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Luisteren
Als ik je vraag naar me te luisteren,
en jij begint me adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar me te luisteren,
en jij begint me te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik me voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar me te luisteren,
en jij denkt dat je iets moet doen om mijn probleem op te lossen,
dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.
Dus alsjeblieft, luister alleen naar me en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even, en ik beloof je,
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren
[Riky Saaltink, bewoonster Ter Wheme, Scherpenzeel]
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WOORD
vooraf

In het afgelopen jaar hebben we als onderzoeksteam van het VUmc, afdeling Metamedica, nauw
samengewerkt met de RIBW Nijmegen & Rivierenland en Kwintes om de toepassingsmogelijkheden van de
PARTNER benadering binnen twee locaties te onderzoeken: het dagactiviteitencentrum de Arc in Druten
en de beschermd wonen locatie ‘D.S. van Schuppenstraat’ in Veenendaal.
Nu het stof van de transitie wat is gaan liggen, zoals een ambtenaar van de gemeente Nijmegen dat
verwoordde, wordt duidelijk hoe groot de opgave is om de (informele) medezeggenschap van GGZ
cliënten (opnieuw) vorm te geven. De medezeggenschap van cliënten in de Wmo heeft paradoxaal te
maken met zowel een schaalvergroting als een schaalverkleining. Aan de ene kant speelt dat de
medezeggenschap van cliënten zich niet alleen meer verhoudt tot de eigen organisatie (die door fusies
steeds groter worden), maar ook tot de gemeente en de Wmo. Aan de andere kant is er steeds meer
aandacht voor het zo laag mogelijk beleggen van de medezeggenschap in de organisatie, waardoor er
meer nadruk komt te liggen op medezeggenschap op locatieniveau.
Ambulantisering, vermaatschappelijking, de omslag naar zelfsturende teams en het ontstaan van
algemeen maatschappelijke voorzieningen voor verschillende doelgroepen vormen de context waarin
nieuwe vormen van zeggenschap en medezeggenschap zich moeten ontwikkelen. De reorganisaties
binnen de betrokken instellingen leidde tot ‘langere lijnen’ en dus vroegen de betrokken organisaties zich
af: Hoe slaan we de brug tussen de lokale en centrale medezeggenschap nu de afstand daartussen groter
is geworden? We stonden voor de uitdaging om samen uit te vinden welke meerwaarde de PARTNER
benadering in dit proces kon hebben.
In deze rapportage proberen we dit gezamenlijke leerproces weer te geven. We hebben ervoor gekozen
om geen ‘uitgekauwde’ inzichten voor te schotelen, maar om u – de lezer – mee te nemen in ons
zoekproces van het afgelopen jaar. In woord en beeld proberen we u een gevoel te geven van het proces
op de beide locaties. Foto’s, uitspraken, ervaringen, droombeelden en verhalen van betrokken bewoners,
bezoekers, medewerkers, ambtenaren staan daarbij centraal. Deze rapportage dient daarmee als
procesverslag en als startpunt voor verdere gedachtenvorming. We eindigen daarom ook met wat open
eindjes: drie (trage) vragen die blijven.
We denken graag met u verder!
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AANLEIDING

van dit onderzoeksproject

Aanleiding
Tijdens een bijeenkomst van cliëntenraadsleden, ondersteuners, medewerkers en leidinggevenden van
vier RIBW’s in juni 2014 zijn de vraagstukken geïnventariseerd rondom participatie en medezeggenschap
in de specifieke Wmo en GGZ context. De belangrijkste uitdagingen waren: 1) het bepalen van de meest
effectieve vorm(en) van participatie die daadwerkelijk leiden tot empowerment, en 2) het organiseren van
medezeggenschap van cliënten binnen de nieuwe context van de Wmo (Baur & Makkinga, 2014). In
aansluiting hierop is de PARTNER benadering gekozen als een alternatieve vorm van cliëntenparticipatie
om op een interactieve manier cliënten te kunnen bereiken, beter zicht te krijgen op onderwerpen die hen
dagelijks bezighouden, en hen op een zinvolle en passende wijze te betrekken bij de zorg / begeleiding die
ze ontvangen en bij beleidsontwikkelingen. Het Fonds Psychische Gezondheid te Amersfoort heeft dit
participatieve actieonderzoek vervolgens financieel (mede) mogelijk gemaakt. De uitkomsten van dat
onderzoeksproces liggen voor u.
Doelstelling
In dit project is een vernieuwende werkwijze (de PARTNER benadering) voor het versterken van de invloed
van cliënten in de ambulante settings van geestelijke gezondheidszorg toegepast en onderzocht binnen
twee GGZ organisaties, in twee gemeentes (Veenendaal en Druten). Hierbij is specifieke aandacht voor de
mogelijkheden van deze werkwijze wat betreft de veranderingen in het Wmo-beleid en de groeiende rol
van gemeentes hierin. Er is in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg behoefte aan vernieuwende
vormen van cliëntenparticipatie waarbij empowerment centraal staat. Door middel van de PARTNER
benadering werken cliënten, zorgverleners en beleidsmakers samen aan het verbeteren van een
onderwerp dat ertoe doet voor cliënten, op krachtgerichte wijze (Baur, 2012a; Baur & Abma, 2012b;
Abma & Baur 2014). Met dit participatieve onderzoeksproject beoogden we bij te dragen aan de
empowerment en ervaren invloed van cliënten en het ontstaan van meer gelijkwaardige
partnerschapsrelaties tussen cliënten en professionals. Daarnaast werd meer inzicht verkregen in
onderwerpen die de dagelijkse leefomgeving van cliënten raken en de wijze waarop deze onderwerpen
meegenomen kunnen worden in Wmo-beleid. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen we
handvatten te bieden aan GGZ-organisaties, cliëntenraden en gemeentes in Nederland voor het
vormgeven en optimaliseren van cliëntenparticipatie in cliëntenraden in ambulante settings, in de context
van de huidige veranderingen wat betreft het Wmo-beleid (Abma & van der Ham, 2015).
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de

PARTNER
benadering

De PARTNER benadering
Om de leefwereld en invloed van cliënten in de zorg te versterken is de PARTNER benadering ontwikkeld
(Baur, 2012a). De PARTNER benadering is gegrond in theoretische inzichten uit de ethiek, responsieve
evaluatie, sociale psychologie en politicologie over cliëntenparticipatie, empowerment en dialoog. De kern
van de PARTNER benadering is dat cliënten eerst gezamenlijk een stem en agenda met elkaar ontwikkelen.
Ook de professionals (medewerkers, leidinggevenden) en andere groepen die van belang zijn voor of
belang hebben bij het onderwerp (bijvoorbeeld familie en vrijwilligers) krijgen ruimte om hun ervaringen,
perspectieven en ideeën voor verbeteringen naar voren te brengen. Vervolgens gaan cliënten en
professionals met elkaar in dialoog over de voorgestelde praktijkverbeteringen en onderliggende waarden.
Hierbij wordt ernaar gestreefd dat er gelijkwaardige partnerschapsrelaties ontstaan tussen cliënten en
professionals, en dat zij zich samen inzetten om de praktijkverbeteringen te realiseren die bijdragen aan de
leefgemeenschap en kwaliteit van leven en welzijn van cliënten. Deze nieuwe vorm van zeggenschap
draagt zo bij aan waardevolle zorg voor cliënten in de langdurende zorg. De PARTNER benadering kan
beschouwd worden als een aanvulling op cliëntenraden, waarbij agendasetting daadwerkelijk bij cliënten
komt te liggen.
PARTNER benadering in de praktijk
De PARTNER benadering wordt uitgevoerd onder begeleiding van één of twee personen, de zogenoemde
facilitator(s). Zij hebben de functie van gespreksleider en brengen de groepen cliënten en professionals
bijeen.
Gefaseerde werkwijze
De PARTNER benadering bestaat uit de volgende fasen:
Fase 1: voorbereiding
Fase 2: Bijeenkomsten met de actiegroep van cliënten en later met groepen professionals
Fase 3: Dialoog en gemengde groepen (heterogene bijeenkomsten)
Fase 4: Actie in de praktijk
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de CENTRALE VRAAG

in dit onderzoek

Hoe kan cliëntenparticipatie in RIBWs en maatschappelijke opvang
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid geoptimaliseerd worden
in het kader van de ontwikkelingen rondom het Wmo-beleid,
en hoe kan de PARTNER benadering hieraan bijdragen?
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de DEELVRAGEN

in dit onderzoek
`

H3
H4

Wat zijn belangrijke thema’s / onderwerpen voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid in RIBW’s en maatschappelijke opvang?

