldpartners
zich soms in ingrijpende
herstructureringsprocessen.
Afdelingen gingen dicht
of werden samengevoegd,
medewerkers werden
gedetacheerd naar sociale
wijkteams, middenmanagement

werd opgeheven en werkwijzen
en methodieken werden
aangepast of veranderd. Een van
onze eerste observaties was dan
ook: implementeren in tijden van
transities en transformaties is
als schieten met een bewegend
geweer op een bewegend doel
(Linders & Feringa, 2014). Het
mag dan ook een bijzondere
prestatie genoemd worden dat
er in deze context lessen zijn
geleerd, vooruitgang is geboekt
en vernieuwing is gerealiseerd.

Wat is implementeren
eigenlijk?
Er is tussen de Wmowerkplaatsen intensief
samengewerkt om een bundel te
realiseren waarin
implementatieprocessen in
diverse praktijken in heel
het land in beeld worden
gebracht (Groot & Zwet, 2016).
Hieruit komt naar voren dat
implementatie alles behalve
een eenduidig begrip is. In
algemene zin wordt er meestal
‘het realiseren van verandering

van een structurele vernieuwing’
mee bedoeld. Om een dergelijke
verandering door te voeren is
een specifieke systematische
aanpak vereist. Die aanpak heet
dan het implementatieproces.
Het doel van dit proces is dat
de verandering een structurele
plaats krijgt in het beroepsmatig
handelen en/of het functioneren
van een organisatie.

Focus: professionals
werken aan sociale
steunsystemen
In de idealen over nieuwe
vormen van maatschappelijke
ondersteuning is een grotere
rol dan voorheen weggelegd
voor burgers, hun sociale
netwerken en de samenleving
als geheel. De transformatie
vraagt niet alleen om ander
professioneel handelen, maar
ook om een attitudeverandering
van alle betrokkenen: burgers,
vrijwilligers, professionals in de
zorg, beleidsmakers en overheid.
Waar het overheidsbeleid
eerst gericht was op zorg voor
burgers van de wieg tot aan
het graf, vereist de huidige
transformatie van burgers om
ondersteuning eerst zo veel
mogelijk zelf te regelen, al
dan niet in samenwerking met
mensen uit hun eigen sociale
netwerk en vrijwilligers. Pas
wanneer ondersteuning niet in
de eigen kring wordt gevonden,
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De afgelopen jaren werkten 14 Wmo-werkplaatsen aan de opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
om samen met het werkveld innovaties rond de invoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te implementeren.
Deze trajecten hebben een schat aan ervaring opgeleverd over
implementeren in woelige tijden van transities en transformaties. Een
verschuiving van taken, bevoegdheden en budgetten brengt vrijwel
automatisch met zich mee dat er ook anders gewerkt moet worden,
al was het maar omdat de structuren van de sector veranderen.

Motivatie

Capaciteit

Gelegenheid
Figuur 1 Triade-model van Poiesz
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kan de burger een beroep doen
op formele zorg. Het tot stand
brengen van informele sociale
steun is dus een belangrijke
opdracht van de transformatie.
In diverse praktijken wordt
al jaren gewerkt aan het
realiseren van sociale
steun, onder verschillende
noemers: netwerkversterking,
maatschappelijke ondersteuning, steunsystemen,
netwerkversterkend werken,
krachtgericht werken enzovoorts.
In concrete zin hebben in deze
Werkplaats drie praktijken hard
gewerkt aan het realiseren van
de gevraagde vernieuwing.
Hoe geven de betrokkenen met
elkaar actief uitvoering aan deze
innovaties, en vooral: wat kunnen
we ervan leren? We hebben in de
Werkplaats de keuze gemaakt om
op te trekken met drie praktijken
die op verschillende manieren aan
sociale steunsystemen werken.
Een belangrijk uitgangspunt van
alle trajecten was ‘de rol van de
professional bij het bevorderen

van sociale steun’. Hoe vertalen
nieuwe werkwijzen zich in de
denkwijze en de handelswijze van
professionals? Welke invulling
geven zij aan hun rol nu de eigen
kracht en regie van de burger en
diens netwerk de uitgangspunten
zijn? Welke factoren zijn hiervoor,
vanuit het perspectief van deze
professionals, meer of minder
bepalend?

Participatiefactoren
Om inzicht te krijgen in de
hoeveelheid aan aspecten die
hiermee samenhangen, maken
we een koppeling met het Triademodel van Poiesz (1999), zie
figuur 1. Dit denkmodel tracht
inzichtelijk te maken wanneer
bepaald gedrag al dan niet
plaatsvindt en is een hulpmiddel
bij het maken van een inschatting
voor de waarschijnlijkheid van
bepaald gedrag. Volgens Poiesz:
[…] vindt gedrag plaats als
voldaan wordt aan drie
voorwaarden tot dat gedrag:

de persoon moet het gedrag
willen vertonen, moet zelf in
staat zijn tot het gedrag en moet
door de omstandigheden in de
gelegenheid gesteld worden het
gedrag te vertonen. Er dient,
met andere woorden, sprake te
zijn van voldoende motivatie,
voldoende capaciteit en voldoende
gelegenheid. (Poiesz, 1999, p. 17)
Dit model biedt een kader om
aspecten die een rol spelen te
kunnen duiden rond de drie
basisfactoren motivatie, capaciteit
en gelegenheid. Dit “dwingt de
gebruiker om een evenwichtige
analyse uit te voeren” (Poiesz,
1999, p. 205) van de verschillende
aspecten die een rol spelen.
Het kan ervoor zorgen dat een
verklaring voor het stroef verlopen
van een implementatiefase niet
gezocht wordt in één bepaalde
dominante oorzaak, zoals
bijvoorbeeld de veronderstelling
dat “de werkwijze niet passend
is” of dat “er weerstand is bij
gebruikers”, maar aan een
combinatie van factoren. Poiesz
geeft meerdere suggesties voor
de toepassing van het Triademodel, zoals bijvoorbeeld “het
structureren van de Triadefactoren in een matrix” (p. 55), het
“herinterpreteren van bestaande
theorieën en onderzoeksgegevens
in Triade-termen” (p. 201) en “het
specificeren van methodologische
of onderzoeksmatige implicaties

Men kan het woord participatie
beter vermijden om spraak-

verwarring te voorkomen. Het
is van belang om de actor en de
context specifiek te benoemen
en het woord participatie
te vervangen door woorden
als: willen, kunnen of mogen
bijdragen aan of delen in.
(Jager-Vreugdenhil, 2011, p. 77)

werkwijze of de beleidskaders
waartoe de medewerker zich
dient te verhouden.
Bij twee van de onderzoeksprojecten hebben we gebruik
gemaakt van onderstaande
matrix (figuur 2), met daarin
verwerkt de participatie-context
(de rol: bijdragen of deelnemen
aan), de participatie-actoren
(sociale professionals) en de
Triade-factoren motivatie,
capaciteit en gelegenheid.

In onze onderzoeksprojecten
staat de participatie van
professionals in een structureel
veranderingsproces centraal. We
zijn geïnteresseerd in intrinsieke
en extrinsieke factoren die deze
participatie vanuit het perspectief
van de professionals beïnvloeden,
oftewel bij het willen, het
kunnen en het mogen hebben
van een bijdrage aan een nieuwe
werkwijze. Intrinsieke aspecten
zijn bijvoorbeeld het voelen van
de noodzaak ervan of het plezier
dat men erin heeft. Extrinsieke
aspecten zijn de houding van de
cliënt ten opzichte van de nieuwe

In deze vorm heeft de matrix
een veelzijdig karakter doordat
zij toepasbaar is op diverse
vormen van participatie door
verschillende actoren en binnen
wisselende contexten.

Factoren die de participatie van sociale professionals aan een
implementatietraject / nieuwe werkwijze beïnvloeden
Motivatie
Het Willen
 De mate waarin de professional
belangstelling heeft voor de
bijdrage of deelname aan de
implementatie / werkwijze of
voor het resultaat ervan, op
basis van drijfveren, wensen,
verlangens en behoeften.

Figuur 2 Matrix participatiefactoren

Capaciteit
Het Kunnen
 De mate waarin de professional
beschikt over kennis, eigenschap
pen en vaardigheden om te kunnen bijdragen of deelnemen aan
de implementatie / werkwijze.

Gelegenheid
Het Mogen


De mate waarin de externe
omgeving de bijdrage of
deelname van de professional
aan de implementatie /
werkwijze beïnvloedt.
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voor praktijkgericht onderzoek”
(p. 202). Reeds in eerder
praktijkonderzoek (Mols, 2014,
2015) hebben we deze Triadebenadering verbonden aan de
visie van Jager-Vreugdenhil (2011)
op het concept ‘participatie’,
een belangrijk kernbegrip
vanuit de Wmo en Welzijn
Nieuwe Stijl (WNS). Hieruit
ontstond de zogenaamde
‘matrix participatiefactoren’
(zie figuur 2), een in de praktijk
eenvoudig toepasbaar instrument
dat een hoeveelheid aan
aspecten inzichtelijk maakt die
samenhangen met de keuze van
een persoon om in een specifieke
context te participeren. Volgens
Jager-Vreugdenhil heeft de
term participatie uiteenlopende
betekenissen, afhankelijk van
de actor en context:

In de hierna volgende hoofdstukken in deze bundel presenteren we de
neerslag van de drie implementatietrajecten die we hebben gevolgd.

1. Naastenparticipatie in de GGZ

DE DRIE
PRAKTIJKEN

Bij naastenparticipatie gaat het om het betrekken van het
informele steunsysteem van de cliënt bij de behandeling. Het
belang en de positieve effecten hiervan zijn aangetoond, maar
tegelijkertijd blijkt dat de samenwerking tussen de cliënt,
de professional en het informele steunsysteem momenteel
onvoldoende wordt gerealiseerd. Dit leidt regelmatig tot
een eenzijdige behandelrelatie tussen cliënt en professional.
Hierdoor herstelt de cliënt niet optimaal en blijven de kosten
voor zorg onnodig hoog. Organisaties in het sociale domein
ervaren een gebrek aan handelingskennis met betrekking tot
het implementeren van naastenparticipatie. GGZ Oost Brabant
refereert in haar meerjarenstrategie, missie en visie specifiek naar
het betrekken van naasten bij de behandeling van cliënten. Uit
recent onderzoek en de ervaringen in deze organisatie is gebleken
dat dit in de praktijk nog niet optimaal verloopt.
• R
 ol Werkplaats Fontys: ontwikkeling implementatieplan,
scholing-on-the-job, training en intervisie, onderzoek.
• Participanten: zes afdelingen/teams van GGZ Oost Brabant,
teamleiders en projectmanagers GGZ Oost Brabant, Raad
van Bestuur van GGZ Oost Brabant, ondersteuner familieraad/
contactpersoon interne communicatie, docenten Fontys
Hogescholen Sociale Studies.
• Actief gestart: 1 augustus 2015.

2.	Netwerkversterkend werken bij MEE
Ook MEE-organisaties worden geconfronteerd met bezuinigingen
en veranderingen in de werkwijze en organisatie. Deze
organisaties zoeken naar mogelijkheden om met minder
mensen de dienstverlening op peil te houden en hebben
hiertoe hun consulenten geschoold in Sociale Netwerk
Versterking (SNV). Hiervoor hebben consulenten kennis en
vaardigheden aangereikt gekregen, waarmee zij in de praktijk
netwerkversterkend kunnen werken. Het blijkt voor consulenten
soms nog lastig om dit nieuwe denk- en handelingskader in hun
dagelijks handelen te integreren.
• Rol Werkplaats Fontys: Praktijkgericht onderzoek.
• Participanten: Twee MEE-locaties in Noord-Brabant.
• Actief gestart: 1 januari 2014.

Het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) bevindt zich vanuit
de visie van Welzijn Nieuwe Stijl in een ingrijpend innovatieproces.
Hierbij ligt de focus op het eigenaarschap van medewerkers bij
nieuwe werkwijzen en de kanteling van de medewerkers naar een
mindset die gericht is op het aanspreken van de eigen kracht en
sociale netwerken van cliënten. In 2014 is het IMW gestart met de
implementatie van Eigen Kracht Groepen (EKG). In deze vorm van
groepsmaatschappelijk werk kunnen cliënten direct aan de slag
met hun hulpvraag en wordt er verder gebouwd aan een stevig
persoonlijk fundament. Op een gestructureerde manier leren
zij hoe ze samen met anderen kunnen omgaan met bestaande
problematiek. Bij het realiseren van duurzame borging van de
innovatie heeft het IMW behoefte aan meer inzicht in de wijze
waarop medewerkers invulling geven aan hun rol bij EKG en hoe
zij een vertaalslag maken van de ‘eigen kracht-mindset’ naar ‘eigen
kracht-handelen’.
• Rol Werkplaats Fontys: Praktijkgericht onderzoek.
•	Participanten: Instituut voor Maatschappelijk Werk
(IMW) Tilburg.
• Actief gestart: 1 april 2015.
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3. Eigen Kracht Groepen binnen het maatschappelijk werk
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Onderzoek en onderwijs
Wat leren deze praktijken
ons ter verbetering van de
kennis, deskundigheid en
handelingsvaardigheid van
huidige en aankomende
professionals? Afhankelijk van
de aard van de vernieuwing
zijn verschillende vormen van
onderzoek gestart. De drie
praktijken hadden elk een
geheel eigen dynamiek en
onze rol was dan ook bij elk
implementatietraject van een
andere aard. Zo is bij GGZ Oost
Brabant in samenwerking met
docenten van Fontys Hogeschool
Sociale Studies (FHSS) gewerkt
aan de scholing, training en

intervisie op het gebied van
naastenparticipatie en maakt
het traject onderdeel uit van
een breder onderzoek rondom
naastbetrokkenheid in de GGZ.
Bij MEE was al vanaf 2012 sprake
van samenwerking in het kader
van een onderzoeksproject
over SNV vanuit de Wmowerkplaats Noord-Brabant
Fontys. Hierin hadden we nu
vooral een bevragende rol
ten aanzien van het verloop
van het implementatietraject
in hun organisatie. De
samenwerking met het Instituut
voor Maatschappelijk Werk
startte daarentegen pas veel
later, namelijk in 2015. Bij dit

instituut was onze rol vooral een
onderzoekende, waarbij de focus
lag op de borgingsfase van de
implementatie van Eigen Kracht
Groepen.
Integratie van de opgedane
kennis en inzichten in het
curriculum van de Brede Bachelor
Social Work behoorde tevens tot
de opdracht. Enerzijds is daarom
gewerkt aan actualisering van
het curriculum en anderzijds
aan aanvulling van bestaande
onderwijsprogramma’s met
betrekking tot naastenparticipatie,
netwerkversterkend en krachtgericht werken in de verschillende
afstudeerrichtingen.

13

Referenties inleiding
Groot, N. de, & Zwet, R. van der (Red.). (2016). Implementeren in het sociale domein. Vernieuwingen met
succes in de praktijk brengen. Utrecht: Movisie.
Jager-Vreugdenhil, M. (2011). Spraakverwarring over participatie. Journal of Social Intervention: Theory
and Practice, 20(1), 76-99.
Linders, L., & Feringa, D. (Red.). (2014). De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden
van transitie. Utrecht: Movisie.
Linders, L., & Feringa, D. (Red.). (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema
informele ondersteuning. Utrecht: Movisie.
Mols, J. (2014). Dilemma’s in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa (Red.), De Kunst
van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie (pp. 33-48). Utrecht: Movisie.
Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa
(Red.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning
(pp. 80-84). Utrecht: Movisie.
Poiesz, T. (1999). Gedragsmanagement. Waarom mensen zich (niet) gedragen. Wormer: Inmerc bv.

GGZ

Hanneke Claassens

Naastenparticipatie in de praktijk
van de GGZ

15

HOOFDSTUK 1

16

Het praktijkprobleem
Psychische problemen komen veel
voor in onze samenleving: één
op de vier mensen in Nederland
krijgt hiermee te maken (Trimbosinstituut, 2014). Binnen deze
grote groep mensen bestaat
een kleinere groep waarvan de
problematiek aangeduid wordt
met de term ‘ernstige psychische
aandoening’ (EPA). Deze cliënten
hebben vaak langdurige zorg
of ondersteuning nodig, omdat
de stoornis vaak niet van
voorbijgaande aard is (Delespaul,
2013). Het is aannemelijk dat zij
daardoor levenslang een beroep
(moeten) doen op hun naasten.

Naasten zijn meestal ouders,
partners, zoon, dochter of andere
belangrijke anderen (Trimbosinstituut, 2011).
Daar waar professionals
professionele distantie hebben
en kunnen bewaren, is dit
voor naasten vaak anders.
Zij hebben een geschiedenis,
een persoonlijke band en
verwachtingen voor de
toekomst met de cliënt
(Bovenkamp & Trappenburg,
2008). Ze kennen de cliënt,
vaak al van voor de openbaring
van de ziekteverschijnselen,
en voelen zich schuldig of
medeverantwoordelijk voor
het ontstaan van de stoornis.

Daarnaast moeten ze ook
omgaan met veranderingen
in het gedrag van de cliënt als
gevolg van de ziekte-uitingen.
Deze leiden veelal ook tot
veranderingen in de relatie
tussen de naaste en de cliënt,
waardoor rolspanningen
kunnen ontstaan (Claassens,
2015). Ook hebben de ziekteuitingen een grote invloed op
het dagelijks functioneren van
naasten en moeten ze omgaan
met de onvoorspelbaarheid
van het gedrag van de
cliënt, waarbij de angst voor
terugval altijd aanwezig is,
ook in de goede periodes
(Bovenkamp & Trappenburg,
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2008; Paalvast, 2011; Trimbosinstituut, 2011). Tevens lopen
zij aan tegen de juridische
bescherming van de cliënt.
De cliënt moet toestemming
verlenen, voordat professionals
naasten bij de hulpverlening
mogen betrekken. De cliënt
stemt echter niet altijd in met
betrokkenheid van naasten.
Dat betekent dat naasten soms
niet betrokken worden bij het
hulpverleningsproces terwijl ze
wel moeten omgaan met de
onvoorspelbaarheid van het
gedrag van de cliënt, waarbij
ook in goede periodes de
angst op terugval blijft bestaan
(Drapalski et al., 2008). Er kan

om deze reden gesteld worden
dat naasten soms ingrijpend
beïnvloed worden door de
ziekte-uitingen van de cliënt.
Deze hebben zeer vaak invloed
op hun dagelijks functioneren
(Bovenkamp & Trappenburg,
2008, Trimbos-instituut, 2011).
Dit alles maakt dat naasten
een vergroot risico hebben
op ernstige overbelasting en
gezondheidsschade (Trimbosinstituut, 2011).
Het betrekken van naasten bij de
formele hulpverlening kan heel
waardevol zijn: voor de naasten
zelf, voor de cliënt en voor
professionals. Naasten willen

meestal graag betrokken worden
bij de hulpverlening. Ze willen
informatie geven over de cliënt
en gezien worden als partner in
de zorg. Ook hebben ze behoefte
aan het vertellen van hun verhaal
(Spaniol, 2010). Ervaringskennis
is iets waar de GGZ inmiddels
mee vertrouwd aan het raken is.
Naast professionele kennis wordt
ervaringskennis steeds meer
als waardevol gezien. Door de
vermaatschappelijking van de zorg
wordt het betrekken hierbij van
de naasten en hen beschouwen als
partner hierin steeds belangrijker.
De zorg binnen de GGZ is echter
vaak nog vooral gericht op
individuele problemen.

De individuele hulpvraag staat
centraal, alsook de relatie
tussen professional en cliënt
(Meekeren & Baars, 2011). Er
blijkt, mede om die reden, nog
steeds een kloof te bestaan tussen
informele zorg (door naasten) en
formele zorg (Delespaul, Milo,
Schalken, Boevink, & Os, 2016).
Tevens blijken professionals het
moeilijk te vinden om naasten te
betrekken bij de hulpverlening
aan de cliënt (Hungerford &
Richardson, 2013).
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Hierdoor worden de kennis,
kunde en het verhaal van naasten
niet onderkend en worden zij
niet of onvoldoende betrokken
bij de formele hulpverlening.

De context
De hierboven geschetste
problematiek vindt plaats binnen
de gehele GGZ en geldt dus
niet specifiek alleen voor de
organisatie waar de implementatie
is uitgevoerd. Voor deelname
aan het implementatietraject
is een instelling gekozen waar
men zich al op verschillende
niveaus bezighoudt met deze
thematiek, maar waar aanvullende
verbeteringen zeker wenselijk
zijn. Dit implementatietraject,
waaraan tevens flankerend
onderzoek gekoppeld is, dient

daarmee tevens als toets of het
beleid ook daadwerkelijk zijn
weg vindt naar de werkvloer.
GGZ Oost Brabant refereert in
haar meerjarenstrategie, missie
en visie specifiek naar naasten en
ook hun motto voor ’gezondheid
die je je eigen familie gunt’
refereert hieraan. Tevens is er
een familiebeleid opgesteld
en zijn er een familieraad en
familievertrouwenspersoon
actief. Al enige tijd is bekend dat
naasten van groter belang zijn
voor het herstel van de cliënt dan
de hulpverlener (Carling, 1995).
Uit onderzoek van Hungerford
and Richardson (2013) blijkt dat
het betrekken van naasten bij
de zorg niet optimaal gebeurt,
hetgeen het herstel van de cliënt
kan belemmeren. De auteurs
geven de volgende suggestie
om te komen tot een oplossing
om naastenparticipatie te
optimaliseren binnen een GGZinstelling:
One solution to the issues involved,
suggested by the carers, is the
development of a clinical role, to
be filled by a health professional
who would more specifically
support carers in their role. This
health professional would have
the capacity, not only to provide
carers with information about the

way these services are delivered,
but also assist them with the more
practical or clinical questions they
may have about their caring role.
(Hungerford & Richardson, 2013)
De klinische rol, zoals hieroven beschreven, is ‘de stip
op de horizon’ voor wat
wordt nagestreefd met
het implementatietraject.
De ontwikkeling van een
dergelijke klinische rol binnen
de behandelteams sluit tevens
aan bij het familiebeleid, zoals
opgesteld door de familieraad
van GGZ Oost Brabant. Om
hiernaar toe te werken moet het
implementatietraject resulteren in:
•	Twee geschoolde
‘aandachtfunctionarissen
naastenparticipatie’ per
deelnemend team;
•	Drie geïmplementeerde
verbeterpunten op het
gebied van naastenparticipatie, waarvoor van
tevoren draagvlak gecreëerd
is binnen de teams;
•	Het uitdragen en het
implementeren van de visie en
missie van GGZ Oost Brabant
binnen de deelnemende
afdelingen.

Naast professionele kennis wordt ervaringskennis
steeds meer als waardevol gezien.

Veranderingen binnen een grote
organisatie vinden niet vanzelf
plaats. Vaak moet er een (externe)
prikkel zijn om deze in gang te
zetten. In dit geval was er sprake
van meerdere externe prikkels:
de veranderende maatschappij
(participatiemaatschappij),
veranderingen in het beleid
binnen de zorg, veranderingen
in de opvatting dat er naast
professionele kennis ook andere
vormen van kennis bestaan
(zoals ervaringskennis), de visie,
missie en de meerjarenstrategie
van GGZ Oost Brabant en de
mogelijkheid gecreëerd door
het ministerie van VWS om dit
implementatietraject aan te gaan.
Bij de opzet en uitvoering van het
implementatietraject1 is gebruik
gemaakt van kennis

uit eerder onderzoek naar
naastenparticipatie dat werd
uitgevoerd in het kader van de
Wmo-werkplaats Noord-Brabant
Fontys binnen verschillende GGZ
instellingen.
Bij de werving van de teams
was het van belang om teams
te selecteren die gemotiveerd
waren tot deelname aan het
project. Dit was al eerder
besproken met de Raad van
Bestuur, de programmaleider
EPA en programmamanagers. Zij
zijn vervolgens polshoogte gaan
nemen binnen de organisatie naar
welke teams interesse zouden
hebben om deel te nemen aan
het traject. Voor deze manier van
werven werd gekozen om teams
met een hoge intrinsieke

motivatie te selecteren. De
achterliggende gedachte was
dat zo tijd geïnvesteerd werd in
teams die het thema een warm
hart toedragen en graag aan
veranderingen meewerken, ook
wel de ‘innovators’ en de ‘early
adopters’ genoemd (Rogers,
1995). Deze keus werd mede
gemaakt om te voorkomen
dat teams overspoeld zouden
worden met meerdere projecten,
omdat op dat moment meerdere
projecten gelijktijdig uitgevoerd
werden binnen GGZ Oost Brabant.
Het traject bestond uit een drietal
onderdelen die werden begeleid
door twee trainers. Deze trainers
waren docenten van Fontys
Hogeschool Sociale Studies met
expertise en recente ervaring in
de GGZ-sector.

1. O nder het implementatietraject verstaan we het traject van werving, training, uitvoering en implementatie.
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De opzet
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1. 	Praktijkbezoeken met
"scholing-on-the-job"
	
	Het eerste bezoek stond in het
teken van kennismaking met
de aandachtfunctionarissen
en teamleider. Dit bezoek had
als doel te inventariseren wat
er op dat moment binnen
het team al gedaan werd aan
naastenparticipatie. Er werd
er een vooruitblik geworpen
op de op te stellen doelen,
de verwachtingen werden
gepeild en de mogelijkheid
werd geboden om vragen te
stellen over het traject. Verder
waren er nog twee bezoeken
met als doel: zicht krijgen op
hoe de implementatie tijdens
de dagelijkse werkzaamheden
vorm werd gegeven.
2. 	Training "Implementeren van
naastenparticipatie in de GGZ"
	Deze training bestond uit
drie bijeenkomsten waaraan
alle AF2 (in totaal twaalf van
zes verschillende afdelingen)
aanwezig waren, waarin
aandacht was voor resultaten
uit onderzoek en over de
stand van zaken rondom
het betrekken van naasten
binnen de GGZ. Ook werd
er informatie gegeven
die voorkwam uit eerder
onderzoek, onder meer van
de Wmo-werkplaats. Deze

betrof diverse aspecten van de
relatie tussen cliënt en naaste:
de problemen die naasten van
een cliënt met EPA ervaren,
de informatie die zij missen,
maar ook de kennis en kunde
die zij hebben met betrekking
tot de cliënt. Ook het belang
van en de wijze waarop
naasten betrokken kunnen
worden bij de hulpverlening
kreeg aandacht. Dit diende
mede als inspiratie voor de
op te stellen doelen die de
AF binnen hun eigen team
gingen implementeren.
Daarnaast was er aandacht
voor het opstellen van
concrete en haalbare doelen
binnen de beschikbare tijd
en context. Ook was er
ruimte voor professionele
uitwisseling van ideeën en
feedback op de gestelde
doelen. Dat laatste gebeurde
om elkaar te wijzen op blinde
vlekken. Tevens werd er
gebruik gemaakt van elkaars
kennis, kunde en ervaringen
omtrent naastenparticipatie
en vond er uitwisseling plaats
van aanwezige ‘producten’
die de teams ontwikkeld
hadden met betrekking tot
naastenparticipatie. Denk
bijvoorbeeld aan een opzet
voor een informatiemap voor
naasten van cliënten. Hiermee
werd voorkomen dat het
welbekende ‘wiel nogmaals

2. D e afkorting AF staat voor: aandachtsfunctionaris naastenparticipatie of
aandachtsfunctionarissen naastenparticipatie, enkelvoud of meervoud.

3. Intervisie bijeenkomsten
	Twee intervisiebijeenkomsten
met alle AF met als doel:
ruimte bieden aan uitwisseling
van zaken waar zij mee
te maken kregen tijdens
het uitvoeren van hun
rol. Implementeren is een
proces dat veelal gepaard
gaat met weerstanden en
belemmeringen (Swieringa
& Jansen, 2005) en deze zijn
onderwerp van gesprek tijdens
de intervisiebijeenkomsten.

Het verloop
Na het voeren van gesprekken
met de Raad van Bestuur,
enkele programmamanagers,
de familieraad en de ondersteuner van de familieraad
zijn de teams geworven die
deel wilden nemen aan het
implementatietraject. Hiervoor
werden allereerst de betreffende
teamleiders benaderd. Zij
waren verantwoordelijk
voor het raadplegen van de
teams over hun interesse om
deel te nemen en voor het
aanleveren van de namen
van mogelijk geïnteresseerde
medewerkers voor de rol
van ‘aandachtfunctionaris
naastenparticipatie’ (AF). De

teamleiders tekenden voor
akkoord voor deelname.
Zes teams hebben deelgenomen
aan dit traject. De deelnemende
teams zijn in hun werkzaamheden
betrokken bij het begeleiden en/
of behandelen van cliënten met
EPA-problematiek.
Per afdeling zouden twee AF
aangesteld worden met affiniteit
voor en enige kennis van het
thema naastenparticipatie.
Tevens zouden zij het
mandaat en de tijd krijgen
van de leidinggevenden
om vraagstukken rondom
naastenparticipatie binnen het
team aan te kunnen pakken en
het proces te begeleiden.
Het implementatietraject
ging van start met een
kennismakingsgesprek op
de afdeling. Hierbij was de
samenstelling vaak wisselend.
Niet altijd was de teamleider
aanwezig, soms was er één
van de twee AF aanwezig en
soms geen enkele en werd er
waargenomen door andere
leden van het team. Uit deze
eerste bijeenkomst bleek al snel
dat niet alle teams volledig uit
eigen beweging gekozen
hadden om deel te nemen.
Ook was niet altijd duidelijk
hoeveel tijdsinvestering het
traject zou vragen of wat de
inhoud ervan was.
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uitgevonden werd’ en dat
‘best practices’ van het ene
team overgenomen konden
worden door het andere team.

Daarom had één team besloten
om niet deel te nemen.
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Over het algemeen hadden
de aanwezigen een positieve
houding ten aanzien van
naastenparticipatie en waren ze
ook enthousiast om hiermee aan
de slag te gaan. Een aantal AF
gaf aan niet de juiste informatie
over het traject te hebben
gekregen toen ze akkoord
gingen met de rol van AF. Met
name het aantal te investeren
uren was voor hen een punt van
discussie en riep ook weerstand
op. De kennis en participatie van
naasten binnen de teams was
zeer divers. Het leek veelal af te
hangen van interesse en kennis
van de personen binnen het team
en de teamcultuur (‘zo doen wij
dat’) of, hoe en in welke mate
naasten al betrokken werden.

Alle AF gaven blijk van kennis
van en engagement met de
thematiek naastenparticipatie
al was de kennis wel heel
divers. Tijdens de training werd
duidelijk dat niet alle AF de
juiste informatie hadden over
het doel van de training of
hier andere verwachtingen bij
hadden. Een aantal AF ervoer
dit als een belemmering om te
participeren tijdens de training.
Ook was er sprake van verschil
in kennisniveau waardoor bij
enkele AF weerstand ontstond
tijdens de training. Zij vonden
dat het niveau niet aansloot
bij hun kennis en hadden in
mindere mate de behoefte aan
kennisdeling met andere AF.
Tijdens de training bleek ook
dat er verschillen waren in de
tijd die beschikbaar was voor het
uitvoeren van de rol als AF. Dit
varieerde van AF die volledig qua
tijd gefaciliteerd werden door
de leidinggevende tot AF die de
trainingen en intervisie in eigen
tijd deden. Van laatstgenoemden
kwam de rol van AF bovenop de
huidige taken. Hierdoor waren
AF regelmatig ook telefonisch
bereikbaar tijdens de training
en intervisie. Deze verschillen
droegen bij aan de discussie over
de uit te voeren taken als AF.

Ondanks dit alles is het de AF
gelukt om, als resultaat van de
training en met inspraak van het
team en in een aantal gevallen
feedback van naasten, doelen
te formuleren en (een start te
maken met het) implementeren.
Wat opviel was het feit dat onder
de term naastenparticipatie door
iedereen weer wat anders werd
verstaan. Toen de vraag werd
gesteld of zij wisten wat er met
naastenparticipatie werd bedoeld
antwoorden alle AF hierop
bevestigend. Toen echter werd
gevraagd om hierover met elkaar
in gesprek te gaan bleek dat toch
anders te liggen.
De verschillen kwamen vooral
tot uiting in de opvattingen over
de activiteiten waarin naasten
betrokken zouden moeten
worden en de mogelijkheden en
belemmeringen die men zag met
betrekking tot de participatie van
naasten.
De doelen die opgesteld zijn
tijdens de training richtten zicht
veelal op de volgende thema’s:
duidelijkheid krijgen over wie
de naasten van de cliënt zijn en
deze beschrijven en vastleggen
in het dossier van de cliënt;
informatieverstrekking aan de
naasten van de cliënt; naasten
actief betrekken bij activiteiten,
zoals de behandelplanbespreking

en het opstellen van het
behandelplan. Tijdens de
intervisies die gepland waren na
de training verliep de uitwisseling
op vanzelfsprekende wijze. Wel
is de hele groep AF opgesplitst
in twee groepen omdat het qua
planning niet makkelijk was om
de hele groep op een locatie bij
elkaar te krijgen.
Het laatste onderdeel van het
implementatieplan waren de
werkbezoeken. Deze bleken erg
lastig te plannen bij een aantal
teams. Dit had mede te maken
met de strakke planning van het
hele implementatietraject, de
volle agenda’s van de AF en de
teams van waaruit zij werkten,
de turbulente werkelijkheid
van veranderingen in de GGZ
en andere projecten die ook

aandacht vroegen van de teams.
Veelal is het wel gelukt om de
afspraken te maken en hebben
de trainers mee kunnen kijken
op de afdelingen.
De invulling van deze bezoeken
was zeer verschillend. Ze zijn
ingevuld met activiteiten
die voorgedragen zijn door
AF en het team. Zo zijn de
trainers aanwezig geweest bij
werkoverleggen en huisbezoeken
en hebben ze gesprekken
gevoerd met de teams.
Daarnaast hebben er binnen
een aantal teams gesprekken
plaatsgevonden met naasten
en de AF waar de trainer bij
aanwezig was. Deze gesprekken
hadden als doel de naasten
te ontmoeten zonder dat er
informatie opgehaald werd over

de cliënt. Tijdens de gesprekken
is er oprechte aandacht geweest
voor naasten. Deze naasten
gaven bijna allemaal aan dat
zij niet eerder een dergelijk
gesprek gevoerd hadden. Een
naaste was lovend over het
bestaande contact tussen haar
en de professional. Dit was voor
haar ook een nieuwe ervaring,
niet eerder was ze op dergelijke
manier betrokken bij de zorg
aan de cliënt. Al deze gespreken
werden als positief ervaren door
zowel de naasten als door de
professional. Ook werd voor
een aantal AF de meerwaarde
van deze gesprekken duidelijk.
Juist door het voeren van de
gespreken werd het effect ervan
zichtbaar en voelbaar. Dat geldt
voor zowel de naasten, als voor
de professional en de cliënt.
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Er heerst spraakverwarring over de term naastenparticipatie,
iedereen geeft hier een andere betekenis aan.

RESULTATEN
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In deze paragraaf worden de resultaten van het implementatietraject
beschreven. Naast de mate waarin de beoogde resultaten zijn behaald,
worden ook de indirecte resultaten die voortkomen uit de gesprekken en
observaties weergegeven. In grote lijnen zijn de eerder geformuleerde
doelen behaald.

Per deelnemende afdeling zijn
er twee AF aangesteld. Deze
AF hebben bijna allemaal de
verschillende onderdelen van het
implementatietraject doorlopen.
Alle AF hebben samenspraak met
het team drie doelen opgesteld,
veelal op basis van feedback door
naasten. Tevens is er een start
gemaakt met de implementatie
ervan. De opgestelde doelen
sluiten aan bij de huidige situatie
binnen de teams met betrekking
tot naastenparticipatie. Tevens
zijn de doelen in lijn met de
visie op naastenparticipatie van

de GGZ Oost Brabant en het
geformuleerde familiebeleid.
Een kanttekening die hierbij
geplaatst moet worden is dat
niet alle AF deze taak willen
blijven uitvoeren nadat het
project is afgerond. Een aantal
AF vindt dat deze taak aan het
hele team toebehoort nu de
doelen zijn geïmplementeerd
en een aantal AF wil deze rol als
dusdanig voortzetten.
Het thema ‘naastenparticipatie’
is geen nieuw thema voor de
teams die geparticipeerd hebben

in het traject. Alle medewerkers
waren er op één of andere
manier mee bezig. Een indirect
resultaat van het traject is dat
door het implementatietraject
het thema ‘naastenparticipatie in
een stroomversnelling geraakt.
Dit kwam onder meer doordat er
kritisch naar naastenparticipatie
werd gekeken en er concrete
doelen werden opgesteld
en geïmplementeerd. Het
onderwerp kreeg hierdoor bij
een aantal teams meer aandacht
tijdens alle werkzaamheden.
Tevens is inzichtelijk geworden
waar de teams staan ten
aanzien van het thema
‘naastenparticipatie’.
Doordat de teams zelf hun
doelen hebben opgesteld,

naastenparticipatie te kunnen
ondersteunen. Bijvoorbeeld
een algemeen format voor een
informatiemap voor naasten en
een folder die zowel de cliënt als
de naasten informeert. Dit zijn
zaken die niet op teamniveau
thuishoren. Dergelijke resultaten
worden uitgewerkt in een
borgingsplan dat na afronding
van het hele traject overhandigd
zal worden aan de AF en het
management.
Willen, kunnen, mogen
Alle deelnemers aan het

implementatietraject laten
zich typeren als bevlogen
professionals die met passie
voor hun vak werken en staan
voor het belang van hun cliënt.
Succesvol implementeren valt

of staat met de deelnemers.
In dit geval kan gesteld worden
dat zij over het algemeen
geïnteresseerd waren in de
thematiek. Er werd door hen
echter ook veel druk ervaren
tijdens het proces. Deze en
andere aspecten zijn van invloed
op het willen, kunnen en mogen
deelnemen aan een traject zoals
dit, en dus op de mate van succes
ervan.
Onderstaande matrix (figuur
3) toont een overzicht van
motivatie-, capaciteits- en
gelegenheidsfactoren die door
de deelnemers tijdens het traject
bevorderend en belemmerend
werden ervaren (zie het
inleidende hoofdstuk voor
toelichting op deze matrix).
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werd er gewerkt aan dat wat
de AF en het hele team zinvol
vonden en werd de discussie
ook binnen de teams gevoerd
over wat er verstaan werd onder
‘naastenparticipatie’. Het hele
team is betrokken geweest bij
het opstellen, implementeren en
borgen van de veranderingen
naar aanleiding van de opgestelde
doelen. Door het praten over
het traject komt het thema
‘naastenparticipatie’ niet alleen
in de doelen tot uiting, maar
is het ook punt van aandacht
tijdens andere momenten, zoals
bijvoorbeeld werkoverleggen.
Tevens is er uitwisseling tussen
teams op gang gekomen rondom
dit thema. Het traject heeft ook
opgeleverd dat er behoefte is aan
‘producten’ die het proces van

Factoren die de deelname van aandachtsfunctionarissen (AF) aan het
implementatietraject naastenparticipatie beïnvloeden
Motivatie
Het willen
De mate waarin de AF belangstelling heeft voor de deelname of voor het resultaat ervan,
op basis van interesses, wensen, verlangens en behoeften

Bevorderende factoren

Belemmerende factoren

• Eigen initiatief om deel te nemen
• Eerdere ervaring met het opzetten van
nieuwe activiteiten
• Enthousiasme
• Het belang zien van het betrekken van naasten
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• Gevoel van top-down delegatie van het traject
naar de afdelingen
• Deelname opgedragen door leidinggevenden
• Naastenparticipatie zien als het zoveelste thema
waar een team wat mee moet (naast zoveel
andere thema’s)
• Innovatie-moe zijn
• Negatieve kijk op veranderingen in de zorg
• Doelen niet vast willen leggen op papier
(m.a.w. hekel aan papieren tijgers)
• Moeilijkheden ervaren met hoe om te gaan met
enerzijds privacy van de cliënt en anderzijds het
betrekken van naasten

capaciteit
Het Kunnen
De mate waarin de AF beschikt over kennis, eigenschappen
en vaardigheden om te kunnen deelnemen

Bevorderende factoren
• Kennis rondom het thema
• Eerdere ervaring met naastenparticipatie,
bijvoorbeeld in een andere functie of in een
ander team
• Flexibiliteit
• Positieve houding
• Gemakkelijk kunnen schakelen bij veranderingen
• Anderen kunnen enthousiasmeren
• Open blik ten aanzien van veranderingen
• Openstaan voor feedback

Belemmerende factoren
• Weinig kennis over naastenparticipatie
• Naastenparticipatie enkel benaderen
vanuit de cliënt
• Weerstand tegen de manier waarop het
traject is ingezet en daar moeilijk overheen
kunnen stappen

gelegenheid
Het Mogen

Bevorderende factoren

Belemmerende factoren

• Team dat positief is over het thema
• Gefaciliteerd worden in uren om de taken
(behorende bij het implementatietraject)
uit te voeren
• Team dat actief participeert om de doelen te
implementeren
• Team dat open staat voor veranderingen
• Teamleider die zich betrokken opstelt ten opzichte
van het implementatietraject en hier regelmatig
naar informeert

• Geen tijd (uren) voor de uitvoering van de taken
• Prioriteit ligt bij samenvoeging teams in plaats van
bij implementatie naastenparticipatie
• Interne verschuivingen in management (o.a.
teamleiders) waardoor degene die eerder tekende
voor het implementatieplan na enige tijd niet meer
op die positie zat
• Al een overvolle agenda zonder deze rol
• Korte doorlooptijd om doelen op te stellen
en te implementeren
• Niet werk gerelateerd factoren
(privé omstandigheden)

Figuur 3 Empirische Matrix participatiefactoren ‘Naastenparticipatie in de GGZ’

27

De mate waarin de externe omgeving de deelname van de AF beïnvloedt

Evaluatie
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Wanneer we dit proces nogmaals
zouden starten, zouden we
meer aandacht besteden aan
het werven van zowel de
deelnemende teams als aan de
selectie van de AF. Deze laatsten
zijn namelijk verantwoordelijk
voor het al dan niet slagen van
de implementatie. Ook zouden
we meer tijd uittrekken voor het
informeren van de teams over
de inhoud van het traject en de
investering in tijd die hiermee
gepaard gaat, zodat betrokkenen
een beter afgewogen keus
kunnen maken over het al dan
niet deelnemen aan het traject.
Tevens zou er in het vervolg
eenduidig omgegaan moeten
worden met het aantal uren
dat AF krijgen om de taken uit
te voeren. Tegelijkertijd weten
we dat het implementeren van
veranderingen altijd gepaard
gaat met weerstand en dat die
weerstand zelf ook de motor is
van een leerproces. Het feit dat
het in bijna alle teams gelukt is om
succesvol en duurzaam doelen op
het gebied van naastenparticipatie
te implementeren of hiermee een
begin te maken bewijst dit. Dit
wijst tevens op eigenaarschap
en overtuigingskracht van de