H5

In hoeverre kan de PARTNER benadering bijdragen aan een effectieve,
alternatieve manier van participatie die ruimte geeft aan de leefwereld
van mensen met een psychische kwetsbaarheid?

H6

Welke succesfactoren en knelpunten zijn te onderscheiden wat betreft
het vormgeven van cliëntenparticipatie in het algemeen, en de PARTNER
benadering in het bijzonder, in het huidige Wmo beleid?
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Uitvoer van het onderzoek
Vanuit het VUmc, afdeling Metamedica, is een team van onderzoekers betrokken geweest bij dit
onderzoeksproject: Prof. dr. Tineke Abma, dr. Karen Schipper, Saskia Duijs MSc, Anke Heijsman MSc. Dr.
Vivianne Baur is betrokken geweest als adviseur bij dit project en heeft de lerend netwerkbijeenkomsten
gefaciliteerd. De uitvoer van het project lag in handen van Saskia Duijs en Anke Heijsman. Zij hebben dit
gedaan in een projectteam bestaande uit Alice Makkinga en de facilitators van de deelnemende
organisaties (Kwintes en RIBW N&R). Het echte werk is natuurlijk gedaan door de bewoners en bezoekers
van de locaties waar we dit onderzoek hebben uitgevoerd. Hun formele en informele reflecties op het
proces zijn van grote waarde geweest voor ons gezamenlijke leerproces.
Onderzoeksmethoden
Tijdens dit onderzoek is gebruikt gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Er zijn enkele
kwalitatieve, semigestructureerde interviews gehouden met professionals en beleidsmakers. Alle
interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Alle geïnterviewden hebben een verslag van het gesprek
ontvangen en goedgekeurd (member-check). In tegenstelling tot het onderzoeksvoorstel, heeft de
dataverzameling met name plaats gevonden door participerende observatie op de locaties, op ‘gewone
dagen’ en voorafgaand en na afloop van bijeenkomsten van de actiegroep, tijdens teamvergaderingen en
bijeenkomsten met andere professionals. Informele gesprekken bleken zich veel beter te lenen voor de
uitwisseling van de ervaringen dan formele interviews. Daarnaast heeft participerende observatie
plaatsgevonden tijdens de bijeenkomsten van de actiegroep.
Analyse
Thematische data-analyse is gedaan door Saskia Duijs en Anke Heijsman en verliep volgens een iteratief
proces wat betekent dat de analyse van de data al gedurende het onderzoeksproces plaatsvond.
Tussentijdse reflecties op het proces zijn ook steeds gedeeld met de facilitators en andere betrokkenen,
om zo een gezamenlijke leerproces mogelijk te maken.
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DATA
verzameling

Veenendaal

Druten

Interviews
•
Beleidsmaker gemeente Veenendaal N=1
•
Cliënten N= 2
•
Cliënten raadsleden N=2
•
Bestuurders en beleidsmakers N=3
•
Woonbegeleiders N=3

Interviews
•
Werkgroep Clientmedezeggenschap N=1
•
Ambtenaar gemeente Nijmegen N=1
•
Voorzitter Regioraad Nijmegen Ambulant
N=1
•
Begeleider Jadoen, Druten Pluryn N=1
•
Coördinator De Arc, Druten RIBW N&R N=1
•
Voorzitter Centrale Cliëntenraad/ facilitator
SamenSpraak project RIBW N&R N=1

Participerende observatie, informele gesprekken
•
Cliënten N=4 dagdelen
•
Woonbegeleiders N=8 dagdelen
Bijeenkomsten actiegroep
•
N=8 bijeenkomsten bewoners
(feb – november 2016)
•
Reflectiebijeenkomst medewerkers
(november, 2016)
•
Dialoogbijeenkomst (januari 2017)

Participerende observatie, informele gesprekken
•
DAC Druten N=1
•
Sofa Salongesprek DAC Ten Katestraat N=1
Bijeenkomsten actiegroep
•
N=10 bijeenkomsten (feb – nov 2016)
•
Dialoogbijeenkomst (december 2016)
•
Reflectiebijeenkomst (januari 2017)

Overstijgende reflectie
•
•
•
•

Lerend Netwerkbijeenkomsten met de facilitators (N=4), januari t/m oktober 2016
Reflectiebijeenkomst met gemeenten en partners in de Wmo (N=1), oktober 2016
Reflectiebijeenkomst met facilitators, onderzoekers en prof. dr. Abma (N=1), januari 2017
Werkconferentie (N=1), februari 2017
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2. BESCHRIJVING CONTEXT EN PROCES

Veenendaal & Druten

LEESWIJZER
Op de komende pagina’s vind u een uitgebreide
schets van de beide locaties (context) en een indepth beschrijving van het participatieve
onderzoeksproces op deze locaties (proces).
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de

CONTEXT

in

Veenendaal

De locatie in Veenendaal
Het onderzoek bij Kwintes vindt plaats op een locatie voor beschermd wonen. Er wonen ongeveer 35
bewoners. Sommige bewoners wonen sinds kort op deze locatie, anderen al meer dan 20 jaar. Iedere
bewoner heeft zijn eigen appartementje. De woonbegeleiders en gebiedsmanager typeren de bewoners
van deze locatie als op zichzelf. Eén van de woonbegeleiders vertelt: ‘Het is geen groepslocatie. Dat trekt
ook een ander type cliënten. Cliënten kozen van oudsher voor deze locatie omdat ze hier hun eigen plek
hadden.’ Er is een ‘vaste kern’ van bewoners die regelmatig overdag samen koffie drinkt, waarvan een deel
ook actief is in de locatieraad.
De context: pilot tijdelijk verblijf
In 2015 verscheen het rapport van de Commissie Dannenberg: ‘Van beschermd wonen naar een
beschermd thuis’. Dit rapport werd door beleidsmakers breed omarmd en het proces van ambulantisering
binnen de GGZ kreeg extra aandacht met de komst van de Wmo. Deze beleidscontext werd ook zichtbaar
op de beschermd wonen locatie waar wij ons onderzoek deden. Ten tijde van het PARTNER project op
deze locatie liep er de ‘pilot tijdelijk verblijf’ (later omgedoopt naar: pilot doelgericht werken). Deze pilot
was er in eerste instantie op gericht om bewoners binnen een periode van twee jaar te begeleiden naar
ambulante zorg. Dit leidde tot veel onrust en vragen vanuit de bewoners. In overleg tussen de
woonbegeleiders, regiomanager en cliënten werd dit streven als absolute norm dan ook losgelaten. Het
werken vanuit ontwikkeldoelen was vanuit de woonbegeleiders en lokale cliëntenraad het centrale
uitgangspunt. Om die reden hebben zij ook het doel en de naam de pilot in gezamenlijk overleg gewijzigd.
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CONTEXT

in

Veenendaal

De slagboom
Ten tijde van het onderzoek ging de slagboom bij de ‘ingang’ van de beschermd wonen locatie stuk.
Dat leidde tot gesprekken tussen bewoners en begeleiders; wat moet er met de slagboom gebeuren?
Sommigen betoogden dat de slagboom hersteld moest worden in het kader van de ‘veiligheid’ van
bewoners. Anderen bepleitten juist dat de slagboom in zijn geheel zou moeten verdwijnen om zo de
grens tussen de beschermd wonen locatie en de wijk te laten vervagen. Deze slagboom werd
daarmee symbool voor de verschillende perspectieven en botsende waarden in de context van de
Wmo waarin ambulantisering en integratie van bewoners in de wijk centrale uitgangspunten zijn.
[reflectie Saskia Duijs, onderzoeker]

VEENENDAAL
locatie voor beschermd wonen

15

Het

PROCES

in

Veenendaal

Verwachtingen van de betrokkenen
Er is ten tijde van het onderzoek veel discussie over hoe de formele medezeggenschap vorm moet krijgen
nu de organisatiestructuur veranderd is om meer aan te sluiten bij de Wmo-gebieden. Nu er steeds meer
zeggenschap bij de zelfsturende teams komt te leggen, zet het bestuur dan ook in op de versterking van de
lokale formele en informele medezeggenschap. Vanuit management en beleid wordt het PARTNER project
gezien als een manier om dit te bereiken: ‘Waar we naartoe willen, als we die lokale raad meer willen
versterken kun je dat op verschillende manieren doen. Misschien is partner daar een hele mooie in.’ De
gebiedsmanager benadrukt daarbij ook de rol die (informele) medezeggenschap heeft in het kader van
herstelgericht werken: ‘Ik had wel gezegd, ze zijn best met veel dingen bezig, met doelgericht begeleiden.
Tegelijkertijd zag ik wel mogelijkheden om medezeggenschap mee te nemen in dat proces. Want dan
krijgen de cliënten ook meer eigen verantwoordelijkheid en ontdekken, ik heb ook een eigen stem, en dat
doet ook iets met hun eigenwaarde waardoor je hoopt dat mensen meer regie krijgen in hun eigen leven.
En dat helpt altijd om zelfstandiger te worden. Dus ik dacht, dat past wel. (…) dus ik dacht altijd, het kan
altijd wel een positief effect hebben’ [gebiedsmanager]. Daarin ligt haar motivatie om mee te werken aan
het project en dit aspect heeft ze ook ingebracht om het team te enthousiasmeren. Het team geeft ook
aan deze meerwaarde te zien, maar ervaart ook veel drukte. Ze geven aan dat ze over het algemeen snel
enthousiast zijn en op veel dingen ‘ja’ zeggen. Daardoor hebben ze soms ook veel op hun bordje. De
facilitators hoopten met dit project om wat positieve energie te genereren rondom de medezeggenschap.
Context van de organisatie: medezeggenschap als strijd
De formele medezeggenschap wordt op het moment van het onderzoek door bijna alle betrokkenen
getypeerd als ‘strijd’ waarin het bestuur en de raden tegenover elkaar staan, maar ook een strijd waarin de
coach ondersteuners proberen om medezeggenschap ‘zowel in de hoofden als in de harten te krijgen’.
Hoewel alle partijen aangeven samen te willen werken vanuit positiviteit en met een gezamenlijke visie,
lijkt dit in de praktijk soms nog wat moeizaam te gaan.
De bijeenkomsten met bewoners
Er vormt zich een vaste groep van acht bewoners die in wisselende samenstelling bijeenkomst. Sommige
bewoners zijn er altijd bij, anderen wonen de bijeenkomsten onregelmatiger bij. Een klein aantal van deze
bewoners is ook betrokken bij de lokale raad. De bijeenkomsten vinden altijd plaats onder het genot van
een lunch. Volgens de onderzoeker en facilitators lijkt dit te helpen om een informele en open sfeer te
creëren. De onderzoeker die er de eerste bijeenkomst bij was schrijft: ‘Zonder aansporing vertellen zij in
alle openheid over hun ervaringen. Opmerkelijk is dat het hierbij niet alleen maar gaat over praktische
zaken, maar gelijk al over hun gevoelens en ervaringen bij de begeleiding en de zorg die ze krijgen. Zonder
duidelijke introductie of opstart van de facilitators ontspint zich dit gesprek. Er wordt goed naar elkaar
geluisterd door de cliënten en ze vullen elkaar aan wat betreft hun ervaringen.’
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Veenendaal