AF. Zij hebben het voortouw
moeten nemen binnen de teams
en hen mee moeten nemen
in de implementatie. Voor de
trainers waren volhardendheid,
anticipatie op en ruimte bieden
aan weerstand de succesfactoren.
Op grond van observaties en
gesprekken tijdens het traject
kan geconcludeerd worden dat
de teams verschillend omgaan
met het betrekken van naasten.
Ook is het niet eenduidig wat er
wordt verstaan onder de term
‘naastenparticipatie’. Voor de
teams is het ook onduidelijk wat
GGZ Oost Brabant hieronder
verstaat en van hen verwacht. De
inhoud van het familiebeleid was
niet bij alle AF en teams bekend.
Beleid gaat natuurlijk ook niet
over welke activiteiten er precies
uitgevoerd moeten worden om
naasten te betrekken. Binnen de
participatie van naasten gaat het
niet zozeer om het voorschrijven
van de activiteiten waarbij zij
betrokken zouden moeten
worden, maar om de manier
waarop en de reden waarom.
Naastenparticipatie moet in
de huidige werkzaamheden
een vanzelfsprekendheid
worden. Dit wordt nog niet

door alle teamleden zo gevoeld.
Daarom moet dit binnen teams
onderwerp van gesprek blijven.
Een van de mogelijkheden is om
een AF van een andere team
dat al verder gevorderd is met
naastenparticipatie, dit gesprek
te laten leiden, of op frequente
basis te laten aansluiten bij een al
bestaande activiteit. Zo kunnen
teams gewezen blijven worden
op blinde vlekken en kan verdere
uitwisseling van kennis tussen
teams plaatsvinden.
Van belang is dat er - voor
zo lang als nodig - een
functieomschrijving komt van
de rol van ‘aandachtfunctionaris
naastenparticipatie’ (AF).
Dit is noodzakelijk voor de
doorontwikkeling van deze rol en
de professionalisering hiervan. In
deze beschrijving moet duidelijk
zijn wat het doel is van deze rol
binnen het team. Een eenduidige
functieomschrijving zal tevens
bijdragen aan een uniforme
uitvoering ervan. Mogelijk
biedt de eerdergenoemde
omschrijving van Hungerford
and Richardson (2013) hiervoor
handvatten. Het is raadzaam
dat de functieomschrijving van
de AF gecombineerd wordt

met het functieprofiel van de
professional, aangezien een AF
beide rollen met bijbehorende
werkzaamheden vervult,
met daarbij behorende extra
tijdsbelasting. De AF zou een
voorbeeldrol kunnen vervullen
binnen het team. Hij moet
niet de enige persoon zijn die
gesprekken voert met naasten
maar wel degene die andere
aanmoedigt en coacht dit te
doen. Hiervoor is iemand nodig
die deze rol graag wil vervullen
en dit ook kan uitdragen naar
het team zodat het onderwerp
op de agenda blijft. Ook moet
de AF ruimte hebben voor
collegiaal overleg, intervisie,
coaching en scholing. Dit zou
kunnen plaatsvinden in een
platformoverleg waarin alle AF
van de afdelingen elkaar treffen.
Ook voor de continuering van het
traject is een dergelijk overleg
van groot belang. Tevens kan er
dan ook geanticipeerd worden
op nieuwe verandering binnen
de GGZ. Er zou een directe lijn
moeten zijn tussen dit overleg
en de adviesorganen. Het belang
en het bestaansrecht zal erkend
moeten worden door de raad van
bestuur en de leidinggevende.
De ervaring leert dat wanneer dit

niet gebeurt de aanwezigheid
en het animo voor snel zullen
teruglopen. Het uiteindelijke doel
zou moeten zijn dat aandacht
voor de ondersteuningsbehoefte
enerzijds en de ervaringskennis
van de naaste anderzijds
geïntegreerd is in het handelen
van elke professional, waardoor er
geen aparte aandachtfunctionaris
meer nodig is.
Naasten willen graag hun
verhaal kwijt kunnen en hun
kennis van de cliënt delen. Het
blijft van belang dat teams in
gesprek blijven met naasten
om duidelijk te krijgen wat hun
wensen zijn ten aanzien van de
hulpverlening en hen partner
te laten zijn in de zorg. Dit kan
door vanaf te start van het
hulpverleningstraject de naasten
te betrekken en regelmatig
met hen af te stemmen. Verder
moet er aandacht komen voor
de wijze waarop men omgaat
met de privacy van de cliënt,
wat soms haaks lijkt te staan
op naastenparticipatie en als
belemmering wordt gezien
door professionals. De privacy
van de cliënt wordt nu veelal
gewaarborgd door de cliënt,
omdat deze toestemming moet

geven over of naasten informatie
over hem mogen ontvangen
of mogen participeren in het
hulpverleningstraject. Een
suggestie hiervoor is om als
uitgangspunt te nemen dat
naasten betrokken worden bij
de het hulpverleningstraject/
proces. Pas wanneer de cliënt
nadrukkelijk aangeeft dit
niet te willen zal dit niet
gebeuren. Dit is ook de gang
van zaken bij privacy zoals
beschreven in de wet WGBO,
in reguliere ziekenhuizen en
revalidatiecentra.
AF gaven aan behoefte te
hebben aan actuele informatie
rondom naastenparticipatie
en concrete voorbeelden van
manieren om naastenparticipatie
vorm te geven, zoals:
formats voor bijvoorbeeld
het samenstellen van een
informatiemap, smoelenboeken,
een voorbeeld van een
behandelplan waarin de naasten
een duidelijk aandeel hebben,
enzovoorts. Een optie zou zijn
om op het intranet een plek te
creëren waar deze informatie
beschikbaar is zowel voor AF´sals
voor andere medewerkers die
hierin interesse hebben.
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Implementeren van veranderingen gaat altijd
gepaard met weerstand. Deze weerstand is de
motor van een leerproces.

Het is een kwestie van driemaal daags druppelen.
Een dergelijke verandering heeft tijd nodig en
is dan ook niet afgerond na dit traject.
(Raad van Bestuur, GGZ Oost Brabant)

Tot slot
Er is hard gewerkt aan de
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implementatie en borging van
de doelen door de AF en de
teams. Dat voortzetting van het
traject plaatsvindt is cruciaal
voor verdere implementatie
en borging. Dit proces zal de
komende tijd worden gevolgd en
geëvalueerd. In het nog geplande
familie-tevredenheidsonderzoek
zullen vragen worden
opgenomen die in kaart brengen
of doelen daadwerkelijk zijn
geïmplementeerd en in welke
mate. Hierbij valt te denken aan
vragen over de mate waarin
naasten iets merken van deze
geïmplementeerde doelen en in
hoeverre ze voor hen zichtbaar
zijn. Tevens zal er informatie
worden verzameld over de
stand van zaken ten aanzien
van naastenparticipatie op de

afdeling. Dit onderzoek zal
op korte termijn nog worden
uitgezet en dient als afsluiting
van dit implementatietraject.
De uitkomsten zijn bruikbaar als
input voor verdere verbetering
van het implementatietraject en
de borging ervan. Daarnaast is
het van belang dat de AF tijd en
ruimte blijven houden om hun
taak uit te voeren.
Implementeren van een thema
gaat nooit over een dag ijs. Het
heeft tijd nodig om een bepaalde
thematiek en werkwijze
onderdeel te laten worden van
de dagelijkse werkzaamheden.
Om het gemeengoed te laten
zijn binnen de hele organisatie
is dus een lange adem nodig van
alle betrokkenen. Het begin is
gemaakt. Door het uitdragen van
het belang hiervan door

de organisatie is een duidelijke
stap gemaakt.
De volgende stap is de verdere
doorvertaling van familiebeleid
naar de afdelingen. Het
aanstellen van een AF binnen
teams is er een van. Een andere
essentiële voorwaarde voor
het verder laten landen van
naastenbeleid is de facilitering
van de wijze waarop de AF
invulling geeft aan zijn rol. Zeker
te midden van andere belangrijke
thema’s en veranderingen
waarmee het team te maken
krijgt. Daarmee valt of staat het
echt willen, kunnen en mogen
participeren van naasten als
vanzelfsprekende partner bij de
zorg aan de cliënt. We besluiten
dit hoofdstuk dan ook met de
treffende woorden van een
bestuurder van de GGZ.

TRAINERS: FRANS VAN MIL
& BEN VAN RIEL

Frans:
Tijdens een werkbezoek sprak ik

met het team over hun ervaringen
met de implementatie. Welke
doelen waren opgesteld? Hoe
stond de rest van het team daar
tegenover? Hoe verliep het
implementeren daarvan? Lukte
het de aandachtsfunctionarissen
om de informatie uit de training
in het team in te brengen?
Er was voldoende ruimte om
ervaringen uit te wisselen over
hoe men aan de slag was gegaan
met deze doelen, wat er goed
ging en wat nog lastig was. Ook
was er tijdens dit bezoek een
gesprek gepland met naasten.
Het was een gesprek met de
moeder en zus van een cliënt
die opgenomen was binnen de

afdeling. Het doel ervan was
in lijn met dat wat tijdens de
training aan bod is gekomen,
namelijk: de naasten de ruimte
geven om hun verhaal te vertellen
en hun verhaal te horen. Zowel
de moeder als de zus gaven aan
dat ze het erg fijn vonden dat
er ruimte was voor dit gesprek.
Tijdens het gesprek hebben we
de naasten vooral hun verhaal
laten doen en steeds gevraagd
hoe het voor hun was? Opvallend
was dat we tot drie keer toe
de naasten deze vraag hebben
moeten stellen, zodat ze het
niet steeds over de cliënt gingen
hebben. Toen dat kwartje viel,
kwamen vrij snel de tranen. Ze
waren niet gewend om hiernaar
gevraagd te worden. Er bleek
enorm veel gebeurd te zijn in hun

leven. De ziekte-uitingen, het
hulpverleningstraject en hun rol
in dit alles had hen emotioneel
veel gedaan. Het gesprek luchtte
hen erg op. Ze gaven beide
aan dat ze het erg fijn vonden
dat er tijd vrij gemaakt werd
voor hen, zodat zij de ruimte
kregen om hun verhaal te doen.
De zus gaf aan dat het zo vaak
alleen over de cliënt gaat dat
zij hun eigen verhaal nooit had
kunnen vertellen. Naasten zijn
er zo dicht bij betrokken dat het
automatisch ook veel emoties
oproept. Ze vonden het fijn om
dit te delen met iemand die ook
met de cliënt bezig is. Er zit een
raakvlak in. Je deelt de zorg voor
de cliënt met die ander, je vindt
herkenningen en je komt tot
uitwisseling van ervaringen.
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Frans van Mil en Ben van Riel zijn de trainers van het implementatie
traject ‘naastenparticipatie’ binnen GGZ Oost Brabant. Zij gingen
op werkbezoek bij de teams om de aandachtsfunctionarissen te
ondersteunen in het implementatieproces en zij verzorgden ook
de trainingen en de intervisiebijeenkomsten. Hanneke Claassens
doet onderzoek over het thema naastenbetrokkenheid in de GGZ
en ging met hen in gesprek om hun ervaringen in kaart te brengen.
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De naaste wordt van onbekende
tot bekende en daardoor meer
bemind. Je vindt elkaar in het
verhaal en in de ontmoeting.
Misschien een wat vreemde
vergelijking, maar ik las laatst
een artikel over ‘de enthousiaste
student’. Deze wordt vaak als
irritant ervaren door de docent,
omdat hij steeds het programma
onderbreekt. Hulpverleners zijn
vaak zo met de behandeling en
de cliënt bezig en dan komt er
ineens een naaste die allemaal
vragen gaat stellen. Ook dat is
soms irritant voor de hulpverlener.
Het is de uitdaging om het om te

draaien en juist ruimte te maken,
om te luisteren naar de naasten.
Dat geeft namelijk verdieping
aan het traject en het maakt
de behandeling of begeleiding
waardevoller.
Ben:
Ik herken dat wat je zegt vanuit

de gesprekken die ik heb
gehad met de hulpverleners.
Hulpverleners hebben het
idee dat zij al vormgeven aan
naastenparticipatie in hun
dagelijkse praktijk. Als je het daar
met de naasten zelf over hebt
dan wordt dat niet helemaal
zo ervaren. Blijkbaar verstaan
hulpverleners wat anders
onder naastenparticipatie dan
naasten. Bij een hoop zaken
wordt de naasten wel betrokken
bij de hulpverlening maar dat
is veelal ten behoeve van de
cliënt. Naastenparticipatie is
nog niet iets wat we gewend
zijn als hulpverleners. Het zit
nog niet in het DNA. Een van de
aandachtsfunctionarissen gaf aan
dat dat pas ontstaat wanneer je
echt de tijd neemt om met de
naasten te gaan zitten zonder dat
je een agenda hebt. Dus het gaat
niet om informatie op te halen
in het belang van de cliënt, maar
om oprechte interesse te tonen
in de naasten. Door dat te doen
ga je het belang pas zien. Dan
vallen de kwartjes ineens. Het
hoeft niet heel formeel, gewoon

een kopje koffie drinken. En als
je dan iemands verhaal hoort, de
impact die dat heeft op je, dat is
niet uit te leggen en ook moeilijk
over te brengen. Het is iets wat
je moet ervaren. Ook tijdens de
training was het moeilijk om dit
over te brengen. Vandaar dat
we het ook belangrijk vonden
dat er gesprekken met naasten
plaats moesten vinden. Het valt
of staat met het er voor open
staan, het ervaren en niet in de
valkuil stappen dat het alleen
over de cliënt gaat. Vaak zijn de
gesprekken die nu met naasten
gevoerd worden gericht op het:
informeren over de cliënt zijn
ziektebeeld, over processen die
er in de organisatie spelen of om
informatie op te halen over de
cliënt. Te weinig wordt de vraag
gesteld: Hoe is het met jou, wat
heb jij doorgemaakt? Hoe ga je
daar nu mee om? Het voeren van
een gesprek met als doel contact
maken met de naasten lijkt voor
hulpverleners onvoldoende reden
te zijn om het gesprek aan te
gaan, terwijl juist de ontmoeting
tussen hulpverlener en naasten
bijzonder waardevol is.
Frans:

Wanneer je ontmoeten ontleedt,
staat er ‘niet- moeten’. Dat is
hier ook van toepassing. De
ontmoeting vindt plaats wanneer
er geen agenda is, geen checklist
die afgehandeld moet
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Voor de aandachtsfunctionarissen
viel het op dat de naasten de
neiging hadden om het over de
cliënt alleen te hebben, waarmee
ze afdwaalden van het doel
van het gesprek. Een van de
aandachtsfunctionarissen had al
vaker gesprekken gevoerd met
naasten. Ze gaf ook aan dat als
eenmaal een dergelijk gesprek
gevoerd was, je hen ook sneller
weer uitnodigt voor een volgend
gesprek. De ervaringen van de
naasten met de cliënt en de
impact hiervan op hen bleven de
aandachtsfunctionaris altijd bij
en dat nam ze ook mee tijdens
de behandeling. Dit was voor de
aandachtsfunctionaris een echte
eyeopener met als gevolg dat zij
naasten voortaan meer de ruimte
geeft om hun verhaal te doen.

Oprechte interesse vanuit gelijkwaardigheid.

worden of verplichte informatie
opgehaald of gebracht moet
worden. Pas wanneer het
vanuit een intrinsieke motivatie
gebeurt ofwel oprechte
interesse in de ander en vanuit
gelijkwaardigheid, dan pas kun
je spreken over ontmoeten.
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Ben:
Een ander aspect wat de

ontmoeting tussen hulpverlener
en naasten lijkt te bemoeilijken,
is angst bij de hulpverlener om
de privacy te schenden van de
cliënt en de gevolgen die dit
kan hebben. Uit ervaring weet
ik dat binnen GGZ instellingen
nog steeds krampachtig met
privacyregels wordt omgegaan
en dat het bij hulpverleners
niet altijd duidelijk is welke
informatie wel of niet kan
worden gegeven. Door het
gesprek met naasten uit de weg
gaan, of in ieder geval niet actief
op te zoeken, wordt dit omzeild.
De regelmatig terugkerende
opmerking dat er geen tijd is
om hier extra aandacht aan te
schenken is wat mij betreft een

drogreden. Vanuit mijn ervaring
als casemanager van een FACTteam zag ik regelmatig naasten
van cliënten samen met cliënten,
maar ook een enkele keer alleen.
Dit laatste kostte me soms wat
meer tijd, maar leverde me een
schat aan informatie op. Ook
geef je ze ruimte, zodat ze zich
begrepen voelen en waardoor ze
het langer vol houden. Ook zorgt
een goede verstandhouding met
naasten ervoor dat ze me sneller
durfden te bellen waardoor
signalen van een mogelijke
terugval sneller opgepakt werden
en voorkomen kon worden dat
een cliënt in crisis kwam. Er
ontstaat zo een meer “samen”
werken wat mijns inziens de kern
van naastenparticipatie is.
Over het al dan niet verplicht
stellen van activiteiten met
betrekking tot naastenparticipatie twijfelen Ben en
Frans. Ze zeggen hierover: Wat
betreft naastenparticipatie is het
balanceren tussen het verplicht
stellen met als risico dat het
een trucje wordt en het stellen

dat het moet gebeuren en ieder
team hier zijn eigen weg in te
laten volgen. Naastenparticipatie
is echter niet het enige thema
op de agenda bij teams. Zeker
niet in een tijd waarin de GGZ
zo ingrijpend verandert. Voor
teams kan het overkomen als het
zoveelste thema waar aandacht
voor moet zijn. Wanneer het
zo beleefd wordt, zal het lastig
worden om het tot iets te maken
dat onderdeel is van het DNA.
Zoals eerder aangegeven wordt
het belang pas ervaren wanneer
er daadwerkelijk gesprekken met
naasten plaatsvinden. Daarom
denken wij dat we toch eerst
zullen ‘moeten’, voordat er echt
ontmoet wordt. Met andere
woorden, er zal een begin
moeten worden gemaakt om
naasten verplicht te betrekken bij
de hulpverlening door het voeren
van naastengesprekken. Binnen
de GGZ Oost Brabant is er een
veelbelovend begin gemaakt met
dit traject, waarbij de teams en
de aandachtfunctionarissen zich
bijzonder hebben ingezet. Echter,
het traject is nog niet af.
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Referenties hoofdstuk 1

MEE

Maria Stortelder

Sociale Netwerkversterking
bij MEE
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HOOFDSTUK 2

Sociale Netwerk Versterking:
vliegwiel in maatschappelijke participatie?
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Het inschakelen van sociale
netwerken in de hulpverlening
heeft de afgelopen jaren een
grote vlucht genomen. Veel
organisaties zijn aan de slag
gegaan met de werkwijze
‘werken met het sociale
netwerk’ en er zijn talrijke
varianten in omloop (Kruijswijk
et al., 2014). Ook de MEEorganisaties die zijn betrokken
bij dit onderzoek hebben in
2011 de keuze gemaakt voor
de werkwijze sociale netwerk
versterking (SNV), vanuit hun
visie op ‘regie op eigen leven’
voor de cliënt. “Eigen regie is

het naar vermogen zelf sturing
geven aan je leven. De eigen
verantwoordelijkheid staat
centraal en daarbij gaat het
steeds om de mogelijkheden
en vermogens van mensen
om die verantwoordelijkheid
ook daadwerkelijk te nemen”
(ActiZ, 2014, p. 4). Dat geldt ook
voor mensen met een (lichte)
verstandelijke beperking (lvb).
Door de complexer geworden
maatschappij doen zij juist
steeds vaker een beroep op de
hulpverlening bij de uitvoering
van allerlei taken, zo blijkt
uit onderzoek van het Sociaal
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Cultureel Planbureau (2014).
Ook voor lvb’ers geldt dat:
Zij in staat gesteld moeten
worden hun eigen leven
te leiden, eigen keuzes te
maken en mee te doen in
de samenleving. Dat iemand
afhankelijk is van ondersteuning
daarbij mag niet betekenen dat
een ander invult wat iemand
wil. Eigen regie strekt zich
uit over alle levensterreinen,
maatschappelijke rollen en
relaties die iemand aangaat.
(Brink, 2013, p. 6)
Het is echter wel nodig om aan
die eigen regie vormen van

ondersteuning en versterking
te bieden. Dat laatste komt tot
uiting in de empowermentgedachte die de laatste jaren
sterk in opmars is (Boumans,
2015; Regenmortel, 2009).
Empowerment is in een recente
studie omschreven als:
Een proces van toenemende
kracht én toenemende macht. Het
omvat de dubbele strijd om meer
greep te krijgen op persoonlijke
beperkingen en kwetsbaarheden
alsook op de maatschappelijke
omstandigheden die de
handelingsmogelijkheden

inperken. Doel is aan het roer
te staan van het eigen leven,
een zinvol bestaan op te
bouwen, zich uitend in alle
levensgebieden zoals wonen,
werken, sociale relaties, zingeving
en zorg. Oók wanneer men een
ondersteuningsbehoefte heeft en
houdt. (Boumans, 2015, p. 10).
Beide concepten van eigen regie
en empowerment sluiten aan
bij het streven van de overheid
naar een participatiesamenleving
en vormen tevens het
gedachtengoed dat de basis is
voor sociale netwerkversterking.

doel om een verschuiving van
formele zorg naar informele
zorg te bewerkstelligen. Zo’n
netwerk bestaat uit relaties van
verschillende aard en afstand van
de cliënt, zie figuur 4. Doorgaans
is er in de hulpverleningssituatie
voornamelijk contact met naasten
uit de eerste cirkel.