Het team als gelijkwaardige partner
Het team begrijpt dat het nodig is dat cliënten hun ‘eigen ruimte’ nodig hebben om van gedachten te
wisselen. Tegelijkertijd botst die benadering met de manier waarop het team wil werken: ‘We willen juist
open zijn naar elkaar.’ Openheid en eerlijkheid zijn dan belangrijke waarden voor de teamleden. De
PARTNER benadering beoogt een veilige ruimte te creëren voor bewoners om hun stem te ontwikkelen
(enclave deliberatie), maar dit proces vindt niet plaats in een vacuüm. Het gesprek gaat door in de
wandelgangen, formele en informele contacten. Daardoor was het voor alle partijen zoeken hoeveel ze uit
willen en kunnen wisselen van wat er besproken wordt. Aan de ene kant benoemen de facilitators de
vertrouwelijkheid van de groep: ‘Dat is juist mooi, de verhalen die mensen hier delen, die blijven binnen.’
Een woonbegeleider benoemt daarover: ‘Maar als wij er dan aankwamen zeiden ze van ssst.. sst. En dat is
iets wat natuurlijk niet goed voelt. En dat hebben we ook aangegeven, dit is wel iets wat zo niet zou
moeten gaan in onze ogen.’ In een gesprek tussen de contactpersoon van het team en de facilitators blijkt
dat wederzijdse uitwisseling voor het team essentieel te zijn om zich partner te voelen in het proces: ‘Meer
betrokken in het proces, niet inhoudelijk.. ik vind die afstand… dat je een aanspreekpunt hebt, we horen dit,
hoe zit dat. Of dat wij na elke bijeenkomst even terug koppelden, hier hebben we het over gehad, dit
hebben we daar over gezegd, bijvoorbeeld als het gaat over vervoer door eigen medewerkers.’ Doordat het
team het gevoel had op afstand te staan, had het project in de drukte van alledag, ook niet altijd de focus:
‘Als je het over urgentie hebt dan zijn wij ook veel meer met die pilot bezig geweest, maar daar moesten
we in doorgaan, daar moesten we in opgeleid worden en naar een conferentie in Zeist. Dus ja, daar zijn we
dagelijks… daar moesten we ook wat in.’
Meervoudige partijdigheid van de facilitators (inzicht uit leren netwerkbijeenkomsten)
Gedurende het proces gaven de facilitators aan te zoeken naar de invulling van de rol van facilitator.
Beiden werkten als cliëntenraadsondersteuner (coach ondersteuner en ondersteuner lokale cliëntenraad)
en gaven aan ‘altijd iets meer voor de cliënt te zijn.’ De facilitator in de PARTNER benadering heeft als taak
om alle verschillende perspectieven (team, bestuur, cliënten) te verkennen en bij elkaar te brengen door
middel van dialoog (meervoudige partijdigheid). Dit bleek soms te schuren met de rol van
cliëntenraadsondersteuner waarin belangenbehartiging een veel centralere plek inneemt. In de praktijk
bleek het soms lastig om die beide petten te combineren.
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Zoeken naar een gezamenlijke droom
De leefwerelden van bewoners en de ervaringen op de locatie liepen soms ver uiteen dat het lastig bleek
om een gezamenlijke droom te vinden. Dit proces heeft veel tijd gekost. Over deze lange tijdsspanne
leefden wel vragen bij andere betrokkenen (team, gebiedsmanager, beleidsmedewerkers, management
team). In die zin deed het proces soms ook denken aan de PARTNER projecten met wijkbewoners, daar
was het ook lastig om een gezamenlijke droom te formuleren omdat de ervaringen, wensen en
leefwerelden ver uiteenliepen (Duijs, 2015). De gebiedsmanager gaf aan dat dit wat haar betreft ook een
goed teken kon zijn: veel bewoners zijn dus al goed op weg om hun leven zelf vorm te geven buiten de
locatie. ‘Ik vind dat ook wel mooi, want je wilt het zo normaal mogelijk te krijgen. Dus ik vind het eigenlijk
dan ook wel weer een mooi compliment naar het team toe want dan wordt er ook heel erg individueel
gekeken. En dat past ook wel bij deze locatie, want de D.S. van Schuppen is ook gewoon een zwaardere
zorglocatie, daar zitten meer ouderen bij, daar hebben ze meer behoefte aan groepen en structuur.
Waarom het partnerproject daar ook is gekozen is wel omdat cliënten heel erg op zichzelf zijn en soms ook
het activeren van iets, minimaal is. En dat wil je ook een beetje op gang hebben. Want je moet ook kijken,
hoe kun je participeren in de samenleving en een stukje verantwoordelijkheid.’ Als het gaat om collectieve
medezeggenschap blijft het echter spannend wat dit proces van ambulantisering gaat betekenen.
Communicatie als terugkerend thema
De pilot ‘tijdelijk verblijf’ (later: doelgericht werken) bracht veel onrust met zich mee, en is dan ook vaak
onderwerp van gesprek. Het toverwoord blijkt steeds weer ‘communicatie’ te zijn. Bewoners voelen zich
niet altijd betrokken bij ontwikkelingen, en hier ook niet in gehoord. Sommige bewoners benoemden dat
de pilot ‘heilig’ lijkt te zijn, daar mag geen kritiek op geuit worden. Ondanks de kritische geluiden,
benoemden de aanwezige cliënten ook steeds weer dat ze ook heel tevreden zijn over de
woonbegeleiders en blij zijn met hun hulp. De bewoners gaven aan dat ze ook die positieve kant willen
benadrukken: ‘Ik wil niet dat ze het gevoel hebben dat we ze voor gek zetten.’
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‘Wij, van Pluryn, noemen het activiteitencentrum (DAC) “Jadoen”. En wij, van de RIBW, noemen het
“De Arc”. We spreken ook wel over “De nieuwe Arc”. Waar we eerst zaten, op Kerkeland,
noemen we “De oude Arc”. We zitten nu ruim twee jaar samen in één DAC. We zouden graag
meer dingen samen doen, meer integratie. Dat het echt ons centrum wordt. Met een gezellige,
huiselijke algemene ontmoetingsruimte. Waar de mensen van Pluryn en de RIBW zich welkom,
op hun gemak en veilig voelen. En waar we activiteiten kunnen doen die we graag doen en
betekenisvol zijn. We zouden ook graag meer dingen samen doen met Pluryn en de RIBW
en elkaar beter leren kennen.’
[compilatie stem bezoekers door onderzoeker]
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PARTNER project RIBW Nijmegen & Rivierenland
Evaluatie van de PARTNER benadering binnen de RIBW N&R maakt deel uit van een breder project dat is
opgezet vanuit Cliëntmedezeggenschap. Dit overkoepelende project had eerst de naam Partnerberaad,
later is dat veranderd in SamenSpraak. Het project beoogt informele vormen van medezeggenschap te
versterken, waarbij het kan gaan om een groep cliënten in een woonvorm, inloopcentrum of ad hoc groep
(Centrale Cliëntenraad RIBW N&R, mei 2015). Aanleiding vormden de ontwikkelingen binnen de
organisatie en op het gebied van cliëntmedezeggenschap als gevolg van de invoering van de nieuwe Wmo.
In 2015 zijn zeven bestaande locatieraden en vier bezoekersraden opgeheven en in plaats daarvan zijn drie
regioraden gekomen waarvan de coördinatoren afgevaardigd zijn naar de Cliëntenraad (CR). Een direct
gevolg hiervan is dat de afstand van cliënten tot managers groter is geworden. Daarnaast speelde dat de
wijkteams een zelf-organiserend karakter kregen, met meer bevoegdheden en daardoor meer
zeggenschap en macht. Als gevolg daarvan voorzag de CR een lacune voor cliënten die met een wijkteam
te maken hebben.
Het streven van de RIBW N&R is toe te groeien naar een herstel-ondersteunende organisatie met meer
zelfregie voor groepen en individuele cliënten. Ook gemeenten willen meer zelfregie van groepen en
individuele cliënten en richten hun beleid op vergroting van het relatieve aantal ambulante cliënten.
Daarbij spelen naast intentionele doelstellingen ook bezuinigingen een rol. Op grond van de
ontwikkelingen die spelen, zijn drie doelstellingen voor het SamenSpraak project benoemd: 1) Meer
inspraak voor cliënten “laag” in de organisatie, 2) meer inspraak voor ambulante cliënten en 3) meer
zelfregie voor groepen en voor individuele cliënten.
Verschillende werkwijzen voor versterken van informele medezeggenschap
Naast evaluatie van de PARTNER benadering wordt binnen de RIBW N&R ervaring opgedaan met twee
andere werkwijzen gericht op het versterken van informele medezeggenschap: het Sofasalon en
SamenSterk gesprek. Sofasalon is ontwikkeld door DAC Ten Kate, een dagactiviteitencentrum voor en door
jongeren en jongvolwassenen. SamenSterk is een alternatief voor huiskamervergaderingen dat in de
Tollensstraat, een beschermde woonvorm, wordt gebruikt.
Keuze locatie en afbakening onderzoeksproject
Als eerste locatie voor toepassing van de PARTNER benadering is het DAC in Druten gekozen. Hier komen
sinds april 2014 twee groepen cliënten van twee verschillende zorgorganisaties. De veranderingen op
deze locatie verlopen niet zonder slag of stoot en er is sprake van stagnatie in het gewenste
integratieproces. De ondersteuners hopen dat het PARTNER project én bijdraagt aan positieve
veranderingen op de locatie zelf én betekenisvolle leerervaringen oplevert voor andere (vergelijkbare)
locaties en uitrol binnen de organisatie.
In het kader van het project SamenSpraak zijn de toepassingsmogelijkheden van de PARTNER benadering
ook binnen drie andere locaties verkend. Het onderzoek heeft alleen plaatsgevonden binnen het DAC in
Druten. De evaluatie hiervan is in onderhavig rapport beschreven. Evaluatie van de drie andere locaties,
evenals van het Sofasalon en SamenSterk gesprek, maakt deel uit van overkoepelende project
SamenSpraak.
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Locatie: context en historie
Het DAC aan de Klepperheide in Druten was voorheen alleen voor bezoekers van Pluryn. De RIBW
Nijmegen & Rivierenland is erbij gekomen. Vanuit de wens meer te willen samenwerken, meer op de
buitenwereld gericht te zijn, en tevens om financieel praktische redenen, heeft Pluryn contact gezocht met
andere organisaties om het DAC met meer doelgroepen te gaan gebruiken. Vanaf 1 april 2014 maken
bezoekers van Pluryn en de RIBW N&R samen gebruik van het DAC. De verwachting is dat er in de
toekomst meer doelgroepen komen.
Voor beide organisaties speelde dat de invoering van de nieuwe Wmo veel veranderingen met zich
meebracht. Bij Pluryn betekenden de veranderingen dat bezuinigd werd op taxivervoer en dagbesteding
dichterbij waar mensen wonen of binnen de eigen woongroep georganiseerd werd. Hierdoor kwamen
minder mensen naar het DAC in Druten dan voorheen. Het aantal liep terug van om en nabij 40, naar vijf
tot zes mensen per dag. Bij de RIBW N&R speelde ook een terugloop van het aantal bezoekers doordat
minder mensen dan voorheen een indicatie dagbesteding kregen, een aantal bezoekers in werkprojecten is
gaan werken, en als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage voor dagbesteding.
Pluryn is eigenaar van het gebouw en verhuurt een aantal ruimtes aan de RIBW N&R. De
gemeenschappelijke ruimte en aangrenzende keuken is van beide organisaties. Bezoekers van Pluryn
hebben lichamelijke beperkingen en niet aangeboren hersenletsel, bezoekers van de RIBW N&R een
psychische kwetsbaarheid. De meeste bezoekers van de RIBW worden ambulant begeleid, een deel
woont beschermd. De bezoekersgroepen vanuit Pluryn en de RIBW N&R hebben elk een eigen weeken dagprogramma. Een aantal activiteiten en vieringen zoals Pasen, Halloween en Sinterkaas,
wordt voor beide groepen georganiseerd.
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Besluit van bovenaf
Samen in één DAC is een besluit van bovenaf, ingegeven door de veranderingen en bezuinigingen als
gevolg van de nieuwe Wmo en visie van gemeenten op maatschappelijke ondersteuning. Zorgorganisaties
zijn hierdoor gaan samenwerken in het organiseren van dagbesteding voor meerdere doelgroepen.
Leidinggevenden en medewerkers van de twee organisaties hebben het DAC in Druten heringericht op
basis van de verschillende activiteiten die de groepen bezoekers doen en de ondersteuning, begeleiding en
hulp die daarbij nodig is. In dat proces zijn bezoekers beperkt betrokken geweest. Vanaf dat de twee
groepen samen in één gebouw zaten, is wel gezocht naar manieren om elkaar beter te leren kennen en
een ‘samen gevoel’ op te bouwen door iets samen te doen. In het kader daarvan is de schilderijenboom,
die bij de ingang van het DAC staat, door beide groepen gemaakt. Het hele zoekproces naar wat samen
kan is echter niet zonder slag of stoot gegaan.
Stagnatie in integratie en communicatie
De motivatie voor de ondersteuners om het SamenSpraak project in het DAC in Druten te starten is dat
een ‘lastige plek’ is. Door het samengaan op één locatie is er voor iedereen veel veranderd, zowel voor
bezoekers als medewerkers. Er speelt ‘oud zeer’, er zijn irritaties, er is sprake van stagnatie in de
communicatie tussen de medewerkers van de organisaties en de integratie tussen de groepen verloopt
niet soepel. Er is veel geprobeerd maar het is niet gelukt om het proces vlot te trekken.
Verschillen lijken groter dan de overeenkomsten
Complex gegeven is dat twee heel verschillende doelgroepen samen gebruikmaken van het DAC. Pluryn
bezoekers hebben fysieke beperkingen, vaak in combinatie met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), een
aantal van hen heeft hoor- en/of spraakbeperkingen en maakt gebruik van communicatie hulpmiddelen of
gebarentaal. RIBW bezoekers hebben beperkingen op psychisch gebied. Een aantal van hen heeft ook
fysieke beperkingen. Binnen de RIBW groep zijn er bezoekers die ambulant begeleid worden, bezoekers
die beschermd wonen en een groep die arbeidsmatige werkzaamheden (productiewerk) doet.
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Wisselingen en vacatures bij personeel RIBW
Onder het RIBW personeel zijn veel wisselingen door meerdere en verschillende redenen. Twee
medewerkers gingen met pensioen kort voor en na de verhuizing naar de nieuwe locatie, onder de nieuwe
medewerkers was veel uitval door (langdurig) ziek zijn, tijdelijke medewerkers mochten soms maar een
deel van de uren vervangen en de functie van coördinator (voor de RIBW groep) werd vacant. Deze functie
is vanaf april 2016 weer ingevuld en in de periode van het SamenSpraak project is één van de tijdelijke
krachten aangenomen als vaste medewerker. Deze veranderingen gaven iedereen hoop op verbetering.
Geen nieuwe vorm voor inspraak
De bezoekersraad van de ‘oude Arc’ is opgeheven omdat een raad niet meer mocht na het samengaan van
de RIBW met Pluryn. Een alternatief zou een bezoekerscommissie zijn, bestaande uit deelnemers van
beide groepen. Die is echter niet van de grond gekomen, ondanks intensieve inspanningen van de drie
overgebleven bezoekersraadsleden en ondersteuner van de CR. De indruk bij de oud-leden was dat
medewerkers van Pluryn en de RIBW er wel oren naar hadden, maar dat het van hogerhand werd
tegengehouden. De startsituatie werd door de ondersteuners omschreven als: ‘Er is veel geprobeerd om
gehoord te worden. Doordat ze steeds op een muur van bovenaf stuiten is het vertrouwen weg. Het kost
tijd om het vertrouwen weer op te bouwen’. Naar hun gevoel zijn ook medewerkers door de ontstane
situatie in de knel gekomen en zitten ‘in een soort spagaat tussen management en bezoekers.’
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Start project
Bij het voorbereiden van het project hebben de twee facilitators uitleg aan de medewerkers van Pluryn en
de RIBW over SamenSpraak gegeven en overlegd wie van de bezoekers zou willen en kunnen meedoen
aan de actiegroep. Voor deelname was belangrijk dat bezoekers breder, vanuit en voor de groep konden
meedenken en in een groep konden communiceren (horen, spreken).
Actiegroep en bijeenkomsten
Er is een actiegroep gevormd van vijf bezoekers: twee mensen van Pluryn en drie van RIBW N&R. Alle vijf
deelnemers zijn vrijwel alle bijeenkomsten aanwezig geweest. De groep is paar maal uitgebreid met
belangstellende RIBW bezoekers.
In totaal hebben twaalf bijeenkomsten plaatsgevonden, waarvan tien homogene met bezoekers, één
homogene met medewerkers en één heterogene met bezoekers en medewerkers samen. In de vijfde
bijeenkomst zijn op uitnodiging medewerkers van Pluryn en de RIBW aanwezig geweest om antwoord op
vragen te geven waar de groep zelf geen antwoord op wist. De eerste bijeenkomst vond plaats op 6 juni
2016, de laatste 6 december 2016, met tussentijds een zomerstop van drie weken. Op 10 januari 2017
heeft met de actiegroep een informele evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden.
Plek, tijdsduur, tijdstip
De bijeenkomsten vonden plaats in één van de werkruimtes van het DAC. Er was altijd koffie en thee. De
geplande tijdsduur was een uur maar liep vaak uit tot vijf kwartier. In overleg met de medewerkers was
besloten dat het niet veel langer dan een uur moest duren omdat concentratie en aandacht dan teveel
verslappen. Tevens moest rekening gehouden worden met rust- en verzorgingstijden en het tijdstip
waarop het taxivervoer komt (Pluryn).
De eerste bijeenkomsten vonden ‘s ochtends plaats. Later is naar de middag gegaan omdat dit beter
aansloot bij de activiteiten van de deelnemers. Gestart is om de twee weken een bijeenkomst. In de
evaluatie halverwege bleek dit erg intensief te zijn voor iedereen en is de frequentie één maal per drie
weken geworden.
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LASTIGE EN SPANNENDE MOMENTEN IN HET PROCES
Wrijving: ‘oude koeien’?
Onder medewerkers ontstond de indruk dat de actiegroep over onderwerpen sprak waar al besluiten over
genomen waren en met reden afgesloten omdat er geen veranderingen of oplossingen mogelijk waren,
zoals over de winkel ‘Jadoen’ van Pluryn. Bij de ondersteuners ontstond het nare gevoel dat medewerkers
zich gepasseerd en buitengesloten voelden.
Eerder samen in gesprek
De ‘wrijving’ die leek te ontstaan was aanleiding om medewerkers eerder (dan beschreven in de PARTNER
benadering) te betrekken en uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg in de actiegroep. Enerzijds waren
er vragen die de groep zelf niet kon beantwoorden. Anderzijds was het belangrijk om direct van gedachten
te wisselen en gevoelens van geheimzinnigheid of buitengesloten zijn daarmee te voorkomen. In de
actiegroep waren bijvoorbeeld juist alternatieven naar voren gekomen om de winkel nieuw leven in de
blazen (bijvoorbeeld een winkel/ galerie gaan opzetten samen met de RIBW, andere plekken om te
etaleren gaan benutten). De haalbaarheid van was echter nog een grote vraag voor de actiegroep. Daar
wilden ze graag over van gedachten wisselen. De gemaakte tussenstap was nodig om te voorkomen dat
het onderwerp winkel zou worden ‘afgeserveerd’ op basis van ‘wandelgang-reacties’, zonder dat
uitwisseling van ideeën en argumenten had plaatsgevonden.
Bezorgde waarschuwing
Medewerkers waren bezorgd dat de onderwerpen die in actiegroep besproken werden in de dagelijkse
gesprekken met de andere bezoekers een eigen leven gingen leiden, waarbij de realiteit uit het oog werd
verloren. De winkel was hierbij ook het grootste zorgenpunt. Medewerkers waarschuwden de
ondersteuners dat het praten over de droom/ de wens oude verlangens (en te) hoge verwachtingen kon
wekken, en bezoekers het als waarheden konden horen en opvatten. De bezorgde waarschuwing werd
ook gegeven omdat de ondersteuners deze dagelijkse gesprekken niet hoorden doordat ze alleen kort
voor en na de actiegroepbijeenkomsten aanwezig waren. De ondersteuners besloten naar aanleiding
hiervan een uur extra om de bijeenkomst heen plannen met het doel: ‘contact maken, andere bezoekers
beter leren kennen en positief bijdragen aan vertrouwen.’
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Oud zeer
Lastige waren de momenten waarop deelnemers/ bezoekers moeite hadden om hun teleurstelling,
frustratie, onvrede en ervaren onbegrip uit het verleden los te laten, en bleven hangen en bleven
mopperen over dingen die hen niet aanstonden, zoals de recent ingevoerde veranderingen rond ‘de koffie’
bij de RIBW, en die niet meedachten over de wensen die naar voren kwamen, of over hoe het samen aan
te pakken.
(Hoe) meer bezoekers betrekken?
De bijeenkomst ‘droombeeld’, door het maken van collages, wilden de ondersteuners graag in algemene
ruimte doen om zoveel mogelijk bezoekers te betrekken bij het project. Voor dat doel werd een poster
gemaakt met een uitnodiging aan iedereen mee te doen. Ter plekke bleek dat onvoldoende overlegd was
over de plek voor deze gezamenlijke activiteit en de uitkomst was dat ‘het niet mocht’. Voor de RIBW
speelde dat de algemene ruimte de functie van inloop heeft en deze groep mensen recht heeft op een
rustige, eigen plek. Voor Pluryn speelde dat de functie van ontmoeting belangrijk is en activiteiten met
reden in aparte ruimtes plaatsvinden.
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POSITIEVE EN WAARDEVOLLE MOMENTEN IN HET PROCES
Gehoord worden
Tijdens de eerste bijeenkomst van de actiegroep kwamen er al veel onderwerpen naar voren. Een aantal
daarvan, zoals sfeer van de grote ruimte en onderlinge onbekendheid, leefde bij beide groepen. Dit gaf de
ondersteuners direct positieve energie en voldoening , en sterkte hen in de ervaring dat het belangrijk is
‘gehoord te worden’ en dat ‘bezoekers naar hun mening wordt gevraagd’. Het sterkte de ondersteuners
ook in hun verwachting dat het project de ontstane stagnatie kon gaan doorbreken en er ten goede wat
kon gaan veranderen.
Gebeurt er ook iets mee?
De vraag van één van de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst ‘Maken jullie er werk van? Wordt het
ook uitgevoerd?’ maakte de ondersteuners duidelijk hoe belangrijk het is naar concreet resultaat toe te
werken. Ook maakte het duidelijk dat er ‘oud zeer’ leeft en in het verleden vaker dingen besproken waren
waar vervolgens niets mee was gedaan. Soortgelijke vragen kwamen ook in de heterogene bijeenkomst
naar voren. Doordat beide ondersteuners aangaven betrokken te blijven bij het vervolg van het project,
ontstond vertrouwen bij bezoekers en medewerkers dat continuïteit werd geborgd. ‘Dat geeft vertrouwen
voor vervolg, G en E kunnen de brug slaan’, zoals één van de medewerkers aangaf.
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Inspiratie, creativiteit en inventiviteit
De bijeenkomst droombeeld maken was tevoren aangekondigd d.m.v. een flyer en poster met daarin de
uitnodiging dat iedereen kon meedoen. De bijeenkomst had een gezellige sfeer door thee, koffie en
pepernoten (sinterklaastijd). Acht bezoekers deden mee, plus een aantal medewerkers die bezoekers en
hielpen waar nodig. Pluryn bezoekers hadden bijvoorbeeld hulp nodig bij bladeren in de tijdschriften,
knippen, plakken en schrijven of in communicatie (doof, gebarentaal, communicatiehulpmiddel). Er werd
in kleine groepjes van drie gewerkt: twee bezoekers en één medewerker.
Bijzonder was de energie die ontstond tijdens de bijeenkomst. Iedereen was geïnspireerd door het
onderwerp ‘sfeer van de grote ruimte’ en ging snel en met plezier aan het werk met het collagemateriaal
(tijdschriften, scharen, lijm, stiften, memo’s). Er werd gelachen, men inspireerde elkaar en er werden
bijzondere beelden gekozen die de onderliggende waarden verbeeldden van wat men waardevol vond
voor de gemeenschappelijke ruimte. Zoals gekleurde handschoenen staan voor diversiteit van de
bezoekers. 50 % korting staat voor zoeken naar wat mogelijk is, slim inkopen, prijsbewust, zuinig zijn door
zelf dingen te maken en bestaande materialen te gebruiken. Kleine verrijdbare tafels staan voor een
flexibele indeling, het doorbreken van de twee eilanden, en kunnen aansluiten bij de sfeer en
samenstelling die een activiteit vraagt (samen of juist apart). Groen (planten) en kleur zijn belangrijk om
sfeer te creëren. Met plantenrekken kunnen hoekjes afgeschermd worden en kan meer privacy bij de
ingang en de balie gerealiseerd worden.
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Metaforen: onderliggende waarden
Tijdens de homogene bijeenkomst met medewerkers ‘valt het kwartje’ als duidelijk wordt dat op de
posters geen letterlijke wensen verbeeld zijn, maar metaforische beelden van de onderliggende waarden.
Eén van de poster roept in eerste instantie de reactie bij één van de medewerkers op: ‘Ik zie veel stoelen,
en veel soorten stoelen. Wat mee doen?’. Door de toelichting die bezoekers zelf aan het beeld ‘veel
stoelen’ gaven, wordt duidelijk dat het gaat om: ‘Een plek voor iedereen. Fijne plekken om te zitten.
Welkom, kom erbij!’. Ook de andere voorbeelden maken de achterliggende betekenissen en
onderliggende waarden duidelijk. Terugkijkend op keuzes die gemaakt zijn bij het inrichten van de
gezamenlijke ruimte zegt een medewerker daar over: ‘Als je op een rij zou zetten wat nu allemaal in de
grote ruimte plaatsvindt en stilstaat bij waar moet dat aan voldoen, kom je tot andere functionele eisen.’
De waarden inspireerden ook de medewerkers in creativiteit en inventiviteit, zoals de suggestie om
bestaande pallets te gaan gebruiken om plantenwanden te maken, en het erop volgende idee: ‘Aan de
palletwandjes zou je wielen kunnen bevestigen om ze verrijdbaar te maken zodat je de inrichting flexibel
houdt.’
Geen boodschappenlijst: samen een aandeel in de oplossing
Tijdens de homogene bijeenkomst met medewerkers ontstond ook steeds meer inzicht dat de wensen van
bezoekers geen ‘boodschappenlijst’ zijn waar alleen de medewerkers iets mee zouden moeten maar dat
het er om ging samen te zoeken hoe een wens vanuit waarden kon worden gerealiseerd. En dat
medewerkers en bezoekers daarbij ‘samen een aandeel in de oplossing’ hebben en bewoners
verantwoordelijkheid moeten krijgen in het behoud. Zoals bijvoorbeeld in de verzorging van de planten.
De wensen en onderliggende waarden maakten ook duidelijk dat het belangrijk was oude gedachten los te
kunnen laten ‘dat iets niet kan’. Rond de winkel werd bijvoorbeeld duidelijk dat veel bezoekers, zowel van
Pluryn als de RIBW, winkelactiviteiten (in brede zin) leuke en betekenisvolle activiteiten vinden om te
doen. Dat het ‘te maken heeft met zingeving, met de waarde van iets maken voor een ander, en ook met
het gegeven iets te kunnen bijverdienen als je wat verkoopt wat je zelf hebt gemaakt.’ Dit, en ook andere
voorbeelden, leverde een andere manier van kijken op gaf de medewerkers het inzicht dat het gaat om
‘hoe het samen aan te pakken met bezoekers’ en tevens ‘reëel te zijn is in wat kan’.
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Het