SNV bij MEE
Vooruitlopend op de invoering

van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) kregen
vanaf 2012 alle consulenten
van de deelnemende MEEorganisaties een 4-daagse training
en aanvullende scholing van een
dagdeel aangeboden
(Haas & Stam, 2014; Stortelder,
2016). Deze scholing was gericht
op vernieuwde werkwijzen
bij de versterking van het
netwerk van de cliënt, met het

hun eigen netwerk. Tijdens
de training, maar ook daarna,
werken professionals aan het
willen, kunnen en mogen
loslaten van een deskundige
houding waarin zij oplossingen
aandragen. Ze bereiden zich
voor op een rol waarin de
professional zich voornamelijk in
dienst stelt van de cliënt en diens
ondersteuningsbehoeften. Deze
verandering gaat gepaard met een
mentale kanteling die bij iedereen
anders verloopt (Stortelder, 2014).

Tijdens de training leren
consulenten onder meer hoe zij
cliënten kunnen ondersteunen
bij het in kaart brengen van

la

eke partij
liti
,e
.d

o
,p

.
e .d

a

s,

as

Figuur 4 Netwerkcirkel (Mierlo, 1992)
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Het centrale vraagstuk in het
onderzoeksproject gedurende
de periode 2014-2016 richtte
zich op het verloop van het
implementatie-proces van SNV en
de inzichten die het kan opleveren
voor een succesvolle disseminatie
ervan.
Dataverzameling
Verschillende dataverzamelings-

methoden zijn toegepast.
Allereerst zijn er oriënterende
gesprekken gevoerd met
consulenten en managers. In de
periode van mei 2014 tot mei
2015 zijn in totaal 55 interviews
gehouden met consulenten uit
verschillende regioteams. Tevens
werden middels participerende
observaties inzichten opgedaan
over het implementatieproces en
over de toepassing van bepaalde
onderdelen van de training. Deze

observaties bestonden uit het
bijwonen van een Visie-debat,
een Meedenkbijeenkomst en
maandelijkse bijeenkomsten
met het Ontwikkelteam (owt)
gedurende anderhalf jaar.
Tot slot hebben in mei 2016
gesprekken plaatsgevonden met
vier professionals die vanaf het
eerste uur betrokken waren bij
de invoering van SNV en daarin
een rol hebben vervuld als
voorzitter van een owt, als coach
of als manager. In het hierna
volgende deel zullen enkele
bevindingen achtereenvolgens
thematisch beschreven worden.
Attitudeverandering
Uit de gesprekken met

professionals bleek dat de
toepassing van SNV gepaard
gaat met een mentale kanteling.
Er is een attitudeverandering

nodig en dat is een proces dat
enige tijd in beslag kan nemen.
Een professional verwoordt deze
verandering als volgt:
Eigen kracht van mensen
aanspreken en kijken wie daarbij
kan helpen. Die aanpak is ook
wel door bezuinigingen geboren.
Ik heb soms het idee gehad dat
wij mensen een beetje leiden. We
hebben te weinig gevraagd naar:
Wat kun je zelf? Wat zou de
oplossing zijn die het beste
bij jou past? Omdat het heel lang
geïndiceerde zorg was, werden
wij er ook heel makkelijk in en
volgden de werkwijze: het gaat
om die zorg, hoe kan ik een
indicatie aanvragen en wie
wordt de zorgaanbieder?
Probleem opgelost...en dat is
nu niet meer. We kijken nu meer
vanuit de klant zelf.

41

Praktijkgericht
onderzoek naar het
implementatieproces

Dat vraagt niet alleen een
verandering van het perspectief
ten opzichte van de cliënt, maar
ook in het eigen maken van
nieuwe competenties en die op
een juiste wijze in kunnen zetten.
Een professional benoemt dat
als volgt:
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Je moet open het gesprek
ingaan. Niet te veel dingen
invullen, goed kunnen luisteren
en goede vragen kunnen stellen.
Die vragen dien je ook te kunnen
spiegelen. Het uitgangspunt is
keuzes bij mensen laten, maar ze
wel bewust maken van eventuele
gevolgen daarvan. Mensen
kunnen motiveren en stimuleren.
Mensen bewust maken van
hun eigen kracht, van zichzelf
en van hun eigen netwerk.
Motiveren om op een bepaalde
manier aan het werk te gaan,
maar ook motiveren om zelf in
beweging te komen. Je moet ook
samenwerking kunnen aangaan
met de cliënten en hun netwerk.
Door het toepassen van SNV
verandert niet alleen de rol van
professionals, maar ook die van
cliënten. Van hen wordt verwacht
dat ze bereid zijn om in een
veranderend hulpverleningsproces
verantwoordelijkheden en
regie te nemen. Het is ook voor

cliënten nieuw dat zij niet langer
vanzelfsprekend de gevraagde
zorg ontvangen. Hierin is een taak
voor professionals weggelegd
om de cliënt te informeren en te
begeleiden in deze nieuwe rol.
Een consulent zegt:
Ik leg vooral uit aan het begin,
maar ook tijdens het hele traject:
het zijn niet mijn schulden, het
zijn jouw problemen. Ik kan
wel samen met jou meekijken,
maar je zult wel zelf aan de slag
moeten gaan. Je kunt mensen
met SNV wel heel hard laten
werken in hun hoofd. Dus door
de goede vragen te stellen zie
je dat mensen zelf gaan denken
wat ze willen en kunnen. Dat
vind ik wel goed.
Als bij nieuwe cliënten de
SNV werkwijze direct wordt
toegepast, levert deze concrete
aanpak vaak enthousiaste
reacties op van cliënten en de
personen uit hun netwerk.
Toepassing
De toepassing van SNV is een

leerproces met ups en downs.
Een consulent reflecteert op haar
eigen ervaringen:
Het laatste jaar gaat het redelijk
goed, maar net na de cursus heb

ik toch een paar taaie trajecten
gehad. Om het je echt eigen te
maken, dat is best wel puzzelen.
Je ziet ook wel collega’s daarmee
worstelen, dat het niet lekker loopt.
Ik heb dat in het begin ook ervaren.
De organisatie heeft de
toepassing van SNV gefaciliteerd
door professionals toe te staan
om met maatjes te werken. Dat
houdt in dat een consulent, die
de training SNV heeft afgerond,
met een ervaren collega de eerste
stappen zet in de toepassing van
SNV in het contact met cliënten.
Ook werden mogelijkheden
gecreëerd om casussen te
bespreken. Daarnaast waren er
veranderingen in de randvoorwaardelijke sfeer, zoals een
versoepeling van werktijden
in verband met de planning
van zogenaamde ‘meedenkbijeenkomsten’ met de cliënt en
diens naasten (Stortelder, 2016).
De bevindingen laten zien dat
consulenten zich de werkwijze van
SNV vooral eigen maken door het
te oefenen. Door SNV geleidelijk
aan steeds meer toe te passen en
het zien van positieve resultaten
bij cliënten, raken professionals
steeds meer overtuigd van de
waarde van SNV voor de cliënt en
diens netwerk.

Yes, ik ben snv!
ik kan het
ik oefen
hoe moet ik het doen?
ik wil het doen
ik doe het niet
ik kan het niet
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ik wil het niet

Figuur 5 SNV ladder

Een professional verwoordt
dit als volgt:

Hoe vaker je
snv toepast,
des te meer
bedreven raak
je erin.
Hoe meer je
gaat merken
dat het heel
veel kan
opleveren.

Monitoring
De organisatie monitort de

voortgang aan de hand van het
formulier ‘SNV ladder’ (zie figuur
5), waarop de consulent aangeeft
hoe ver hij/zij gevorderd is in de
toepassing van SNV, oplopend
van ‘ik wil het niet’ tot ‘ik ben
SNV’. Deze aanpak is vooral
bedoeld om met de consulent
in gesprek te gaan over welke
behoeften er zijn om SNV nog
meer toe te kunnen passen. In
2015 hebben 26 professionals
die werken met SNV zichzelf een
score toegekend. Meer dan de
helft van de consulenten geeft
aan te oefenen met SNV (trede
6), ongeveer een derde is van

mening SNV toe te kunnen
passen (trede 7) en drie
consulenten vinden dat “ze SNV
zijn” (trede 8). Uit de reacties
van consulenten blijkt dat zij
verschillend denken en oordelen
over hun toepassing van SNV.
Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat alle onderdelen
van SNV in een vaste volgorde
doorlopen zouden worden.
Tijdens het implementatieproces
is er op basis van de ervaringen
van consulenten echter meer
vrijheid gekomen om onderdelen
van SNV naar eigen inzicht toe
te passen. Het gaat tenslotte om
een basishouding van openstaan
en luisteren naar de cliënt.

“Wat is het verhaal van de
cliënt?” is het uitgangspunt.
Vervolgens past de consulent de
aangereikte tools toe wanneer
deze nodig zijn. Een consulent
verwoordt de inzet van SNV
als volgt:
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Je dient te beschikken over
een archief met allerlei laadjes,
waarvan je weet dat ligt daar
en dat ligt daar. Als je het nodig
hebt, dan pak je het er uit. Dus
je moet kunnen schakelen,
pragmatisch zijn en technieken
hebben en als je het niet nodig
hebt dan heb je het niet nodig.
Je gaat als een timmerman aan
de slag met een toolbox, waarin
allerlei instrumenten liggen.
Vandaag moet hij een kast
maken en morgen een bank.
Dat is het vakmanschap van de
cliëntondersteuner.
Het fragment maakt duidelijk
dat de professional, die het
werken met SNV beheerst, op
een flexibele manier met de
diverse onderdelen om kan
gaan in interactie met de cliënt,
om invulling te geven aan de
gezamenlijk geformuleerde
ondersteuningsbehoefte.
Detachering
Vrijwel meteen nadat de

keuze voor SNV was gemaakt,
dienden zich organisatorische
veranderingen aan. Dit leidde

ertoe dat medewerkers op een
detacheringsbasis elders aan
de slag gingen, onder meer bij
gemeenten in sociale wijkteams
of bij Centra Jeugd en Gezin. Ze
kwamen terecht in teams met
professionals met verschillende
achtergronden qua opleiding
en werkervaring. In hoeverre is
daar ruimte voor SNV en passen
de consulenten de werkwijze
nog toe? Een kanteling in de
denkwijze over een beroep doen
op eigen kracht van burgers
en hun netwerken is in veel
organisaties actueel. Bijvoorbeeld
tijdens keukentafelgesprekken
bij gemeenten, waarbij eerst
wordt gekeken naar wat
de cliënt zelf kan en welke
ondersteuning er vanuit diens
omgeving is. Hierna kan een
verwijzing naar bijvoorbeeld
een wijkteam volgen, waarin
veelal ook consulenten van MEE
vertegenwoordigd zijn. Een
manager zegt hierover:
MEE maakt het verschil in
sommige wijkteams als de
consulenten werken volgens
SNV, men ziet het effect en de
meerwaarde in die teams die
daarvoor open staan.
Het beroep doen op het netwerk
tijdens een keukentafelgesprek
sluit aan bij het gedachtengoed
van SNV. Sommige consulenten
die gedetacheerd zijn naar

gemeenten vinden het lastig
om SNV toe te passen. Dit blijkt
uit het volgende citaat van een
professional:
De gemeente verwacht dat je
productie draait, dat je diensten
inzet. Dat is een andere manier
van werken dan de SNV-manier.
Collega’s worstelen daarmee.
Sommigen kunnen dat wel
een beetje combineren, maar
anderen gaan gewoon mee in
wat de gemeente wil ook om
hun baan te behouden.
Een andere consulent is bang dat
SNV een ‘ondergeschoven kindje’ is:
Door het vormgeven van
een heel nieuw stuk van
de gemeenten, jeugdhulp
met meerdere collega’s uit
verschillende organisaties, dreigt
het een ondergeschoven kindje
te blijven.
Gedetacheerde consulenten
hebben soms te maken met
meerdere leidinggevenden, zoals
de eigen manager van MEE,
maar ook de coördinator van
de andere organisatie. Tevens
moet er ook afgestemd worden
met onderwijsinstellingen
bijvoorbeeld voor het
schoolmaatschappelijk
werk. Daarnaast worstelen
verschillende consulenten met de
rol van enerzijds onafhankelijke

Implementatietraject
SNv bij MEE 2011-2016

2011
cliëntondersteuner en anderzijds
het niet willen beslissen over
het afgeven van indicaties
voor formele zorg. Er zijn
ook consulenten die hun
enthousiasme over de werkwijze
inbrengen in de organisatie
waarnaar zij gedetacheerd zijn
en die zelf ruimte creëren om
SNV verder te verspreiden. Figuur
6 laat de fasering van het traject
zien waarvan de disseminatie in
2016 onderdeel uitmaakt.
Professionalisering
Vanaf 2013 zijn veel consulenten

elders gedetacheerd,
waarbij MEE nog steeds als
werkgever fungeert en de
verantwoordelijkheid houdt
voor verdere professionalisering
van consulenten. Aan deze
professionalisering wordt
invulling gegeven onder
meer door middel van
intervisiebijeenkomsten. Deze
worden echter vooral door
interne medewerkers gevolgd,
aangezien deelname voor
gedetacheerde medewerkers op
praktische gronden vaak niet
haalbaar is.
Consulenten geven aan
behoefte te hebben aan meer
ondersteuning en coaching
buiten de intervisies om. Ze
willen meer ervaring opdoen
met SNV bij lvb’ers, maar hebben
ook behoefte aan kennis over

ondersteuningsbehoeften
bij andere doelgroepen
en leeftijdscategorieën.
Opfrisdagen met inzet van
externe deskundigen zijn nodig
om de toepassing van SNV te
continueren en te stimuleren.
Met name de basishouding
gericht op cliëntondersteuning
en de kunst van het vragen
stellen vraagt blijvende
aandacht.
Ook is door consulenten
benoemd dat MEE haar
deskundigheid op het gebied
van SNV meer mag profileren,
bijvoorbeeld door deelname
aan platformbijeenkomsten.
In dat verband is behoefte
aan professionalisering in het
afwegen van belangen en
het nemen van beslissingen.
Consulenten die gedetacheerd
zijn bij gemeenten hebben, naast
behoefte aan ondersteuning
in het werken met SNV, ook
behoefte aan verlaging van
hun caseload, waardoor ze
meer ruimte hebben om SNV
te kunnen toepassen. Ook is
er behoeft aan afstemming
tussen MEE en gemeenten over
bepaalde regelgevingen die SNV
in de weg kunnen staan.

•	Verkenning nieuwe werkwijze aansluitend
bij de visie ‘Regie op eigen Leven’

2012
•	Start implementatie Sociale Netwerk
Versterking
•	Alle medewerkers (consulenten) volgen het
Visie-debat en alle consulenten volgen een
4-daagse training

2013
•	Ontwikkelteam: vertegenwoordigers
vanuit de organisatie
•	Duidelijke doelen en plannen,
bottom-up benadering
•	Samenwerken met maatjes en coaching
door ervaren consulenten
•	Begin externe detachering naar
gemeenten, CJG’s etcetera

2014-2015
•	Aansluiting bij de Kennisalliantie
en doorontwikkeling SNV
•	Alle consulenten volgen een dagdeel
de training SNV
•	Afstemming op de doelgroep en gericht
op attitudeverandering
•	Verdere externe detachering van
consulenten naar andere organisaties

2016
•	Ervaren consulenten zijn opgeleid
als trainer/coach
•	Zij geven SNV trainingen aan professionals
van gemeenten en andere organisaties
of werken als coach
•	Eigen invulling en persoonlijke (wisselende)
toepassing van SNV bij gedetacheerde
consulenten

Figuur 6
Fasering implementatietraject SNV bij MEE

 en oordeelsvrije
E
en nieuwsgierige
houding,
gecombineerd
met het stellen
van vragen en
oplossingsgericht
werken in plaats
van invullen voor
de cliënt.

Meerwaarde
Vanuit het perspectief van professionals van MEE heeft SNV

een duidelijke meerwaarde. Tevens heeft de aansluiting bij de
Kennisalliantie, waarin meerdere MEE-organisaties met elkaar
samenwerken, een nieuwe impuls gegeven aan de toepassing van
SNV. Op individueel niveau van consulenten is de meerwaarde
benoemd als:
Een oordeelsvrije en nieuwsgierige houding, gecombineerd met het
stellen van vragen en oplossingsgericht werken in plaats van invullen
voor de cliënt.
De keuze van MEE voor de werkwijze SNV sluit aan bij het gedachtengoed van de participatiemaatschappij. Een manager zegt hierover:
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SNV beschouw ik als een succesvolle manier van werken die precies
past in de veranderingen in de zorg die we met elkaar beogen.
Cliënten zijn enthousiast, hebben meer regie en de omgeving voelt
zich betrokken en verbonden. De kunst is om dit uit te blijven dragen
in een omgeving waarbinnen de werkdruk hoog is.
De ervaringen die binnen het meerjarige implementatietraject zijn
opgedaan hebben bij MEE tot inzichten geleid gericht op disseminatie. Deze blijken meerwaarde te hebben voor gedetacheerde medewerkers en professionals van andere organisaties. Hierbij zijn drie
uitgangspunten geformuleerd:
1.

De SNV ladder met de 8 treden (figuur 5) is een uitgangspunt
tijdens gesprekken tussen leidinggevenden en professionals.
De centrale vragen “Waar sta je nu? Wat wil je bereiken?
En hoe ga je dat doen?” zijn hierbij cruciaal om de professional
zelf in beweging te krijgen, maar ook om zicht te houden op in
hoeverre de werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast.

2.

Het management heeft tijdens het hele proces een sturende
rol bij de implementatie en draagt hierbij uit dat het geen
vrijblijvende innovatie is, maar een werkwijze voor alle
professionals in de organisatie.

3.

Er is een ontwikkelteam bestaande uit enthousiaste vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie die lef hebben
en durven doen. Dat wil zeggen: in overleg met het management
komt het ontwikkelteam met voorstellen die het concreet met
SNV aan de slag gaan bevorderen.

Tot slot
Het implementatietraject van SNV is een intensief proces, het kost

tijd en verloopt voor iedereen anders. De attitudeverandering van
hulpaanbieder en indicatieverstrekker naar cliëntondersteuner is een
wezenlijk onderdeel in de toepassing van SNV. Daarbij zijn andere
competenties vereist die consulenten zich al doende en met hulp
van coaches eigen maken. Vooral de toepassing van SNV en het
zien van de positieve reacties bij de cliënten vormen een stimulans.
Consulenten van MEE onderschrijven het gedachtengoed van SNV.
Consulenten die gedetacheerd zijn naar andere organisaties
ervaren lang niet altijd ruimte en tijd om SNV toe te passen en om
hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren.
Tevens hebben ze wensen geuit voor verdere professionalisering
en nieuwe impulsen voor het werken met SNV. Andere consulenten
zijn enthousiaste SNV-ambassadeurs geworden en willen draagvlak
creëren binnen de organisaties waarnaar zij gedetacheerd zijn.
Inmiddels is de Wmo al geruime tijd ingevoerd en hebben zich
veel veranderingen voltrokken. MEE-organisaties zijn gekrompen
en veranderd. Een groot deel van de consulenten is elders
gedetacheerd. SNV is een duidelijke werkwijze waarmee MEE zich kan
profileren naar andere organisaties en naar gemeenten in hun streven
burgers met een beperking of een ondersteuningsbehoefte zoveel
mogelijk maatschappelijk te laten participeren.

Casus Piet
Piet is 60 en heeft altijd bij zijn
moeder gewoond. Zij kwam
vorig jaar te overlijden. Hij kreeg
begeleiding van de GGZ vanwege
zijn autisme. Bijna was er beschermd
wonen geregeld vanuit de
zorgverzekeringswet, toen deze
werd omgezet naar de Wmo. Een
MEE-consulent kwam met Piet in
contact en samen zijn ze zijn wensen
in kaart gaan brengen. Hij woont
nu zelfstandig. Er is bewindvoering
geregeld. Hij gaat maaltijden ophalen
en één keer in de week krijgt hij
huishoudelijke hulp, ook bij de was
en dat soort dingen. Twee keer per
jaar wordt een tuinman ingeschakeld.
Door deze ondersteuning is Piet goed
in staat om zelfstandig te wonen.
Door zijn eigen kracht aan te boren
is hij zelf gaan geloven ‘Ik kan het
en ik doe het’ en heeft hij nog maar
een keer in de week professionele
begeleiding nodig.
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Bezien over meerdere jaren vanaf 2012, is SNV steeds meer
ingeburgerd geraakt als werkwijze en zijn in 2016 stappen gezet
voor disseminatie van SNV naar andere organisaties, zie figuur 6.
Zo zijn professionals ook buiten MEE de werkwijze van SNV
gaan toepassen en maken zij hierbij gebruik van de binnen MEE
opgedane ervaringen met SNV.

De cliënt en de
professional bij MEE:
Angela en Wilma
Angela, een jonge en
energieke vrouw, krijgt
ondersteuning vanuit MEE.
Samen met Wilma, een
seniorconsulent van MEE
en SNV-coach, blikt ze terug
op haar ervaringen met de
SNV-werkwijze. Joyce Mols
was hierbij aanwezig en
maakte een verslag van
dit gesprek.

W:	Wat is voor jou de kern van SNV, waar gaat die werkwijze volgens
jou écht om?