PROCES

in

Druten

Veel aanwezigen bij dialoogbijeenkomst, positieve inbreng medewerkers
Het grote aantal bezoekers en medewerkers van beide organisaties, en de uitnodiging ter plekke om de
dialoogbijeenkomst toch in de ontmoetingsruimte te doen (en niet in de creatieve ruimte zoals eerst het
plan was), maakten het tot een waardevol moment in het hele proces. Ook de positieve inbreng van
medewerkers droeg daar aan bij. Bijvoorbeeld door te benadrukken wat al samen gedaan wordt en op een
lastig moment tijdens de bijeenkomst (waarbij vertrouwen in vervolg van het project in twijfel getrokken
werd) in te springen met: ‘Voor vandaag is vertrouwen belangrijk. Daarmee creëer je hoop’ (medewerker
Pluryn). Met het oog op vervolg geeft een collega aan: ‘Het is daarom goed om regelmatig met elkaar om
tafel te gaan zitten.’
Merkbare veranderingen tijdens project
Gaande het project lijkt de waarde ervan te zijn: ‘Dialoog aangaan, iets in gang zetten’, zoals één van de
ondersteuners het verwoordde. Uit verschillende voorbeelden komt naar voren dat het project
medewerkers aan het denken zette, er gesprekken op gang kwamen, medewerkers en bezoekers elkaar
onderling beter leerden kennen en er bewustwording ontstond bij medewerkers. Bijvoorbeeld dat
terugkoppeling naar bezoekers cruciaal is, zoals een RIBW medewerker naar aanleiding van het
gezamenlijke overleg (over o.a. brandveiligheid) zijn leerervaring benoemde: ‘Ik vond dat een leerpunt. We
overleggen wel met Pluryn, maar we moeten het ook naar bezoekers terugkoppelen.’ Bezoekers en
medewerkers waren blij dat met een aantal onderwerpen al iets is gedaan gedurende het project, zoals de
gezamenlijke brandoefening, en dat de ondersteuners in gesprek waren gegaan met betrokkenen en
verantwoordelijken over onderwerpen die het lokale niveau van het DAC ontstegen. Zoals de
personeelsbezetting bij de RIBW op het DAC.
Positieve verwachtingen
Zowel bezoekers als medewerkers vonden het fijn dat er in de loop der tijd steeds meer dingen samen
gedaan werden, zoals Halloween, Kerst, Sinterklaas, de creatief groep en ze elkaar beter leerden kennen.
Tevens leerden dagelijkse ervaringen, zoals het versieren van de kerstboom, dat ‘het samen’ nog niet altijd
vanzelf lukte. Medewerkers van beide organisaties benadrukten meerdere momenten dat het proces van
‘wij naar samen’ een organisch proces is en ‘het om kleine stapjes gaat’. Betekenisvol leek daarbij dat
tijdens de heterogene bijeenkomst een aantal nieuwe mensen, zowel bezoekers als medewerkers,
aangaven mee te willen doen in het vervolg van het project: de actie in de praktijk fase.
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3. Wat zijn belangrijke thema’s voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid in RIBW’s en
maatschappelijke opvang?
LEESWIJZER
In dit hoofdstuk vindt u een schematische
weergave van de besproken thema’s in de
bijeenkomsten van de actiegroepen en de
dialoogbijeenkomsten. Ook schetsen we de
gekozen verbeteracties van bewoners, bezoekers
en medewerkers samen.
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Wat er leeft in

VEENENDAAL

‘Dan wordt er constant tegen mij gezegd,
maar als je alleen woont, dan kan het ook niet meer.
Maar.. Ik woon nu toch nog niet alleen omdat ik dat
nog niet kan.’
‘Alsof ze erop zitten te wachten
totdat het niet meer hoeft.
Je hebt het gevoel dat je tot last bent.’
‘Wat de begeleiding wil? Dat we zelfstandig zijn.
Dan kunnen ze de hele dag achter de computer zitten.
Beetje kletsen. Makkelijk geld verdienen.’
‘De slaapdienst,
die is er voor het brandalarm.’
‘Voorheen zag zij het meteen
als het niet goed ging.
Nu moet ik dat zelf aangeven.’
‘We willen meer op de hoogte zijn.
En de waarheid vertellen. Eerlijk zijn.
Dat we zeggen waar het op staat.’
‘De vaste dagen zijn weg.
Je moet nu zelf een afspraak maken met
je begeleider, op de dag dat zij werken.
Dat vind ik raar. De begeleider moet zich
aanpassen aan de cliënt, en niet andersom.’
‘Ze helpt me bij het schoonmaken van mijn huisje.
Ik kan nu alleen nog maar een afspraak maken
in de avond of in het weekend.
Dat wil ik niet. Dan ben ik moe en wil ik vrij zijn.’
‘Je moet hier wel je mond opendoen.
Anders raak je in de verdrukking.‘
‘Ze is bang dat er represailles volgen.’
‘Dat ik nog korter gehouden word.’
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Locatie

Relatie personeel en
bewoners

Medezeggenschap
In de transitie

Beleidsniveau
Wmo

Gemis aan
onderling
contact

Gevoel ‘tot last te zijn’
door nadruk op
zelfredzaamheid

Transitie is ‘heilig’: mag
niet bekritiseerd worden

Beroep op
zelfredzaamheid
vraagt om voldoende
ondersteuning, anders
leidt het tot veel stress

Bejegening
door
teamleden

Omslag naar vaste
contactpersonen: minder
invloed op dag en tijdstip
afspraak: ‘wiens agenda is
leidend’

Behoefte aan meer
informatie en
meepraten over
ontwikkelingen

Te weinig erkenning
van kwetsbaarheid
(bijv. rondom verhuizen,
zelf naar ziekenhuis,
kwetsbare familierelaties)

Weinig tijd
begeleiding en
hoge drempel

Steeds minder
laagdrempelig contact.
Behoefte om ‘gezien

Spanning tussen
zorgrelatie en
medezeggenschap in

Wens om mee te praten
34
over de veranderingen
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VERHAAL
de

van

bewoners

In Veenendaal hebben de facilitators ‘het verhaal’ van de bewoners geprobeerd te verwoorden,
waarin de besproken thema’s, de onderliggende waarden en de gezamenlijke droom verwoord is.
Dat verhaal is teruggekoppeld aan het team en wordt hieronder weergegeven.

Thema’s
Nadat de vragen gezamenlijk beantwoord waren en bekeken welke zaken het allerbelangrijkst waren voor
de deelnemers aan het Partnerproject kwamen we uit op de volgende onderwerpen:
•
de zorgrelatie
•
de vragen rondom pilot tijdelijk verblijf
•
contacten bewoners onderling
•
medezeggenschap & behoefte aan meer communicatie en aandacht.
Waarden
De onderliggende behoeften (waarden) waren:
•
luister naar mij, neem de tijd voor mij, soms wil ik praten of iets vertellen op een ander tijdstip dan
het vaste contactmoment
•
ik wil mijn verhaal kwijt, gehoord worden en in gesprek blijven
•
heb oog voor mijn kwetsbaarheid, wat ik nu kan, kan ik misschien volgende week even niet
•
mijn afhankelijkheid van de begeleiding maakt dat ik me minder makkelijk uitspreek, dat ik er soms
angstig van word, ik voel me soms tot last als ik aanklop bij de begeleiding en dat maakt dan weer
dat ik me niet serieus voel genomen
•
ik heb behoefte aan goede informatie en kan dan mijn mening geven en we kunnen er in de groep
met elkaar over praten en luisteren naar elkaars mening
Wens:
Tijdens de laatste bijeenkomst kwamen we uit bij de wens van de bewoners om meer laagdrempelig
contact te hebben met medewerkers. Gewoon lekker rustig aan de tafel met elkaar praten over wat er
speelt op de locatie, wat je ervaart, dat er geluisterd wordt, dat de verhalen serieus worden genomen.
Maar ook dat de medewerker vertelt wat er speelt op de locatie, wat de mening/wens hierover is van de
bewoner, etc. Voorstel van de bewoners was dan ook om het partneroverleg eenmaal per maand door te
laten gaan, een groep bewoners (iedereen kan en mag aanschuiven), een facilitator (ondersteuner) en een
medewerker.
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DIALOOG

en collectieve actie

Dialoog en gekozen acties
Bewoners gaven aan dat ze het gesprek, zoals gevoerd binnen het PARTNER project, voort willen zetten.
De achterliggende waarden voor beiden is daarbij ‘eerlijk en open je mening kunnen geven’. De gesprekken
zullen plaatsvinden in de vorm van maandelijkse lunchbijeenkomsten onder begeleiding van een
cliëntenraadsondersteuner, waarbij één van de begeleiders aanschuift. Vanuit het team werd de behoefte
geopperd om daar twee begeleiders bij aan te laten sluiten zodat er meer continuïteit en dynamiek is. De
facilitator, een bewoner en een begeleider gaan met elkaar om tafel om het plan verder uit te werken.
Reflecties op het proces tijdens de dialoogbijeenkomst
De dialoogbijeenkomst werd gewaardeerd door de begeleiders omdat het recht deed aan de behoefte van
het team om als volwaardig partner betrokken te zijn in het proces: ‘Dit is heel prettig, hebben we gemist
in het begin. Als we het zouden overdoen, zouden we het proces samen moeten opstarten. Zowel
bewoners als begeleiders benoemden: ‘Leuk om te lezen hoe het overeenkomt. En ook dat er verschillen
zijn’ [begeleider]. Eén de bewoners zei over de bijeenkomst: ‘Leerzaam. Spannend wat leiding zegt. Veel
overeenkomsten’ [bewoner]. De gebiedsmanager benadrukte het belang van een open en vrije dialoog:
‘Belangen en visie van bewoners en medewerkers kunnen verschillen. Dat mag ook. Uitwisselen is wel
belangrijk.’
Relationeel empowerment binnen de PARTNER benadering
Op verschillende momenten in het proces benoemden de bewoners het proces van individueel en
relationeel empowerment wat er in de groep ontstond. In de dialoogbijeenkomst benadrukte één van de
cliënten dat nog eens: ‘Goed om eerst als cliënten bij elkaar te zitten om onszelf te leren kennen. Je moet
eerst zelfkennis ontwikkelen. Pas als je meer inzicht in anderen hebt kan je open zijn naar anderen. Het
proces is daar voor nodig geweest. Het is belangrijk elkaar te leren kennen om tot een gemeenschappelijk
onderwerp te komen’ [bewoner/deelnemer actiegroep Veenendaal].