A:	Dat je je netwerk betrekt bij het beantwoorden van je
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hulpvragen. Dat je niet alleen staat, maar samen met je familie,
kennissen, vrienden.
W: 	Kun je mij iets vertellen over de Meedenkbijeenkomst die je had
georganiseerd?
A:	Het is een bijeenkomst waarvoor je de personen uitnodigt
waarvan jij denkt dat ze je kunnen helpen met antwoorden
geven op allerlei hulpvragen bij thema’s wonen, werk, sociale
contacten en emoties.
W: Om een plan te maken?
A:	Ja. Ik heb toen al mijn ooms en tantes uitgenodigd, op hoop
van zegen, want het was spannend of iedereen wel zou komen.
Want ja, de ene heeft er natuurlijk meer tijd voor dan de andere.
En gelukkig was iedereen er! Ik heb een soort van presentatie
over mezelf gehouden, waarin ik ook het doel van de avond had
verwerkt. Tineke, mijn consulent, was ook aanwezig. Zij heeft
hier en daar wat dingen uitgelegd als ik sommige dingen niet
helemaal precies wist. Zij is weggegaan toen ik klaar was met
mijn presentatie en ik mijn vragen had voorgeschoteld aan mijn
familie. Want dat noemen ze dan ‘de privé-tijd’. Om het even
uit te leggen, privé-tijd betekent in het kort dat ik samen met
mijn familie een plan bedenk. Ik heb mijn broertje het stokje
over laten nemen als de coördinator van het stuk. Aan de familie
hebben we gevraagd “Hebben jullie toevallig ideeën?” en “Hoe
kunnen we het gaan doen?”. Zij mochten van alles bedenken.
Gewoon op dezelfde manier zoals ik het zelf ook had gedaan,
ideeën op kladblaadjes geschreven. Die hebben we op een
grote poster geplakt, bij de vier onderwerpen wonen,
werk, sociale contacten en emoties. En om dán te
proberen om stil te zijn, mijn mond te houden
en niks voor te zeggen…dat is toch wel moeilijk!
Uiteindelijk heeft mijn broertje wat dingetjes
opgeschreven en alle emailadressen verzameld.
We hebben een zeer kort, maar wel duidelijk plan
uitgeschreven. Die hebben we ook naar de familie
opgestuurd, met vragen zoals “Wie heeft er tijd?” en “Wie
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	heeft er zin om mee te kijken, om wat dingen uit te zoeken
of dingen te doen?”. Uiteindelijk zijn er een paar van
mijn vragen uitgezocht, bijvoorbeeld over werk. Daar
reageerden ze op van “Goh, je moet daar eens even
kijken”, of ze stuurden mij er berichtjes over.
W: Dus eigenlijk werd iedereen actief?
A:	Ja, en nu nog steeds. Zodoende heb ik een
maand later nog een tweede bijeenkomst
georganiseerd, om samen naar het resultaat
te kijken. Ook omdat de situatie weer veranderd
was, waren er al een paar van mijn vragen afgevallen
of juist bijgekomen. Uiteindelijk hebben we na drie
maanden nog een bijeenkomst gehouden en toen was het
eigenlijk bijna zo goed als klaar.
W:	Dat is mooi hè. Je bent een paar keer bij elkaar gekomen met
een aantal mensen uit die grote groep toch?
A:	Ja, dat waren er een paar, een handje vol. Want natuurlijk zit je
ook met de situatie dat de ene nog op vakantie gaat en de ander
werk heeft.
W:	Daarom is het ook belangrijk dat een klein groepje mensen de
afspraken die jullie gemaakt hebben in de gaten houdt. Loopt
alles nog goed, of moeten we het bijstellen, omdat de situatie is
veranderd? Precies zoals jij zei. En heeft jouw consulent toen ook
nog iets gedaan vanuit de professionele hulp?
A:	Die was bij de eerste en tweede bijeenkomst aanwezig. De
tweede keer heeft ze een paar vragen van de familie beantwoord
en met ze overlegd over wat het slimste voor mij zou zijn.
W:	Jouw familie heeft veel dingen mee opgepakt. Was er ook
nog een stukje waar jouw MEE-consulent iets voor jou kon
betekenen?
A:	Ja, op het gebied van werk heeft ze me geholpen. Dat was een
hele zoektocht, omdat het via de gemeente moest.
W:	Dat valt niet mee hè...
A:	Nee, dat viel niet mee. Zelf kom je niet door die deur heen en
bij de juiste persoon, en iemand anders wel.
W:	Ja, SNV betekent natuurlijk ook niet dat familie of kennissen alles
moeten doen. Professionals kunnen ook ondersteunen, je moet
het samen met elkaar doen.

De cliënt en
de professional
bij MEE:
Angela en Wilma

A:	Als je zelf ergens binnen moet komen, bijvoorbeeld bij de sociale

50

werkvoorziening, daar kom je niet zo makkelijk binnen. Dus dan
heb je wel iemand nodig die contacten heeft met de gemeente.
Ik was blij dat mijn consulente me daarbij kon helpen.
W:	Weet je wat mij vaak opvalt tijdens Meedenkbijeenkomsten?
	Het moment dat de poster op tafel komt, dat is vaak een
emotioneel moment. Dan gaat het echt ergens over. Want jij kan
dan laten zien en vertellen waar je trots op bent en wat er goed
gaat, dan zien anderen dat ook. Dat brengt vaak hele mooie
dingen met zich mee. Hoe was het voor jou om de vragen die jij
had aan jouw familie te stellen?
A:	Niet zo heel moeilijk. Sommigen sloegen helemaal achterover,
van “Ik vind het knap dat je het durft” en “Dat heb ik nog
nooit zo meegemaakt”. Ik had ze van tevoren al ingelicht dat
ik een Meedenkbijeenkomst ging organiseren. Via de mail heb
ik gezegd dat er een uitnodiging aan zou komen omdat ik hun
kijk op de situatie wilde vragen en de meesten reageerden
heel enthousiast. Dus ik heb zelf eerst de uitnodiging gemaakt
en daarna nog even laten controleren op spelling. Nou, die
uitnodiging was zó netjes geschreven, dat het voor iedereen
goed duidelijk was.
W:	Weet je nog wat je in de uitnodiging had staan?
A:	Ja, de vier onderwerpen waar het die avond over zou gaan.
En “Er wordt van jullie verwacht dat er een mooi plan komt te
liggen voor mij”. Zo in het kort. En, “Bedenk alvast wat, schrijf
alvast wat op, neem pen en papier mee”. Uiteindelijk heb ik ook
op die avond kort uitgelegd wat de bedoeling was.
W:	Waar had je de bijeenkomst gehouden?
A:	Gewoon bij mij thuis. Ik kon wel ergens anders naartoe, maar
thuis voel ik me het prettigst.
W:	Weet je nog hoe lang het duurde?
A:	Ik had ze om acht uur laten komen en we waren pas om elf uur
klaar, dus dat was een lange avond.
W:	Hoe was het voor jouw familie toen Tineke die avond wegging,
dat ze het zonder de professional erbij moesten doen?
A:	Dat vonden ze eigenlijk prima. Want ze hadden eerst nog vragen
en die heeft zij ook netjes beantwoord. En toen zei ik: “Laten we
gewoon beginnen, en we zien wel”. Zij is toen weggegaan en
ik kon haar bellen zodra we klaar waren. Dat was anderhalf uur
later. En toen kwam ze ook weer terug.
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Toen heeft de familie weer een soort presentatie voor mij en
Tineke gehouden, over “Zo zien wij het, misschien is dit het beste
voor Angela”. Uiteindelijk is dat opgeschreven en dat is naar
mijzelf en alle familieleden en naar Tineke gegaan.
W:	Merk jij nu verschil in hoe jullie met elkaar omgaan?
A:	Nee, gewoon hetzelfde. Met de een heb ik wat meer contact dan
met de ander natuurlijk. Maar ik hoor nu vaker “Hoe gaat het?”
en “Hoe is het met de zoektocht naar werk?”. En ze vertellen dat
ze zelf ook meekijken. Maar ook neven en nichten die zeggen
“Ik vind het zo knap dat je dit gedaan hebt”, terwijl ik die er
eigenlijk buiten had gelaten. Want ik had zoiets van, ik doe het
gewoon met ooms en tantes. Maar op een avond kwam er toch
een nichtje, omdat mijn oom niet kon, ik vond dat niet erg. Ze
heeft die avond echt meegedaan, want dat is voor haar
natuurlijk ook leuker.
W:	Dus nu weten ook jouw neven en nichten wat er aan de hand is,
wat jij wilt bereiken en wat jouw wensen voor de toekomst zijn?
A:	Ja, de een vindt het interessant en de ander denkt misschien
“Daar heb ik niks mee te maken”. Maar dat is natuurlijk ieder
voor zich.
W:	Wat is volgens jou het verschil met hoe het voorheen was gegaan
en hoe het nu met behulp van de werkwijze van SNV is gegaan?
A:	Ik denk dat je het dan vooral met je ouders opgelost had. Door
SNV worden er meer mensen bij betrokken, die anders nooit
met mensen met een beperking in aanraking komen. Nu
weten die mensen ook hoe iemand tegen bepaalde problemen
aanloopt. Niet voor ieder probleem is een oplossing, maar als je
elkaar kunt helpen, dan moet je dat vooral doen.
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Eigen Kracht Groepen bij het Instituut
voor Maatschappelijk Werk
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In dit hoofdstuk presenteren
we de neerslag van een
praktijkonderzoek in het kader
van het implementatietraject
Eigen Kracht Groepen (hierna
aangeduid als EKG) bij het
Instituut voor Maatschappelijk
Werk Tilburg (hierna aangeduid
als IMW). In 2015 ging het IMW
een samenwerkingsverband
aan met de Wmo-werkplaats
Noord-Brabant Fontys (zie het
inleidende hoofdstuk voor
meer toelichting), om op basis
van praktijkgericht onderzoek
zicht te krijgen op factoren
die voor de medewerkers
bevorderend en belemmerend
zijn bij het vormgeven van

hun rol bij EKG. De start van
het onderzoek ging gelijk op
met de implementatiefase van
inbedding in de organisatie
van de werkwijze EKG, met
als doel om diepgaande
informatie te verkrijgen vanuit
medewerkersperspectief, gericht
op de duurzaamheid en de
kwaliteit van de borging.
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst
in het kort de werkwijze van
EKG en de context van het
implementatietraject.1 De
kern van dit hoofdstuk gaat
niet over deze implementatie,
maar over het perspectief van
de medewerkers ten aanzien
van hun rol bij EKG. We

beschrijven de context en de
belangrijkste bevindingen van
het praktijkonderzoek en we
sluiten het hoofdstuk af met een
totaaloverzicht van bevorderende
en belemmerende aspecten in de
‘matrix participatiefactoren EKG’
(figuur 7) en een slotbetoog.

De context:
Transformatie als Kans
Het Instituut voor
Maatschappelijk Werk (IMW)
heeft de veranderingen in het
sociale domein opgepakt als een
stimulans om zich te ontwikkelen
als een ‘Lerende Organisatie’,
gericht op eigenaarschap, het
innemen van professionele
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ruimte en vanuit eigen kracht te
groeien naar samenkracht:
Het IMW heeft de
zorgtransformatie van de
afgelopen jaren als een
kans omarmd om ook haar
medewerkers optimaal te
versterken, zodat zij mee kunnen
veranderen naar de wereld van
morgen (Buvelot, 2016, p. 2).
Om aan te kunnen blijven
sluiten bij de steeds
veranderende vragen van
burgers en hun netwerk,
samenwerkingspartners, lokale
en landelijke beleidsmakers,
ziet het IMW het als een taak

voor professionals om in staat te
zijn hun werkwijze constant te
verbeteren. De afgelopen jaren is
daartoe onder meer geïnvesteerd
in deskundigheidsbevordering
van alle medewerkers. Deze
is (al sinds 2011) gericht op
oplossingsgericht werken (OGW)
en er is ingezet op een algehele
mindset van ‘eigen kracht’. Een
kernteam van medewerkers is
vanaf 2014 actief betrokken
bij dit innovatieproces, waarin
structurele en culturele
veranderingen gefaseerd en als
een olievlek door de organisatie
worden verspreid.

1. B epaalde informatie en gegevens
over EKG en de context van het
implementatietraject zijn afkomstig van niet gepubliceerde interne documentatie van het IMW.
Deze bronnen zijn niet opgenomen in de referentielijst, maar in
de tekst wordt waar relevant verwezen naar het jaartal en indien
beschikbaar de auteur en/of titel
van het document.

De mindset van eigen kracht
vormt de rode draad in zowel
de werkwijze bij individuele
hulpverleningstrajecten als in de
werkwijze en het aanbod van de
groepstrainingen.

De nieuwe werkwijze:
Eigen Kracht Groepen
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Een onderdeel van het hierboven
beschreven innovatieproces
is de implementatie van een
nieuwe werkwijze binnen het
IMW, genaamd ‘Eigen Kracht
Groepen’ (hierna aangeduid
als EKG), als een vorm van
groepsmaatschappelijk werk.
Het doel van EKG is “het
versterken van de eigen kracht
van cliënten door het bieden
van support door de groep
(eigen kracht versterken door
samenkracht) en het bieden van
een positieve uitkijk”. Nieuwe
en bestaande cliënten van het
IMW krijgen bij de aanmelding
of gedurende een reeds
bestaand hulpverleningstraject
het aanbod om deel te nemen
aan een EKG. Hier werken
maximaal tien deelnemers in
een vaste groep gedurende vier
bijeenkomsten van twee uur
aan het zich bewust worden en
versterken van hun eigen kracht
en aan het in beeld brengen
en benutten van hun sociale

netwerk. Twee medewerkers
van het IMW (generalistisch
professionals, geschoold in EKGtraining) ondersteunen de groep
hierbij met groepsgesprekken,
oefeningen en thuisopdrachten.
De bijeenkomsten hebben
vaste onderdelen in een vaste
volgorde, beschreven in een
EKG-programma (bestaande uit
een draaiboek voor de trainers
en een (huis)werkboek voor de
deelnemers. In het programma
zijn per thema/bijeenkomst
werkvormen en oefeningen
opgenomen die de trainers
naar eigen inzicht en facultatief
kunnen uitvoeren en toepassen.
Nieuw aan deze werkwijze is dat
in de groep niet het probleem
van de cliënt centraal staat,
maar het verhelderen van de
hulpvraag en het maken van
een stappenplan om actief op
eigen kracht en met behulp van
anderen aan de slag te gaan
met oplossingen (Diverse interne
documentatie EKG, 2014, 2015).

Het implementatieproces
Het implementatietraject is
gestart in 2014. Vanaf het
begin was een gevarieerde en
enthousiaste groep medewerkers
betrokken bij alle fasen van het
proces, ondersteund door een
hiervoor aangestelde projectleider

en een ervaren groepstrainer. In
2014 werden dertig generalistisch
professionals, afkomstig uit
verschillende gebiedsteams van
het IMW, geschoold in EKG. Ruim
tien EKG-trainers, afkomstig uit
drie gebiedsteams, gingen aan
de slag met het draaien van de
eerste groepen en vormden als
het ware een EKG-kernteam,
samen met de projectleider. Er
vonden meerdere (evaluatie
en inspiratie) bijeenkomsten
plaats met het kernteam en
aankomende nieuwe trainers.
De trainers hebben in deze fase
van het implementatietraject, op
basis van hun eigen enthousiasme
en eerste ervaringen met EKG,
veel tijd en energie gestoken in
het informeren en motiveren
van collega’s ten aanzien van het
aanmelden van cliënten voor EKG.
Het is een nieuwe werkwijze
voor zowel de professionals
als de cliënten. Je moet zelf in
EKG geloven, dan pas kan je de
waarde overbrengen aan cliënten.
Zodra cliënten op hun eigen
kracht worden aangesproken
tijdens het eerste contact,
hebben zij een actievere en meer
zelfbewuste houding in de groep.
(Interne documentatie, 2014)
In 2015 werd EKG op basis
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van evaluaties, ervaringen en
voortschrijdend inzicht verder
doorontwikkeld. Het werd
opgenomen in de basisaanpak
van het IMW, wat betekent dat
klanten met een hulpvraag die
tot aanmelding zou kunnen
leiden worden aangemeld
voor een EKG. Het is niet
vrijblijvend, maar een stap in
het werkproces van het IMW.
Het werd geïmplementeerd in
de instrumentaria (Quickscan,
Integrale Vraaganalyse en
Integraal Plan van Aanpak) en
er zijn procesbeschrijvingen en
werkinstructies ontwikkeld.

Alle medewerkers namen deel
aan workshops EKG, gericht op
de inhoud ervan en het leren
motiveren ervoor. In totaal
hebben er in 2015 zo’n dertig
groepen gedraaid, met over het
algemeen positieve ervaringen
bij zowel medewerkers als
deelnemers. Tevens waren er in
2015 enkele EKG-pilots, zoals
een groep op een ROC speciaal
voor studenten en EKG specifiek
gericht op financiële hulpvragen
(Jaarbericht IMW, 2015).
Anno 2016 is het aantal EKG’s
gestegen. Een projectgroep

houdt zich bezig met zowel
inhoudelijke als procesmatige
en organisatorische doorontwikkeling van EKG.
Tientallen medewerkers
hebben de meerdaagse interne
cursus ‘EKG train-de-trainer’
gevolgd en begeleiden nu zelf
groepsbijeenkomsten. Door
middel van coaching-on-thejob, intercollegiaal overleg
en workshops raken alle
medewerkers steeds beter bekend
met de principes en werkwijze
van EKG. Inmiddels bevindt het
implementatieproces zich in de
fase van borging en inbedding.

EIGEN KRACHT GROEPEN
TRAIN-DE-TRAINER
Hankie Gubbels is trainer bij het Instituut voor Maatschappelijk
Werk. Zij was vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling
en implementatie van EKG. Joyce Mols ging met haar in gesprek.
Hoe kijkt zij terug naar dat proces en wat zijn volgens haar de
successen en de uitdagingen?

60

Hankie Gubbels

Binnen het IMW waren we
bezig met het zoeken naar een
methode of aanpak die burgers
met verschillende uiteenlopende
problematiek sámen een stap
verder zou kunnen brengen,
vanuit het Eigen Kracht principe.
Het was een grote uitdaging
om met een club mensen samen
een aanbod te ontwikkelen dat
hieraan tegemoet kwam. Een
voormalige collega van ons heeft
hier een belangrijke rol in gehad.
Zij had tijd en ruimte gekregen
om het van onderop
te laten ontstaan.
In het begin was het vooral
‘onderwaterwerk’, mensen

aanspreken op hun eigen
onbewuste krachten, op
hetgeen hen motiveert om dit
werk te doen, om te kantelen.
Hieruit ontstond een groep
van mensen die geïnteresseerd
en gemotiveerd waren om te
kantelen in hun denkwijze
en daarmee ook in hun
handelswijze. Het ging niet op
een hiërarchische manier, het
ontstond bottom-up, mensen
waren steeds zelf betrokken,
we waren zelf eigenaar van dat
proces. We begonnen met wat
meer abstracte bijeenkomsten
over de mindset van Eigen
Kracht. Daarna hebben we met
enkele collega’s een externe
training EKG gevolgd.
Tijdens dit proces zijn de
koplopers ontstaan die de kar
mee konden trekken. In die
fase voelde het nog een beetje
als ‘wij van EKG’. Wij waren de
gelovigen, wij gingen de mindset
uitdragen in de organisatie en
we bespraken ook hoe we dat
wilden doen. Inmiddels hebben
tientallen medewerkers bij mij
het train-de-trainer programma
gevolgd, zij draaien nu zelf ook

Eigen Kracht Groepen. Daarnaast
heb ik ook workshops gegeven in
alle teams.
De afgelopen jaren zijn veel
collega’s getraind, maar dat
is nog niet genoeg. Er gaan
mensen weg, er komen mensen
bij. We moeten gaan borgen,
tot een concept komen dat
voor iedereen toegankelijk,
herkenbaar en werkbaar is. De
kracht van de EKG-methode
is het onderliggende, zeer
praktische programma met een
draaiboek voor trainers en een
werkboek voor deelnemers. De
trainers volgen dit programma,
hier en daar worden er eigen
variaties of verbeteringen in
aangebracht. Het zou goed zijn
als er een eenduidig concept
komt waarin deze suggesties
en verbeteringen opgenomen
worden. De implementatie is
nog niet af, we zijn nog steeds
in ontwikkeling. Intern wordt
bekeken hoe we EKG verder
kunnen professionaliseren en
bijvoorbeeld hoe we de in- en
uitstroom van deelnemers en
de effecten van EKG kunnen
monitoren.

In alle teams zijn collega’s die ermee werken,
die erin geloven. We zien goede resultaten,
dat is heel bijzonder.
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Ik heb samen met enkele collega’s
het programma van EKG gemaakt.
Ik geef en ontwikkel al 20 jaar
lang trainingen, maar dit was echt
nieuw. Ik had nooit eerder met een
groep gewerkt die binnenkwam
zonder dat de deelnemers zelf
voor die training gekozen hadden.
Ik wil een training volgen is niet de
hulpvraag waarmee iemand zich
bij ons aanmeldt. Het is bijzonder
om zo’n groep te kunnen
bereiken.

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK:
DE ROL VAN DE PROFESSIONAL
BIJ EIGEN KRACHT GROEPEN
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De transformatie van het IMW
als lerende organisatie, waar de
implementatie van EKG onderdeel
van uitmaakt, betekent voor de
medewerkers een rolverandering
waarbij de mindset van eigen
kracht in meer of mindere
mate onderdeel is geworden
van hun beroepsattitude en
handelingsrepertoire. Om meer
zicht te krijgen op factoren die
hierbij voor de medewerkers
stimulerend of juist belemmerend
werken, zijn we medio 2015 een
praktijkgericht onderzoek gestart
waarin de rol van de medewerker
bij EKG het uitgangspunt was.
Hoe verhouden zij zich tot de
veranderingen? Wat betekent
een andere werkwijze voor
de invulling van hun rol? Wat
leren we hiervan ter verbetering
van de kennis, deskundigheid
en handelingsvaardigheid
van huidige en aankomende
professionals?
Resultaten van actuele
praktijkonderzoeken (Linders &
Feringa, 2014, 2015) in het kader
van de kanteling naar informele
ondersteuning, laten zien dat een
nieuwe werkwijze gevolgen heeft
voor de invulling die professionals

geven aan hun rol. Zo blijkt het
voor professionals in bepaalde
situaties moeilijk te zijn om de
regie daadwerkelijk over te laten
aan burgers:
Hun instinct om te diagnosticeren
en hulp te verlenen is groot.
Ze voelen zich bijvoorbeeld
onbehaaglijk als ze mensen
loslaten zonder zeker te weten
of het wel goed gaat als ze niet
meer professioneel aanwezig
zijn. Ze geven nog veelvuldig toe
aan hun “reparatiereflex”. Tevens
signaleren we dat professionals
zoeken naar een manier om te
identificeren wat er nu precies
aan de hand is in bepaalde
situaties zonder er meteen een
etiket op te moeten plakken.
Hoe kun je bijvoorbeeld in een
zeer complexe probleemsituatie
ook zien waar eigen kracht zit?
(Linders & Feringa, 2014, p. 90).
Vrijwel alle professionals in het
sociale domein begeven zich in
een spanningsveld waarin een
verschuiving van rollen plaatsvindt,
in een samenspel tussen burgers
en hun netwerk, professionals,
bestuurders en beleidsmakers.
Uit onderzoeken naar

transformatieprocessen weten
we inmiddels dat de transitie
en transformaties in het sociale
domein complexe processen zijn,
die complexe veranderingen met
zich meebrengen. Professionals
hebben handvatten nodig om
deze veranderingen te kunnen
vertalen naar hun handelen,
vooral wanneer het gaat om het
doorvoeren ervan in een context
die nog in ontwikkeling is (Feringa,
Sanden, Peels, & Linders, 2015 ).

Verkenning van de
praktijkkwestie:
vooronderzoek
Bovenstaande kwestie was
herkenbaar voor medewerkers
van het IMW, ook zij ervaren
rolspanningen. De implementatie
van EKG is voor hen onlosmakelijk
verbonden aan een verandering
van de invulling die zij geven aan
hun rol, want wát doe je dan en
vooral, hóe doe je dat?
Het lijkt een soort tegenstelling:
enerzijds moet je zo weinig
mogelijk helen, maar
tegelijkertijd moet je juist kijken
wat iemand nodig heeft. Wat
moet ik nou doen? Klein kijken,
of groot kijken?

verantwoordelijkheid nemen,
maar welke rol heb ik daarin?

Dataverzamelingsmethoden en -analyse
In het onderzoek waren de

Vraagstelling
Binnen dit onderzoeksproject

perspectieven en de ervaringen
van de medewerkers het
uitgangspunt. In totaal
hebben 44 medewerkers als
respondent deelgenomen aan
het onderzoek2, allen vanuit
hun rol als generalistisch
professional bij het IMW en
hun betrokkenheid als EKGaanmelder en/of EKG-trainer. Het
verzamelen van de data laat zich
kenmerken door de zogenaamde
methodentriangulatie, “doordat
er sprake is van een meervoudige
wijze van waarneming”
(Verschuren & Doorewaard,
2015, p. 204). De data werden
aan de hand van verschillende
kwalitatieve onderzoeksmethoden
verzameld: een geselecteerde
documentanalyse (N=27),
diepte-interviews (N=21), twee
focusgroepbijeenkomsten
(N=10), drie observaties (N=18),
een participerende observatie
(N=2) en een open vragenlijst
(N=3).3 De geselecteerde
documentselectie kwam tot stand
via de projectleider van EKG, die
relevante interne documenten
over EKG ter beschikking stelde
voor de analyse. Ook werden
enkele databronnen beschikbaar
gesteld door EKG-trainers,
wanneer het materiaal volgens
hen relevant was voor het
onderzoek.

staat de bijdrage van
medewerkers aan EKG centraal,
in het bijzonder hun eigen
ervaringen en de wijze waarop
zij zelf vorm geven aan deze
rol. Met dit praktijkonderzoek
willen we uitkristalliseren welke
intrinsieke en extrinsieke aspecten
bijdragen aan het geven van
invulling hieraan. Kennis en
inzicht in deze aspecten kan
zowel medewerkers als managers
van het IMW handvatten bieden
bij de verdere doorontwikkeling
van het implementatietraject
en de borging van EKG in
de organisatie. Op basis
van de bevindingen uit het
vooronderzoek werd in
afstemming met de praktijk
de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd: Wat zijn voor
medewerkers van het IMW
bevorderende en belemmerende
factoren bij geven van invulling
aan hun rol bij Eigen Kracht
Groepen?
Ter afbakening van deze
vraagstelling maken we
onderscheid tussen de
participatiefactoren motivatie
(het willen), capaciteit (het
kunnen) en gelegenheid
(het mogen).

2. E nkele medewerkers waren respondent bij meerdere dataverzamelingsmethoden.
3. ( N=) staat voor het aantal onderzoekseenheden / respondenten per methode.
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De eerste fase van het
onderzoeksproject bestond
uit een verkenning van deze
praktijkkwestie ten behoeve van
het gezamenlijk vaststellen van
de probleemstelling. Er waren
meerdere gesprekken met de
projectleider EKG en er waren
drie bijeenkomsten met een
samengestelde projectgroep
waaraan verschillende
medewerkers van het IMW
deelnamen. De output hiervan
vormde de basis voor de doel- en
vraagstelling van het onderzoek.
Vanuit diverse perspectieven
bleek er herkenning ten
aanzien van de rolverwarring
die sociale professionals soms
ervaren in deze huidige tijd van
transformatie. Enkelen gaven
bijvoorbeeld aan dat het voor
hen soms onduidelijk is wie
waarin welke rol heeft. Uit de
bijeenkomsten werd helder
dat men het nut en positieve
resultaten van EKG ziet, maar
dat men de beweging wil maken
van de eigen kracht-mindset
naar eigen kracht-vaardigheden,
waarin het handelen van de
professional meer gedefinieerd
wordt. Bij de medewerkers
leven vragen als: Hoe neem je
mensen mee in hun proces van
eigen kracht en welke rol heeft
de medewerker van het IMW in
dat proces? Hoe ga je om met
mensen die weerstand hebben
tegen EKG? Cliënten moeten de
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De respondenten voor de eerste
diepte-interviews zijn geworven
via de sneeuwbalmethode
(Boeije, 2014; Verschuren &
Doorewaard, 2015), die tijdens
het vooronderzoek is gestart
bij de projectgroep EKG. Op
de interne nieuwsportal is een
bericht geplaatst met uitleg
en een aankondiging van het
onderzoek. Daarna is er per mail
meerdere malen een uitnodiging
verzonden aan alle medewerkers
met de vraag om deel te nemen
aan een interview en/of aan
een focusgroep EKG, waarop
diverse medewerkers hebben
gereageerd. Ter aanvulling op de
interviews hebben observaties
plaatsgevonden tijdens een EKGteamoverleg en tijdens twee EKGworkshops. De open vragenlijsten
zijn schriftelijk afgenomen bij drie
medewerkers die hun ervaringen
wel wilden delen, maar niet de
voorkeur gaven aan een interview
of deelname aan een focusgroep.
De participerende observatie
bestond uit de volledige deelname
door de onderzoeker aan drie
EKG-bijeenkomsten, met als doel
om ervaringen op te doen vanuit
een deelnemersperspectief. Deze
observaties zijn niet meegenomen
in de onderzoeksresultaten. Alle
medewerkers die als respondent
hebben deelgenomen aan het
onderzoek zijn in dit rapport
geanonimiseerd.

Bevindingen
In deze paragraaf staan we stil bij
de ervaringen en belevingen van
de professionals van het IMW ten
aanzien van hun rol bij EKG.4 Wat
vinden zij belangrijk? Wat zorgt
ervoor dat zij hun rol bij EKG
kunnen vervullen en waar lopen
zij tegenaan? Allereerst volgt een
beschrijving van de belangrijkste
of meest opvallende resultaten.
Hierna volgt een totaaloverzicht
van de bevindingen (figuur
7) verdeeld in bevorderende
en belemmerende
motivatie-, capaciteits- en
gelegenheidsfactoren.
Hierbij merken we op dat
het onderscheid in de triadefactoren niet altijd even scherp
te maken is en dat de factoren
elkaar positief of negatief
kunnen beïnvloeden. Daar
waar aspecten in de kolom
van motivatiefactoren zijn
ingedeeld, kunnen deze wellicht
ook anders benaderd worden,
bijvoorbeeld als een capaciteitsof gelegenheidsfactor. En dat
is logisch, wanneer we ons
bedenken dat het kunnen en het
mogen van invloed zijn op het
willen, zowel op bevorderende
als op belemmerende wijze.
Kennis, ervaring en affiniteit
Alle medewerkers waren bekend

met EKG, variërend van een
grote mate van betrokkenheid,

kennis en ervaring tot het “ervan
hebben gehoord, maar er niet
mee gewerkt”. Hoe dan ook, het
is een implementatie die door
de gehele organisatie voelbaar
en merkbaar is. De medewerkers
met veel kennis en ervaring
op het gebied van EKG waren
duidelijk meer gemotiveerd om
ermee aan de slag te gaan dan
medewerkers met weinig kennis
en ervaring over EKG. Ditzelfde
geldt voor de mate waarin
er vanuit de organisatie of in
het eigen team (gelegenheid)
aandacht is voor EKG: hoe meer
aandacht vanuit de organisatie
of het team, hoe beter het bij
de professionals op het netvlies
blijft, hoe meer men gemotiveerd
raakt en blijft om bij te
dragen aan EKG. Tijdens een
focusgroepbijeenkomst vertelde
een professional:
Ons team was er nooit zo veel
mee bezig, het was naar mijn
idee echt een ding van een paar
andere teams. Bij ons leefde
het helemaal niet, totdat we de
workshop van Hankie kregen,
vanaf toen zit het pas een beetje
op ons netvlies dat we er mensen
voor kunnen aanmelden. Maar…
ik heb het denk ik pas één
keer in een brief genoemd, als
voorstel aan iemand die zich had
aangemeld, maar verder ben ik
er nog niet zo mee bezig.

4. D eze bevindingen zijn gebaseerd op de perspectieven van de 44 medewerkers die als respondent hebben
deelgenomen aan de interviews, focusgroepen, observaties en open vragenlijsten.

Ik volg de training om
uiteindelijk ook EKG’s te gaan
draaien, maar ook om meer te
gaan aanmelden.
De medewerkers die positieve
effecten van EKG bij cliënten (of
ook bij zichzelf en hun collega’s!)
hebben gezien of ervaren, waren
meer gemotiveerd dan collega’s
die zich minder bewust waren
van dat effect of het nut ervan.
Ik dacht eigenlijk dat EKG er was
om de wachtlijsten weg te werken,
maar nu begrijp ik dat het meer is
dan dat. Het is een methode die
cliënten iets kan opleveren.
Ik heb meerdere succesverhalen
gehoord. Het mooiste is als
cliënten na de groep samen af
blijven spreken om elkaar te

helpen. Dit is wel eens gebeurd,
dat is mooi!
Over het algemeen heerst er
een positieve attitude bij de
medewerkers ten opzichte
van EKG en de implementatie
hiervan binnen de organisatie.
De meeste medewerkers vinden
het een goede ontwikkeling.
Deze attitude wordt allereerst
versterkt door het volgen
van een cursus, training of
workshop EKG en ervaringen
met oplossingsgericht werken
(OGW). Ook helpt het om
positieve verhalen over EKG
te horen van collega’s of om
eens een bijeenkomst met een
collega mee te draaien. Voor
alle medewerkers die zelf EKG
bijeenkomsten hebben gedraaid
geldt dat ze een positieve

attitude hebben ten opzichte
van EKG, ondanks het feit dat
er ook belemmeringen zijn,
zoals bijvoorbeeld een lagere
opkomst dan verwacht of uitval
van deelnemers. Een medewerker
vertelt hierover:
Veel collega’s zijn enthousiast
over het oplossingsgericht
werken en over EKG. De
meer ervaren trainers werken
aanstekelijk voor anderen. Ze
delen hun ervaringen, ze zijn
súper enthousiast over wat
ze bereikt hebben met EKG.
Iedereen is heel erg gefrustreerd
dat die groep niet vol zit, maar
met de mensen die er wel zijn,
ja, daar bereiken ze gewoon heel
veel leuke dingen mee en dat
inspireert heel erg.
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Ga met respect voor het verleden de toekomst in. Doe dat NU,
anders verandert er niets. Waarden komen ook niet zomaar
uit de lucht vallen, daar is vaak jarenlang aan gebouwd.
Natuurlijk kunnen sommige waarden na verloop van tijd
onherkenbaar raken. Dan is het tijd voor een ‘DNA-reset’.
Deze maakt onder andere de medewerkers weer bewust van
en enthousiast over de ‘waarden’. Waarden vormen de basis
van ons gedrag en zijn het fundament dat bepaalt waar we
voor staan. (Setten, 2010)
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Ik heb zelf ook
meegedaan als
cliënt, dat was
echt heel fijn.
Erbij gaan staan
om te voelen hoe
het is. Ik vond
het eerst heel
zweverig, maar
toen ik eenmaal
zelf heb ervaren
hoe het is ging
dat gevoel weg.

Bolletje wol
Over de aangereikte oefeningen

voor tijdens EKG-bijeenkomsten
zijn de medewerkers over
het algemeen erg positief. Ze
ervaren de meeste oefeningen
als effectief, laagdrempelig
en voor iedereen goed te
begrijpen. Over één specifieke
oefening ging het in vrijwel ieder
interview: de netwerkoefening
met de bol wol. Deze oefening
roept gemengde gevoelens
op bij zowel medewerkers als
deelnemers, want “is het niet wat
‘kinderachtig’ om een bolletje
wol over te gooien naar elkaar
en wat namen te roepen?”.
Tijdens de workshops en
trainingen voelen professionals
soms weerstand om het
onderling serieus met elkaar
te oefenen en ook tijdens EKGbijeenkomsten met deelnemers
voelen trainers soms “bijna een
soort gêne om te zeggen dat
ze een bolletje wol moeten
overgooien”.
Uiteindelijk passen bijna alle
medewerkers deze oefening toch
toe tijdens EKG-bijeenkomsten
en wat blijkt, kinderachtig of
niet, het heeft het gewenste
effect. Iedereen gaat staan, er
ontstaat beweging, de groep
komt los, er wordt gelachen en
hard nagedacht over mensen
in hun netwerk, en heel
belangrijk, er wordt gelachen.

Deze oefening geeft inzichten
aan deelnemers en komt de
sfeer en groepsdynamiek ten
goede. De volgende uitspraken
van professionals tijdens een
focusgroepbijeenkomst gingen
over de oefening met de bol wol:
Ik heb zelf ook meegedaan als
cliënt, dat was echt heel fijn.
Erbij gaan staan om te voelen
hoe het is. Ik vond het eerst heel
zweverig, maar toen ik eenmaal
zelf heb ervaren hoe het is ging
dat gevoel weg.
 et gaat erom hoe je het
H
als trainer zelf brengt, geen
discussie, maar gewoon "hup, we
gaan allemaal staan". Dat breekt
wel het ijs.
Je moet op z'n minst zelf
overtuigd zijn van het nut, van
de werking van de oefeningen
om het te kunnen overbrengen.
 ls je het zelf ook al zo
A
ongemakkelijk vindt, kun je het
je wel makkelijker voorstellen.
Ik vind het wel essentieel om
het zelf te oefenen, want door
het zelf te ervaren kun je er ook
een eigen zwier aan geven bij
deelnemers, dan vertaal je het
anders.

riep bij enkele medewerkers
(aanvankelijk) weerstand op:
Ik werd recalcitrant. Wat wordt
er van nu weer van mij verwacht,
er verandert al zo veel, ik voel al
een enorme werkdruk! Ik was er
een beetje boos om.
Een van de zoveelste trainingen?
Misschien dat…maar ook de
verwachting en de druk die ik
daarbij voel. Er is al zoveel wat
aan het veranderen is. Ik zeg
het nu heel zwaar hoor…maar
bijna een miskenning van jou als
hulpverlener, want er verandert
al zo veel. Je hebt bijna geen
tijd om op adem te komen en er
komt alweer het volgende wat je
moet gaan doen.
Waar medewerkers een minder
positieve attitude hebben ten
opzichte van EKG, worden
redenen genoemd zoals
onbekendheid of onduidelijkheid
over EKG, het gevoel hebben dat
het ‘de zoveelste verandering
is’ en het onvoldoende beeld of
zicht hebben op de meerwaarde
of positieve effecten van EKG.
Deze professional raakte
gemotiveerd voor EKG na het
volgen van de train-de-trainer,
maar had aanvankelijk last
van het gevoel dat een nieuwe
werkwijze werd opgelegd:

Ik heb de EKG-training gehad en
ik vind het ook een hele leuke
training. Ik zie voor mezelf nu
heel veel voordelen, ook in de
individuele trajecten. Maar in
het begin stond ik er echt anders
tegenover. Toen EKG kwam had ik
het gevoel dat mijn inhoudelijke
werk werd afgepakt. Dat
inhoudelijke werk is het werken
met individuele cliënten, daar
ligt ook mijn kracht. En dan krijg
je iets dat als het ware een soort
van opgelegd wordt. Het werken
met groepen. En dat moet je dan
ook maar gaan doen. Maar niet
iedereen is een groepswerker of
een trainer. Dan moet het maar
ineens. En daar voelde ik me
weinig in gehoord.
Deze en andere ‘ambivalente
gevoelens’ kwamen zowel
tijdens de interviews als in de
focusgroepen duidelijk naar
voren. “Is het vergelijkbaar met
andere nieuwe dingen, cursussen,
methodieken die steeds
ingevoerd werden en misschien
ook weer overwaaiden? Of is
het genuanceerder?” of “Deden
wij het al die jaren niet goed
dan?” of “Is het echt een betere
werkwijze?” zijn voorbeelden
van vragen die het invoeren van
EKG bij medewerkers opriep.
Aanmelden, motiveren
en verleiden
Wanneer een cliënt zich aanmeldt

bij het IMW, wordt aan hem of
haar de keuze voorgelegd om
deel te nemen aan een EKG. Het
komt regelmatig voor dat cliënten
weerstand voelen, bijvoorbeeld
omdat ze er vanuit gaan dat ze
1-op-1 begeleiding krijgen of
omdat ze hun problemen niet
in een groep willen bespreken.
De professional staat op dat
moment voor de taak om in
te schatten op welke wijze de
cliënt voor EKG gemotiveerd kan
worden. Volgens medewerkers
die ervaringen hebben met het
aanmelden van cliënten voor
een EKG, is het van belang om
voldoende kennis en informatie
te hebben over het doel van EKG,
over de tijdstippen en locatie
van de groepsbijeenkomsten,
het programma van EKG en
de gang van zaken tijdens de
bijeenkomsten. Want wat zeg je
tegen een cliënt als je niet goed
weet waar het over gaat of, nog
belangrijker, als je er zelf niet in
gelooft?
Ik denk dat niet alle aanmelders
goed weten wat EKG inhoudt
en wat de voordelen zijn. Ik had
dat in het begin ook. Dan kreeg
vragen zoals ‘wat is dat dan voor
groep en wat doen ze daar dan?’
en ‘hoezo, eigen kracht, ik kom
toch voor hulp van jullie?!’, dan
wist ik niet goed wat ik moest
zeggen. Dan kan je die folder wel
voorlezen, en dan kan je er wel
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Weerstand en Ambivalentie
De implementatie van EKG

wat over vertellen. Maar het gaat
om je gevoel, je moet er achter
kunnen staan om het te kunnen
overbrengen. Je moet zelf echt
wel enthousiast zijn en het gevoel
hebben dat je het goede aan het
doen bent. Daar gaat het om.
Naast kennis over en geloven
in EKG, worden kwaliteiten op
het gebied van motiverende
technieken veel genoemd, zoals
ook door deze professional:
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Het probleem zit voor mij in
de motivering. Duw je EKG
door iemands strot of verleid
je iemand ertoe? Motiverende
gespreksvoering zou eigenlijk
verplichte kost moeten zijn.
Er heerst onder sommige
medewerkers nog onduidelijkheid
over het verplichte of juist
vrijblijvende karakter van EKG
bij de aanmelding. Tijdens een
focusgroepsbijeenkomst kwam dit
aspect ter sprake. Een deel van de
medewerkers was van mening dat
een cliënt eerst moet deelnemen
aan een EKG en daarna eventueel
nog met een individueel
traject kan starten. Andere
medewerkers hadden hier een
ander idee over, namelijk dat
er meer flexibiliteit mogelijk is
doordat ook in een later stadium
gestart kan worden met EKG.
Deze verwarring over het al dan
niet vrijwillige of juist verplichte

karakter van EKG kwam ook
veelvuldig terug tijdens de
interviews. Deze medewerker
heeft twijfels bij EKG, vanwege
het idee dat het verplicht
wordt gesteld:
Bij de aanmelding wordt de
mensen voorgesteld van ‘joh, doe
EKG’. Iedereen die zich aanmeldt
wordt vriendelijk doch dringend
verzocht deel te nemen, er zit een
drang op. Het zit er tussenin of
het verplicht wordt gesteld… Als
iemand zich aanmeldt en die wil
niet in een groep maar gewoon
1-op-1 hulpverlening, dan is het
dus de bedoeling is om de klant
dermate te motiveren dat die het
toch doet. Maar goed, ik vind dat
eigenlijk niet kunnen.
Kan elke cliënt deelnemen?
Bij EKG is het uitgangspunt “dat
iedere cliënt kan deelnemen,
mits…” (Interne documentatie,
2015). Het is aan de professional
zelf om hier een inschatting van
te maken. Deze kwestie is in elk
interview ter sprake gebracht.
Want op basis waarvan maak je
die? Onder de medewerkers leven
verschillende visies over contraindicaties voor deelname aan
een EKG. Sommige medewerkers
ervaren dat bijvoorbeeld een
taalbarrière of de aanwezigheid
van complexe problematiek
bij deelnemers voor hen
belemmerend werkt:

Waar ik tegenaanloop, laatst
was er een deelnemer die geen
Nederlands sprak. Daar gaat
dan heel veel aandacht naartoe
en minder naar de rest. Terwijl
het toch een groepsproces is. De
trainers hebben daar denk ik dan
wel een rol in.
Ik ben het niet eens met de visie
dat je iedereen kan aanspreken
op zijn eigen kracht, los van de
problematiek. Dat vind ik soms
gewoon te veel gevraagd.
Anderen zien hierin minder
belemmeringen, of pakken
het op als een kans om EKG
door te ontwikkelen. Hier gaan
verschillende gebiedsteams
anders mee om.
Facilitering
Belangrijke gelegenheidsfactoren
die uit de bevindingen
naar voren komen zijn van
randvoorwaardelijke aard, zoals
bijvoorbeeld het scholingsaanbod
of de beschikbare tijd en ruimte
die er is om een bijdrage aan
EKG te kunnen leveren. Ook zijn
instrumentele randvoorwaarden
van belang, zoals voldoende
benodigde materialen voor de
bijeenkomsten en de locatie
waar deze gehouden worden.
Over het materiaal zijn de
meeste medewerkers tevreden.
Ze vinden dat ze voldoende
handvatten krijgen vanuit de

organisatie om de bijeenkomsten
te kunnen draaien, zoals
bijvoorbeeld een duidelijk
programma en draaiboek,
concrete huiswerkoefeningen
voor deelnemers, duidelijk
beschreven oefeningen en
voldoende materialen die
ze kunnen gebruiken. Ook
hierin zijn verschillende
ervaringen per gebiedsteam.
Tijdens de interviews en
focusgroepbijeenkomsten werd
duidelijk dat medewerkers
behoefte hebben aan meer
uitwisseling tussen de teams.
Veel medewerkers gaven aan
dat ze te weinig tijd en ruimte
ervaren om voldoende met EKG
bezig te kunnen zijn. Sommige
medewerkers hadden het
gevoel dat het ‘bovenop hun
reguliere taken’ kwam, omdat
ze niet gefaciliteerd werden
in ‘extra EKG-uren’. Daar waar
medewerkers dit gevoel niet
hadden, kwam dat vooral
doordat er in hun team een

medewerker was bij wie EKG
formeel in het takenpakket was
geïntegreerd. Deze persoon
hield zich bijvoorbeeld bezig
met de organisatorische en
administratieve kanten van EKG,
waardoor de medewerkers meer
tijd en ruimte hadden om met de
inhoud bezig te zijn.
Sturing en regie
Als er in een groep een persoon
zit die het niet kan volgen, dan
merk je dat de hele groep een
soort van meegaat in dat tempo
van die deelnemer, omdat die
het niet volgt. En dat is mooi van
zo’n groep, zij proberen dan uit
te leggen waar we staan op zo’n
moment. Maar je merkt wel dat
er daardoor tijd verloren gaat.
Dan komen we niet toe aan de
dingen die we bedacht hadden
om te doen, want je hebt twee
uur om je programma af te
werken. Het is aan ons als trainers
de taak om dat te bewaken,
om per onderwerp goed in de

gaten te houden wanneer we
het afsluiten en door kunnen
gaan naar het volgende, zonder
dat je de deelnemers tekort
doet. We zijn gelukkig met z’n
tweeën en we vullen elkaar daar
ook in aan. Soms moeten we
aan een deelnemer aangeven
van ‘we gaan nu verder’, en die
is het daar niet altijd mee eens
natuurlijk, maar dat blijft zo.
Het is een taak voor de trainers
om dat te managen, om over
te brengen aan de deelnemers
dat we weer verder moeten,
je moet het draaiend houden.
Je hebt toch te maken met
veel verschillende deelnemers
met ook allemaal verschillende
hulpvragen. Daar gaan we niet
echt diep inhoudelijk op in, tenzij
deelnemers er zelf iets over willen
vertellen, dat laten we aan hen
over. Maar ook over problemen,
het is geen plek om openlijk over
je problemen te praten. We geven
daar wel tijd en ruimte voor,
maar het is niet het doel van de
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Duw je EKG door iemands strot of verleid je
iemand ertoe? Motiverende gespreksvoering
zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn.

training. Ik laat ze ook wel even
hun verhaal vertellen en dan zeg
ik ‘oké, we gaan nu verder met
het volgende onderwerp’. Dan
gaan ze ook verder.
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In bovenstaand citaat verwoordt
deze professional duidelijk het
spanningsveld waar trainers zich
in begeven ten aanzien van de
mate van sturing en regie door
deelnemers vs. professionals.
Het vraagt van professionals
om een balans te vinden in hun
rol bij het groepsproces en het
kunnen en durven overlaten van
de regie aan de deelnemers.
Enkele medewerkers geven
bijvoorbeeld aan dat ze het soms
lastig vinden om niet in te gaan
op de problemen die deelnemers
willen bespreken, omdat ze zich
ervan bewust zijn dat het juist de
bedoeling is dat de groepsleden
zelf bezig zijn met oplossingen
die passen bij hun hulpvraag.
Zo benoemen ze bijvoorbeeld
dat ze het soms moeilijk vinden
om ‘niets te doen’ of om ‘geen
oplossingen aan te dragen’,
terwijl ze die op basis van hun
werkervaringen wel voor handen
hebben.
Dan wil iemand praten over zijn
probleem en dan wil je daar
eigenlijk in meegaan. Je hebt heel
veel goede vragen, maar je moet
je mond dicht houden, want je
moet door. Dat is het eigenlijk, je

mag iemand wel laten uitpraten,
maar je hoeft er niks van te
vinden of van te zeggen.
Medewerkers ervaren het als
prettig om hierover met collega’s
ervaringen uit te wisselen, om te
leren van elkaar. Meerdere malen
is aangegeven dat er behoefte
is aan intercollegiaal overleg of
intervisie rondom EKG.
Als trainer moet ik het ook
kunnen reflecteren als ik me
niet prettig voel tijdens een
bijeenkomst. Bijvoorbeeld door
een boze deelnemer. Ik werd
alleen maar gefrustreerder en
dat had effect op de groep. Dus
een trainer moet ook continu
blijven leren en ontwikkelen en
daarom zijn die intervisiegroepen
hartstikke super.
Reflecteren op het eigen
handelen en dat van anderen
en het geven en ontvangen van
feedback helpt ze om steeds
beter invulling te kunnen geven
aan hun rol als EKG-trainer of
bij het aanmelden van nieuwe
cliënten voor EKG.
Wat voor mij een leerpunt is kan
een kwaliteit zijn van de ander.
Dus daar maken we ook steeds
meer matches in. De een loopt
helemaal vast op planning en
timemanagement tijdens de
bijeenkomsten en de ander kan

dat juist heel erg goed. Daar
ervaringen over uit te wisselen,
over ‘wat helpt jou?’ en ‘hoe
heb je dat gedaan?’. Het voelt
als gelijkwaardigheid tussen
collega’s. Maar het is eigenlijk
ook hetzelfde als bij deelnemers
in de groep: een mede-cliënt
die dezelfde dingen ervaart of
dezelfde struggles heeft gehad,
en een manier heeft gevonden
om daarmee om te gaan.
Het principe van onderlinge
gelijkwaardigheid kwam
regelmatig aan bod tijdens de
interviews: gelijkwaardigheid
tussen collega’s, tussen
groepsdeelnemers onderling en
tussen professionals en cliënten.
Gelijkwaardigheid is echt super
belangrijk. Het moeilijkste waar
veel professionals mee stoeien is
‘ik ben niet meer de alwetende
maatschappelijk werker’. Moet ik
er echt naast gaan staan of mezelf
ook kwetsbaar opstellen, dan heb
ik echt een hele andere rol.
In dit citaat komt eerdergenoemde
rolverwarring van professionals
ten volle tot uitdrukking. Het raakt
aspecten zoals het ook kunnen
leren van de deelnemers, het jezelf
als professional kwetsbaar durven
opstellen tijdens bijeenkomsten
en het fungeren als een rolmodel,
door bijvoorbeeld dingen uit je
eigen leven te delen.

Het mooiste is als cliënten
na de groep samen af blijven
spreken om elkaar te helpen.

Onderstaande matrix geeft een
totaalbeeld van aspecten die door
medewerkers zijn benoemd ten
aanzien van het vormgeven van
hun rol bij EKG.

Factoren die de bijdrage van professionals aan EKG beïnvloeden
Motivatie Het willen

Bevorderende factoren

Belemmerende factoren

• Interesse in een nieuwe manier van werken

• Ambivalente gevoelens (over ‘oude werkwijze vs.
nieuwe werkwijze’ of ‘regie vs. loslaten’)

• Behoefte aan persoonlijke of professionele ontwikkeling

• Rolspanning / Rolverwarring

• Plezier in het werken met groepen

• Gevoel dat andere werkwijze beter is

• Afwisseling individueel - groepswerk

• Gevoel van gebrek aan tijd (uren)

• Kortdurend traject EKG

• Gevoel van top-down implementatie

• Positieve insteek EKG

• Innovatie / veranderings-moe

• Interesse om eigen kracht bij mensen te versterken en
minder afhankelijk te laten zijn van hulpverlening

• Hoge werkdruk

• Eigenaarschap

• Zien van positieve effecten / belang / nut EKG
• Succeservaringen tijdens EKG

• Negatieve kijk op veranderingen in zorg en welzijn
• EKG ervaren als een bezuinigingsmaatregel

• Affiniteit met de werkvormen van EKG

• Ervaren van contra-indicaties bij deelnemers:
taalbarrière, financiële problemen, verstandelijke
beperking, hoge mate van complexiteit in hulpvragen

• Gevoel van gelijkwaardigheid met collega’s

• Liever langdurige hulpverleningstrajecten

• Intervisie

• Liever 1-op-1 hulpverlening bieden

• Leren van collega’s

• Geen groepen willen begeleiden

• Gemotiveerde co-trainer

• EKG levert niet op wat men verwacht

• Ervaren dat deelnemers elkaar ondersteunen

• Ervaren co-trainer
• Als EKG ‘op het netvlies’ blijft
• Het levert tijd op

• Weerstand van anderen voelen
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De mate waarin de professional belangstelling heeft voor het bijdragen aan EKG of voor het
resultaat ervan, op basis van drijfveren, wensen, verlangens en behoeften

capaciteit Het kunnen
De mate waarin de professional beschikt over kennis, eigenschappen en vaardigheden
en om te kunnen bijdragen aan EKG

Bevorderende factoren

Belemmerende factoren

• Scholing (EKG en OGW)

• Onvoldoende kennis (EKG en OGW)

• Trainingservaring

• Onvoldoende trainingservaring

• Ervaring met groepswerk

• Vastgeroeste patronen / werkwijze

• Ervaring met draaien van EKG bijeenkomsten

• Moeite met groepsdynamiek

• Zelf deelnemen aan EKG bijeenkomsten

• Ontevredenheid

• Visie dat er geen contra-indicaties bij deelnemers zijn:
iedereen kan deelnemen

• Regie willen vasthouden

• Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid

• Moeite met feedback geven / ontvangen

• Open staan voor feedback

• Moeite met verandering

• Feedback kunnen geven & ontvangen

• Onzekerheid

• Sturende houding

• Omgaan met groepsdynamiek
• Oplossingsgerichte werkwijze
• Motiverende gespreksvaardigheden
• Nieuwsgierige en onderzoekende houding
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• Houding van ‘not knowing’
• Doelmatig en planmatig kunnen werken
• Creativiteit
• Fingerspitzengefühl & Intuïtie
• Flexibiliteit
• Vertrouwen in (effect) EKG
• Moed en Lef (durven ‘laten’)
• Regie laten waar die hoort
• Eigen kwetsbaarheid tonen
• Rolmodel zijn

Gelegenheid Het mogen
De mate waarin de externe omgeving het bijdragen aan EKG door de professional beïnvloedt

Bevorderende factoren

Belemmerende factoren

Cliënten/deelnemers

Cliënten/deelnemers

• Voldoende aanmeldingen

• Rolverwarring bij cliënten

• Gemotiveerde deelnemers

• Weerstand

• Positieve en meewerkende houding van
deelnemers aan EKG
• Waardering/feedback van deelnemers
• Positieve groepsdynamiek

• Weinig aanmeldingen voor EKG
• Uitval tijdens EKG
• Contra-indicaties voor deelname: taalbarrière,
verstandelijke beperking, ‘complexe’ problematiek
• Onprettige groepsdynamiek

Collega’s/team
• Positieve attitude van collega’s over EKG

Collega’s/team

• Team dat actief en bewust bezig is met EKG en
dit uitstraalt

• Rolverwarring bij collega’s

• Waardering/feedback van collega’s

• Weerstand

• Voldoende ‘mankracht’ in team

• Weinig ruimte in het team om dagelijks bewust
met EKG bezig te zijn

• Team dat open staat voor veranderingen

• Geen EKG-‘coördinator’ in het eigen team

• Teamcoördinator die positief / betrokken is bij EKG

• Collega’s zijn niet bezig met EKG
• Negatieve attitude van collega’s t.o.v. EKG

• Stimulans, Waardering, Vertrouwen en Ondersteuning
vanuit de organisatie (Bottom Up)

• Co-trainer met onvoldoende EKG kennis/houding/
vaardigheden

• Begrip / Erkenning voor ambivalente gevoelens

Organisatie (MT) en facilitering / overig extern

• Eigen kracht-mindset in gehele organisatie

• Dwang & Drang vanuit de organisatie (Top Down)

• Scholingsaanbod EKG: op maat

• Geen tijd (uren) voor de bijeenkomsten van EKG

• Projectleider EKG

• Geen tijd (uren) voor de neventaken van EKG
(voorbereiden, nabespreken, administratieve
handelingen)

• Deskundige en enthousiaste cursusleider / trainer
• Helderheid vanuit organisatie over visie en doel
• ‘Opfris’-momenten
• Facilitering in tijd (uren)

• Onbegrip / Geen erkenning voor ambivalente
gevoelens

• Regelmatig een EKG mogen draaien

• Onduidelijkheid over status EKG: verplicht of niet
verplicht? Bij aanvang of ook later in het traject?

• Inspirerende ruimte voor bijeenkomsten

• Niet frequent een EKG mogen draaien

• Goed ontwikkeld EKG-programma

• Weinig momenten dat de organisatie aandacht
heeft voor EKG

• Aansprekende oefeningen / instrumenten
• Ruimte in programma / draaiboek / huiswerkboek om
het naar eigen inzicht bij te stellen, afhankelijk van
type trainer / groep

• Veel organisatorische veranderingen in korte tijd
• Onprettige sfeer - uitstraling ruimte
• Ongeschikt tijdstip bijeenkomsten

• Geschikt tijdstip bijeenkomsten

• Moeilijk bereikbare of ongeschikte locatie

• Makkelijk bereikbare locatie
• Goede samenwerkingsverbanden met netwerkpartners

• Ontbreken van (voldoende of geschikt) materiaal
voor oefeningen

• Wettelijke kaders

• Instrumentaria niet professioneel genoeg
• Stroef verlopende samenwerkingsverbanden
met netwerkpartners
• Rolverwarring bij netwerkpartners
• Rolverwarring bij naasten
• Tegenstrijdige wettelijke kaders

Figuur 7 Empirische Matrix participatiefactoren EKG
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Organisatie (MT) en facilitering / overig extern

Werken aan rolverheldering
door investeren in
deskundigheid
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De implementatie van EKG
sluit naadloos aan bij actuele
veranderingen in zorg en welzijn
en bij het gedachtengoed
van het IMW. Toch wil dit niet
zeggen dat alle medewerkers
het daardoor als vanzelfsprekend
in hun eigen werkwijzen zullen
integreren. Dit is afhankelijk van
verschillende factoren, die zowel
het Willen, als het Kunnen en
het Mogen betreffen. De wijze
waarop de implementatie door
een organisatie wordt aangepakt
is dan ook cruciaal voor het
creëren van een breed draagvlak.
De bevindingen laten zien dat
professionals die de eigen krachtmindset ‘te pakken’ hebben,
makkelijker de vertaalslag kunnen
maken naar hun handelen dan
professionals voor wie het nog
een abstract fenomeen is of voor
wie het moeilijker is om ‘het
oude’ los te laten. De mate van
deskundigheid (capaciteit) is dus
ook in grote mate bepalend voor
de mate van affiniteit (motivatie)
om bij te dragen aan EKG.
Erkenning vanuit de organisatie
voor ambivalente gevoelens,
waardering voor getoonde inzet,
voldoende geïnformeerd zijn over
EKG, eigen positieve ervaringen
met EKG, maar vooral ook het
enthousiasme en het horen van
succeservaringen van collega’s zijn

bevorderend voor het willen en
kunnen bijdragen aan EKG. De
keuze van het IMW (gelegenheid)
om de implementatie te starten
met een kernteam van betrokken
en enthousiaste medewerkers die
afkomstig zijn uit verschillende
gebiedsteams is dus een
belangrijke succesfactor. Door te
investeren in hun deskundigheid
op het gebied van EKG en hen
voldoende in de gelegenheid te
stellen ervaringen op te doen,
is de mindset van EKG zich als
een olievlek door de organisatie
gaan verspreiden. Zo raakten
uiteindelijk ook medewerkers
betrokken of enthousiast die
aanvankelijk weerstand hadden.

EKG-programma konden zij zelf
(deels) ervaren wat het effect
ervan was, wat het met ze deed,
wat ze erbij voelden. Bepaalde
elementen die aanvankelijk voor
sommigen een ‘infantiel’ karakter
hadden, zoals de netwerkoefening
met de bol wol en het invullen
van persoonlijke kwaliteiten in
de omtrek van je hand, kregen
hierdoor een andere betekenis.
Door het zelf te doen en het zelf
te ervaren wordt de drempel om
anderen hiervoor te motiveren
minder groot. Door het vaker te
doen en vaker te ervaren raak je
meer en meer enthousiast, ga je
erin geloven en kan je anderen
overtuigen en motiveren.

Een belangrijke succesfactor is
de deskundigheidsbevordering
‘op maat’ van alle medewerkers.
Het IMW stelde iedereen op
verschillende manieren in de
gelegenheid om kennis en
ervaring op te doen met EKG.
Dit gebeurde niet alleen door
het scholingsaanbod, maar ook
door de workshops die in alle
gebiedsteams werden gegeven,
zodat ook de ‘achterblijvers’
werden betrokken bij het
implementatieproces. De vorm
van het scholingsaanbod en de
workshops was doeltreffend
en effectief, vooral doordat de
medewerkers hierin de rol van
deelnemers hadden. Door het
doen van de oefeningen uit het

Het IMW is voornemens om
de effectiviteit van EKG bij
cliënten te monitoren. Op
basis van de bevindingen in dit
praktijkonderzoek is dit dan ook
zeer aan te bevelen. Het horen,
zien, ervaren en geloven in de
effecten van EKG stimuleert
professionals om een bijdrage te
leveren aan de aanmeldingen,
trainingen en doorontwikkeling
van het programma.
De investering in deskundigheidsbevordering op het gebied van
EKG en OGW, de planmatige
aanpak van de implementatie
en het geloof en vertrouwen in
EKG én in de eigen medewerkers
worden weerspiegeld in het

Op basis van de bevindingen in
dit praktijkonderzoek kunnen we
constateren dat de implementatie
van EKG in de gehele organisatie
is gelukt en zich op dit moment
in de inbeddings-fase bevindt.
Het IMW richt zich op een
duurzame borging en gaat hierin
zorgvuldig en met aandacht voor
kwaliteit te werk. Een voor de
hand liggende, maar daarom niet
minder relevante aanbeveling, is
om oog te hebben voor en vast
te houden aan de succesfactoren
en aandacht te hebben voor
de belemmerende factoren. In
de matrix zijn deze factoren
vanuit het perspectief van de
medewerkers van het IMW in kaart
gebracht. Vanuit de visie van het
IMW als een ‘Lerende Organisatie’
biedt deze matrix interessante
aanknopingspunten om met
elkaar te gaan onderzoeken
welke waarden de verschillende
aspecten hebben. Waar liggen
prioriteiten en voor wie? Op
basis van eerdere ervaringen
hiermee in de praktijk is het
aan te bevelen om deze matrix
naar eigen inzicht aan te vullen
en te gebruiken als een tool bij

bijvoorbeeld de doorontwikkeling
van programma’s of bij intervisieen begeleidingsmomenten.

Sociaal Reflexieve
Professionals
Ambivalentie is een sleutelwoord
in het antwoord op de vraag
hoe professionals hun rol bij EKG
vormgeven. Alle medewerkers
onderschrijven het gedachtengoed
van het aanboren van eigen
kracht bij burgers, hun intenties
zijn onverdeeld oprecht, maar
toch blijkt het in de praktijk
lastig om hier handen en
voeten aan te geven zónder dat
het tegenstrijdige gevoelens
oproept ten aanzien van de
eigen professionaliteit of de
mogelijkheden van de cliënt..
In de term ‘Eigen Kracht Groep’
schuilt eigenlijk al de rolverwarring
die dit kan oproepen, vooral waar
het gaat over de mate van regie
en de sturing die van hen wordt
verwacht in bijvoorbeeld het
groepsproces. Dit blijkt dan ook
de meest lastige kwestie voor de
professionals van het IMW ten
aanzien van de vertaalslag die
zij moeten maken van een eigen
kracht-mindset naar een concrete
handelswijze.
Bijvoorbeeld, in hoeverre wil, kan
en mag je je als een gelijkwaardig
groepslid gedragen, zónder dat je
de gelijke bent van de cliënten?
Want is het niet de realiteit dat

er verschillen zijn in de posities
tussen professionals en cliënten?
Hoe laveer je tussen je eigen
professionaliteit en je rol in de
groep wanneer deelnemers wel
oplossingen mogen aandragen en
jij niet omdat je professional bent?
Vanuit het gedachtengoed van
eigen kracht-denken pleiten we
er dan ook voor om deze kwestie
voor te leggen aan de deelnemers.
Wat hebben zij nodig van de
professional in de groep? Hoe kan
de professional de reeds aanwezige
deskundigheid in de groep laten
bloeien en hierop aanvullend zijn?
In elke groep moet de professional
steeds weer opnieuw checken
wat er in die betreffende setting
nodig is. Het vormgeven van
je rol als professional betekent
dus het voortdurend in dialoog
met anderen kunnen schakelen
tussen verschillende rollen
in een steeds veranderende
omgeving. We noemen dit ‘sociale
reflexiviteit’ (concept ontleend aan
Lichterman, 2005). Het getuigt van
professionaliteit en deskundigheid
als professionals voortdurend hun
handelingsrepertoire weten aan
te passen aan de dynamiek, noden
en krachten in een groep. Dit type
‘sociaal reflexieve professionals’
voerden de boventoon tijdens dit
onderzoek bij het IMW en hun
deskundigheid en leerervaringen
zijn bijzonder waardevol voor de
verdere professionalisering in zorg
en welzijn.
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eigenaarschap en in de groeiende
motivatie van medewerkers
om hieraan bij te dragen. Een
succesvolle implementatie wordt
gevoed door ‘eigenaarschap en
samenwerking in een planmatig
en doelgericht proces’.

De cliënt en de
professional bij IMW:
johan en samira
Johan is een cliënt van het
IMW. Hij en zijn hulpverlener
Samira blikken samen terug
op zijn deelname aan een
Eigen Kracht Groep (EKG).
Joyce Mols was hierbij
aanwezig en maakte een
verslag van hun gesprek.

J:	Ik weet nog goed dat jij begon over een EKG en dat je mij daarvoor
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hebt aangemeld. Je zei dat ik wat uitstraalde tegenover andere
mensen, maar ook dat ik er zelf iets van zou kunnen leren.
S:	Tijdens onze individuele gesprekken viel het me op dat jij heel
veel zelf oppakte en ik vond dat jij zo goed bezig was met het
aanpakken van jouw eigen problemen. In dacht dat jij in een EKG
een voorbeeld voor anderen zou kunnen zijn. Dat zou jou dan weer
een positieve boost kunnen geven.
J:	Ja, ik probeer altijd een voorbeeld voor anderen te zijn, maar dat is
niet altijd makkelijk. In de groep hadden we allemaal verschillende
problemen. Ziekte, het verliezen van je vader of moeder, verslaving,
financiële problemen…het brengt je dichter bij elkaar.
S:	Ik hoorde later van de trainer van jouw groep dat jij inderdaad een
hele positieve invloed had op de anderen.
J:	Oh ja…? Ik wist niet dat ze dat had gezegd over mij… Ik herinner
me wel verschillende dingen die ik in de groep heb verteld. Je moet
proberen bij het begin te beginnen en zélf hulp gaan vragen. Want
als je geen hulp vraagt…ze komen écht niet naar je toe. Je moet het
zelf doen, voor jezelf vechten, een ander vecht niet voor jou, vooral
in deze tijd niet. Stilstand is achteruitgang. Ik heb tegen een man uit
de groep gezegd: ‘Dát vind ik het positieve aan jou, je blijft gewoon
aan het werk, ondanks je problemen’.
S:	Wat heeft EKG jou zelf opgeleverd?
J:	EKG is mij goed bevallen, ik heb er veel aan gehad. Positief blijven
denken, mezelf rustig houden, niet in paniek schieten. Hoe eerder
ik in paniek schiet, hoe erger het wordt. Eerst de ene deur sluiten
voordat je de andere deur opent. Je moet het oude afsluiten en
geen wrokgevoelens houden over vroeger, maar opnieuw kijken.
S:	Wat is jou nog meer bijgebleven?
J:	Ik herinner me dat ik een tijd heb zitten praten met twee mensen
in de groep, die eigenlijk andere problemen hadden dan ik. Op een
bepaald moment kreeg ik in de gaten: ‘Verrèk, ik sta er niet alleen
voor. Er zijn meer mensen die problemen hebben, waardoor ze
tegen dezelfde muur aanlopen als ik’. Dat gaf mij heel veel steun.
S:	Ja, de steun die de deelnemers elkaar geven in de groep is
anders dan de steun die wij als professionals kunnen bieden.
Als het functioneel is kunnen we natuurlijk wel iets over onszelf met
een cliënt delen, maar wij zitten toch meer op afstand. De mensen
in de groep kunnen veel meer met elkaar delen. Het contact en de
herkenning tussen groepsleden is anders dan het contact dat wij
met onze cliënten hebben. Dat is de meerwaarde.

lotgenotengroepen geweest, daar heb je dat natuurlijk ook,
maar dat was toch heel anders.
S:	Wat is voor jou een verschil tussen EKG en een lotgenotengroep?
J:	In EKG heeft iedereen verschillende problemen, waarbij je
samen vooral werkt aan het oplossen van een probleem. In de
lotgenotengroep ging het meer om het delen en minder over de
oplossingen.
S:	Ja, EKG is echt gericht op de volgende stap die je gaat maken, kleine
doelen, daar werk je in 4 bijeenkomsten naartoe.
J:	Klopt. In deze groep voelde ik me niet meer in het hokje van
‘zielig’. Dat viel me heel erg op.
S:	Welke oefeningen uit EKG zijn jou bijgebleven, of waren zinvol
voor jou?
J:	Ja, de oefening met de foto’s, over wat me geluk bracht en waar
ik verdrietig van werd. En de oefening met de hand.
S:	Over de kwaliteiten die je hebt?
J:	Ja, we tekenden de omtrek van onze hand en die heb ik door mijn
dochter van 12 laten invullen. Daar kwam mijn zorgzaamheid uit
naar voren. De meeste dingen wist ik wel, maar dat zij zó naar mij
keek, dat had ik niet verwacht….
S:	Wat deed dat met jou, toen je die kwaliteiten van haar kreeg?
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J:	Klopt. Ik ben in het verleden ook bij verschillende

Samira: De structuur van
de EKG is zo opgezet dat
je zelf met je eigen plan
aan de slag gaat en zelf
gaat kijken wat voor jou
haalbaar is, waar je zelf
stappen in kunt zetten.
Je neemt zelf de regie.
Niet de professional
maakt het plan, maar
je maakt je eigen
plan. Daarbij kun je
anderen nodig hebben.
Niet alleen in de
groepsbijeenkomsten,
maar ook in de 1-op1 begeleiding is het
principe van eigen
kracht steeds de
rode draad. Wat is je
volgende stap, hoe blijf
je overeind, wie kan jou
daarbij helpen?

De cliënt en de
professional bij IMW:
johan en samira

J:	Het maakte me trots, het deed me goed. Een mooi compliment van
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mijn dochter. Dat was wel even wennen, ik had niet verwacht dat
dat eruit zou komen bij haar.
S: En waren er ook dingen in EKG die lastig waren voor jou?
J:	Ja, het leeftijdsverschil. De jongste was 20, de oudste was 65. En
twee mensen van ongeveer mijn eigen leeftijd. Dat praat veel
makkelijker.
S:	Ook na de groep zijn er opnieuw dingen in jouw leven gebeurd
waar jij op dat moment weinig invloed op had, waardoor het nu ook
weer wat moeilijker gaat. Maar in ons laatste gesprek kwam jij toch
weer terug op EKG, je zei dat je nu nog steeds dingen gebruikt die je
daar hebt geleerd.
J:	Wat ik in de groep heb geleerd gebruik ik eigenlijk nog continue.
Bijvoorbeeld door bezig te zijn met dingen doen waar ik me lekker
bij voel. Door op andere manieren om te gaan met tegenslagen. De
rust opzoeken, de natuur. Je moet naar buiten toe, contact maken.
S:	In onze individuele gesprekken staat jouw eigen kracht nog steeds
centraal. Ik ga niet zomaar iets van jou overnemen, dingen die jij
zelf kunt doen doe je zelf, als je ergens hulp bij nodig hebt, dan kan
je dat aan mij vragen. Je hebt echt de eigen regie in handen, dat is
jouw eigen kracht.
J:	Bij EKG leer je om zelf bezig te zijn, zelf overeind te blijven,
zelf dingen te doen, zelf papieren in te vullen. Daar hoeft een
professional mij niet bij te helpen. Dat kan ik zelf ook.
S:	Soms voelen mensen weerstand om deel te gaan nemen aan een
groep, bijvoorbeeld omdat ze liever alleen een individueel traject
willen. Wat zou jij zeggen om hen te motiveren voor EKG?
J:	In de groep leer je van elkaar hoe je met problemen om kan gaan.
Dat je positief moet blijven denken. Ik zou zeggen: ‘Probeer het
in ieder geval. Als het niks voor je is kan je altijd later nog zeggen
dat je er niks aan hebt gehad. Neem elke hand die je aangereikt
wordt aan’.

Johan: Een mede-deelnemer zei tijdens de Eigen Kracht Groep:
“Ik kan weglopen voor een probleem, maar ik kan ook kracht
halen uit mijn probleem.” Dit heeft mij erg geïnspireerd en is
sindsdien in mijn hoofd blijven hangen. Ik denk er vaak aan als
het tegen zit in mijn leven.
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Referenties hoofdstuk 3

CONCLUSIE
Lilian Linders en Joyce Mols

Willen, Kunnen en Mogen centraal
bij het realiseren van verandering
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van professionals. Anders
gezegd, hoe maken professionals
de vertaalslag van abstracte
concepten, zoals het stimuleren
van zelfredzaamheid, actief
burgerschap en maatschappelijke
participatie, concreet in hun
eigen denk- en handelswijze?
Het realiseren van deze nieuwe
manier van werken noemen we
‘het implementatieproces’. Het
samenspel van cliënten, hun
naasten en professionals die
deze veranderingen gezamenlijk
moeten realiseren noemen we
‘sociale steunsystemen’. We
nemen daarbij het perspectief
van de professionals en hun
organisaties als uitgangspunt: het
zijn vooral hun leerervaringen die
in deze bundel centraal staan.
Implementeren vanuit een
stabiele organisatie lijkt
gemakkelijker dan vanuit een
omgeving die in rap tempo
reorganiseert en tegelijkertijd fors
moet inkrimpen…maar ook dan
moet aan een aantal voorwaarden
voldaan worden om het proces
te laten slagen. Op basis van
de drie implementatietrajecten
kunnen we een aantal van die
voorwaarden benoemen. Soms
lijken het open deuren, maar
doordat ze steeds weer opduiken
blijkt dat ze toch minder
vanzelfsprekend zijn
dan gedacht. Een ogenschijnlijk
voor de hand liggende

voorwaarde is dat de innovatie
of de nieuwe werkwijze breed
gedragen wordt in de organisatie.
Dat lijkt vaak het geval te zijn.
Er zijn weinig mensen die tegen
idealen als naastenbeleid,
netwerkversterkend werken
of krachtgericht werken zijn.
Medewerkers zullen een dergelijk
gedachtegoed gemakkelijk
onderschrijven. Maar ook als
iedereen met nieuw beleid
instemt of het omarmt, betekent
dat nog niet dat iedereen hier
dezelfde invulling aan geeft.
Wanneer er handen en voeten
gegeven moeten worden aan
idealen die op papier staan,
blijken professionals toch vaak
verschillend geïnformeerd te zijn
of hanteren zij een afwijkende
definitie van de gebruikte
begrippen. Een veelgehoorde
beleving van medewerkers is dat
een verandering ‘top-down’
ingezet wordt, terwijl bestuurders
en managers daar een heel
andere perceptie van hebben.
Het is belangrijk dat organisaties
hiermee rekening houden als ze
een innovatieproces willen gaan
starten. Dat kunnen ze doen door
samen met hun medewerkers
de idealen eerst te concretiseren
alvorens vervolgstappen te zetten.
Een antwoord op de vraag
onder welke voorwaarden of
condities implementatietrajecten
kunnen slagen, vinden we in drie
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De afgelopen jaren volgden
we drie verschillende
implementatietrajecten die
zich allemaal op geheel eigen
wijze richtten op het werken
met sociale steunsystemen
rondom cliënten. Als we door
onze oogharen kijken naar
deze ontwikkelingen, dan zien
we een aantal gemene delers.
We observeren allereerst dat
de omslag die organisaties
en professionals trachten te
maken ingegeven wordt door
prikkels van buitenaf. Die
prikkels zijn enerzijds natuurlijk
de grote veranderingen die
in het gehele sociale domein
zijn ingezet, met een aantal
belangrijke opdrachten vanuit
de overheid, zoals het versterken
van zelfredzaamheid, actief
burgerschap en maatschappelijke
participatie. Tegelijkertijd is er
ook vanuit de samenleving een
roep om minder betutteling en
paternalisme in zorg en welzijn.
Cliënten, familieleden en andere
naasten willen serieus genomen
worden en de noodzaak van
een samenhangende aanpak
die zich meer op hen richt
wordt steeds zichtbaarder. Aan
deze bundel gaat een centraal
vraagstuk vooraf, namelijk
hoe beleidsopdrachten en
verwachtingspatronen vanuit
overheden, instituten en
samenleving onderdeel worden
van het handelingsrepertoire

Een veelgehoorde beleving van medewerkers is dat een
verandering ‘top-down’ ingezet wordt, terwijl bestuurders en
managers daar een heel andere perceptie van hebben. Het is
belangrijk dat organisaties hiermee rekening houden als ze
een innovatieproces willen gaan starten.
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factoren: het Willen (Motivatie),
het Kunnen (Capaciteit) en
het Mogen (Gelegenheid).
Deze factoren hebben we
samengebracht in de matrix
participatiefactoren (zie figuur
2 in het inleidende hoofdstuk),
ontleend aan het Triade-model
van Poiesz (1999) en door inzichten
over het concept participatie van
Jager-Vreugdenhil (2011).
Bij het Willen gaat het erom dat
de gewenste verandering aansluit
bij de behoeften en drijfveren van
de betrokkenen. Bevorderende
factoren hebben betrekking op het
gevoel van eigenaarschap van de
medewerker. Ziet die het belang
in van de innovatie en komt de
vernieuwing tegemoet aan wat
hij of zij als noodzakelijk ziet? De
belangrijkste belemmering is het
ontbreken van betrokkenheid
van de medewerker, dat die de
innovatie beleeft als iets dat van
bovenaf opgelegd wordt. Een
risico bij het doorvoeren van
een verandering is bovendien
(vooral wanneer organisatorische
en visie-veranderingen zich de
afgelopen jaren opstapelden) dat

mensen ‘innovatie-moe’ kunnen
worden. Dit belemmert het Willen,
ongeacht of ze het gedachtengoed
van de nieuwe werkwijze wel of
niet zien zitten.
Bij het Kunnen gaat het letterlijk
om de mate waarin iemand het
innovatieproces en de werkwijze
‘aankan’. Deskundigheid en
draagkracht zijn essentieel voor
het realiseren van de innovatie.
De bevindingen laten zien
dat daarin bij aanvang fors op
geïnvesteerd dient te worden.
Het Mogen gaat over de omgeving
waarin de professional aan de slag
gaat met de innovatie en de mate
waarin hij gefaciliteerd wordt om
hier vorm aan te geven. Zijn het
team en leidinggevenden ‘partners
in crime’? Ervaren medewerkers
voldoende tijd en ruimte? Een
veelgenoemd struikelblok bij de
GGZ en bij MEE blijkt bijvoorbeeld
een sterk veranderende en
schuivende organisatie te zijn.
Bij het IMW was ook sprake van
ingrijpende organisatorische
veranderingen, maar daar bleken
ze minder belemmerend te zijn
voor de implementatie van de
nieuwe werkwijze. Bevorderende

aspecten hierin zijn deskundige
en betrokken sleutelfiguren
zoals trainers, coördinatoren,
collega´s en intervisiepartners
die gedurende het gehele
innovatieproces beschikbaar
blijven als informerende, stabiele
en enthousiasmerende factor.
Wat verder opvalt, is dat
‘het ontbreken van tijd’
een veelgenoemde reden
is om niet mee te gaan in
vernieuwingsprocessen.
Ogenschijnlijk lijkt dit argument
onder het Mogen te vallen, want
het is een gelegenheidsaspect
dat door professionals vooral
als extrinsieke factor beleefd
wordt. In een aantal gevallen
is dat natuurlijk een feit.
Onderbezetting, hoge werkdruk
en een grote caseload hebben
negatief effect op het aspect
tijd. Maar het gevoel van gebrek
aan tijd kan ook een kwestie
van het niet-Willen zijn, een
gebrek aan motivatie. In tijden
van verandering is het belangrijk
om niet blind te zijn voor de
argumenten van de ‘niet-willers’.
Deze groep is bij uitstek in een
positie om de blinde vlekken

Het implementeren van een
nieuwe werkwijze draait
vooral om de te realiseren
attitudeverandering. Dat is best
lastig voor professionals en het
roept soms verwarring op, zoals
we bijvoorbeeld zien bij de
rol van professionals bij Eigen
Kracht Groepen (EKG). Welke
attitude moet je als professional
aannemen als je afscheid moet
nemen van het aandragen
van (helpende!) antwoorden
op hulpvragen van cliënten,
maar hier tegelijkertijd een
motiverende of begeleidende rol
in hebt? Hoeveel sturing en regie
mag je hierin hebben? Alleen al
de bewustwording van dergelijke
onvermijdelijke spanningsvelden
is een grote winst. Daarnaast
zijn een oordeelsvrije en
nieuwsgierige houding essentieel
om te werken met en aan sociale
steunsystemen. De nieuwe
werkwijze of de voorgeschreven
methode zelf is niet de
‘haarlemmerolie’. Professionals
zijn veelal gesocialiseerd in

een werkwijze die toch meer
gericht was op het oplossen
van problemen vóór mensen in
plaats van samen met mensen
en hun omgeving. Voor die
attitudeverandering is motivatie
(het Willen) essentieel.
Een belangrijke factor is in
dit onderzoek onderbelicht
gebleven, namelijk de
legitimering van een
innovatie door cliënten en
hun sociale steunsystemen
(het Mogen, extrinsieke
gelegenheidsfactoren). De
innovaties zijn tenslotte bedoeld
om hen te ondersteunen.
Zien zij de innovatie zitten?
Hoe ervaren zij de nieuwe
aanpak? Zij zijn tenslotte de
hoofdrolspelers in dit proces.
De komende jaren zullen we
dan ook in de onderzoeken van
ons lectoraat in het bijzonder
aandacht gaan besteden aan
het burgerperspectief. Overheid,
organisaties en professionals
kunnen zich heel comfortabel
voelen bij een andere werkwijze,
maar dat betekent nog niet dat
de ondersteuning ook werkt voor
degenen om wie het gaat.
Hoewel mensen van elkaar
verschillen in hun houding ten
aanzien van de aanstaande
veranderingen delen zij een
belangrijk motief met elkaar:
het bieden van kwalitatief goede
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van een implementatieproces
aan het licht te brengen en een
organisatie die te hard wil gaan
te behoeden voor een te hoog
tempo. Tegelijkertijd draagt het
horen en erkennen van deze
groep medewerkers bij aan het
brede draagvlak dat uiteindelijk
nodig is om een innovatie te
realiseren.

De bevindingen laten ons zien dat mensen en hun
omgeving steeds veranderen, waardoor ze niet meer
in de hokjes blijven passen waarin ze eerder misschien
wel comfortabel zaten.
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zorg en steun aan cliënten.
De indeling die we maken
in motivatie, capaciteit en
gelegenheid als factoren die
een implementatieproces
beïnvloeden zijn niet normatief
bedoeld in de zin dat we het ene
type boven het andere plaatsen.
Ook niet-willen, niet- kunnen en
niet-mogen hebben een functie
in een organisatie of een team:
ze zetten aan tot denken en
debat. Zouden er bijvoorbeeld
alleen maar mensen zijn die
enorm graag willen, die veel
kennis hebben van de inhoud
en die in een team zitten dat
heel enthousiast is, dan zou het
verandertraject misschien te

snel gaan. Sceptici zijn nodig om
voorlopers af te remmen. Ook
willen we nog eens benadrukken
dat veranderen een dynamisch
proces is en blijft. Zodra je
mensen indeelt in een categorie,
doe je hen door stereotypering
onrecht aan. Het blijft een
momentopname. De resultaten
van deze onderzoeksprojecten
laten ons zien dat mensen en hun
omgeving steeds veranderen,
waardoor ze niet meer de hokjes
blijven passen waar ze eerder
misschien wel comfortabel zaten.
Ook binnen de opleiding van
Fontys Hogeschool Sociale
Studies hebben we nog een hele
weg te gaan. Tenslotte moet de

gewenste attitudeverandering
ook verankerd worden in
het onderwijs, zodat we
toekomstbestendige studenten
opleiden tot ‘sociaal reflexieve
professionals’. Dat gaat dieper
dan het herschrijven van een
curriculum en het aanpassen van
lesinhouden. Hiervoor zullen
we ons door praktijkgericht
onderzoek opnieuw gaan
verdiepen in de realiteit van de
praktijk. Voor de aanpak van dit
proces kunnen we nog heel wat
leren van de drie organisaties
die ons de afgelopen jaren
toestonden om in hun keuken
te kijken.
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