Wat er leeft in

DRUTEN
‘Wij zijn lotgenoten, en zij zijn lotgenoten.
Wij zitten hier, zij zitten daar’ (bezoeker RIBW)
‘Het is als een Oost en West Berlijn. Er is een open grens,
je kan wel doorlopen maar het zijn twee werelden’ (bezoeker RIBW)
‘Het is net of we in een kantine zitten en de hele
dag koffie zitten te drinken’ (bezoeker RIBW)
‘Als het niet gezellig is, als er niks te doen is ga je naar huis. En wat dan?
Ik ga op de bank liggen, dan doe ik niks’ (bezoeker RIBW)
‘Ambulant brengt minder op.’
‘Ze krijgen niks voor me. Ik ben niks hier’ (ambulante cliënt RIBW)
‘Dan bestel ik drie tosti’s en geef er één aan jou’
(bezoeker met indicatie voor bezoeker van Inloop zonder indicatie)
‘Dan registreer ik zes personen en de zevende niet. Anders loopt
de groep leeg, dat kan ik niet maken’ (activiteitenbegeleider RIBW)
‘Ik zou meer dingen gezamenlijk willen doen,
samen dingen doen’ (bezoeker Pluryn)
‘Je kan ook niet zien of iemand blij is of niet’ (bezoeker Pluryn)
‘Het ontbreekt ook aan een goeie gangmaker’
(bezoeker RIBW)
‘Dat je een beetje band opbouwt, je hart kan
luchten, dat lukt niet. Dat is naar’ (bezoeker RIBW)
‘Maken jullie [facilitators] er werk van?
Wordt het ook uitgevoerd? (bezoeker Pluryn)
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Locatie DAC

Relatie personeel en
bezoekers DAC

Beleidsniveau WMO

Brandveiligheid / BHV

Klein aantal RIBW mensen wil
meedoen aan activiteiten
(aanbod)

Terugloop in aantal bezoekers
door bezuinigingen

Winkel (Pluryn)

Samenhang met: werkwijze,
werkstijl personeel RIBW

Trend: meer buiten DAC, meer
in de maatschappij

Onbekendheid

Te weinig personeel voor
activiteiten en begeleiding
bij RIBW

Wet- en regelgeving

Samen in één DAC
sfeer grote ruimte

Registratie:
wat wel, wat niet

Inrichting overige
ruimtes
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VERHAAL
de

van

bezoekers

Samen onder één DAC
In Druten heeft de onderzoeker ‘het verhaal’ van de bezoekers geprobeerd te verwoorden,
waarin de besproken thema’s, de onderliggende waarden en de gezamenlijke droom verwoord is.
Dat verhaal is teruggekoppeld aan het team en wordt hieronder weergegeven.
Ervaringen
‘We zitten nu al een tijd samen in één DAC, maar in de grote ruimte zitten we gescheiden van elkaar aan
onze eigen tafels. We zijn twee aparte clubs. We kennen elkaar nog steeds niet goed en we vinden het niet
makkelijk contact te maken met elkaar. Dat komt omdat we niet veel van elkaar afweten. Soms komt een
begeleider of bezoeker van de andere groep bij ons zitten, of maken mensen een praatje met je. Dat is
leuk. We zouden elkaar wel beter willen leren kennen, zodat we weten waar we elkaar op kunnen
aanspreken. Daarbij moet wel ieders privacy worden gerespecteerd. We zouden meer dingen samen willen
doen. Gelukkig gebeurt dat al meer dan in het begin. Bijvoorbeeld sinterklaas vieren, bingo, een quiz,
paaslunch en textielgroep op woensdag. We lopen echter ook tegen dingen aan die het lastig maken
dingen samen te doen. Dat heeft te maken met indicaties, taxivervoer en planning van het personeel. De
mensen van Pluryn kunnen bijvoorbeeld alleen op de vaste indicatiedagen komen omdat dan het vervoer
geregeld is en er personeel is om je te helpen. Op andere dagen moet je zelf een regiotaxi regelen en
betalen. Dat is ontzettend duur als je met een rolstoeltaxi moet. Plus, je kan geen hulp krijgen als je
bijvoorbeeld naar de wc moet omdat er geen personeel is voor jou.
Onbekendheid
Iedereen komt hier om een verschillende, persoonlijke reden. Niemand is hier zomaar. Bij de één gaat het
om lichamelijke dingen, bij de ander om psychische dingen, soms om allebei. Bij Pluryn zitten veel mensen
in een rolstoel. Een aantal heeft moeite met spreken. Bij de RIBW zijn mensen heel verschillend. Soms ook
per dag. Sommige zijn stil, anderen praten veel of zijn heel druk. Als mensen hun mond houden, of als je
niet kan zien aan iemand of hij blij is of niet, is het moeilijk in contact te komen en is niet duidelijk of je
iemand met rust moet laten. Het is jammer dat we dat niet weten. Als je elkaar beter kent, kan je beter
aan iemands houding of gezichtsuitdrukking zien hoe het met hem gaat. Door onbekendheid kunnen
vooroordelen ook een nadelige rol gaan spelen. Bijvoorbeeld, dat rolstoelgebruikers niet goed zouden
kunnen denken, of dat RIBW mensen eng zouden zijn en gevaarlijke dingen zouden doen.
Eigen ruimtes en gedeelde ruimtes
We zitten we allemaal in de grote ruimte aan onze eigen tafel. Vandaaruit gaat iedereen naar de
verschillende werkruimtes en komt terug voor koffie, thee en lunch. Sommigen mensen gebruiken de
grote ruimte alleen als doorloop. De sfeer is wat kantine-achtig. We zouden allemaal willen dat de
algemene ontmoetingsruimte gezelliger wordt. Met koffiedrinken en eten vinden we het bij Pluryn fijn om
met onze eigen groep te zitten. Dat is rustiger, ook omdat een aantal mensen met eten geholpen wordt.
We willen graag met elkaar nadenken hoe we de grote ruimte anders zouden kunnen inrichten, welke
functies de ruimte zou moeten hebben en welke sfeer en uitstraling daar bij past. Bijvoorbeeld meer kleur
en meer hoekjes.
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bezoekers

Indicaties, registratie en planning personeel - verschillen binnen en tussen de groepen
Dat de RIBW mensen in en uit kunnen lopen op de dag, heeft te maken met dat De Arc verschillende
functies heeft. Je kan komen voor groepsactiviteiten, productiewerk, de inloop of begeleiding bij je
persoonlijk plan. Wat je komt doen heeft ook te maken met waar je een indicatie voor hebt. Dat betekent
ook dat niet iedereen aan alles mee mág doen. Er zijn vooral grote verschillen tussen mensen die
beschermd wonen en ambulant begeleid worden als het gaat om meedoen aan activiteiten of mee-eten.
Er wordt wel eens een oogje dichtgedaan: de begeleiding registreert voor zes mensen B.G.G. (begeleiding
groep) waarbij een zevende mag meedoen. Bij de lunch bestelt iemand die wel mee mag eten drie tosti’s
bestelt en geeft er één weg. Als het wel geregistreerd wordt, zou het zo maar kunnen dat mee-lunchen je
dertig euro kost. Dat komt door de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die het CAK berekent. Dat maakt
dat mensen die dezelfde dingen doen op het DAC daar een heel ander bedrag voor moeten betalen.
Bovenop de eigen bijdrage komen vaak nog extra kosten. De verschillen tussen mensen die beschermd en
begeleid wonen komen soms heel pijnlijk naar voren. Mensen die beschermd wonen hoeven voor een
dagje uit veel minder voor te betalen dan mensen die ambulant begeleid worden. Dat is niet uitnodigend,
het voelt oneerlijk en maakt dat je geen zin hebt mee te gaan. Door de verschillen die er zijn binnen de
RIBW groep komt niet iedereen een hele dag naar het DAC, zoals bij Pluryn wel het geval is. Bij Pluryn kan
dat ook niet anders: iemand krijgt een indicatie voor een hele dag, plus vervoer als dat nodig is, in verband
met de planning van het personeel en het vervoer. De meeste mensen komen met een rolstoeltaxi. Een
paar kunnen zelf met de bus of een scootmobiel. Bij mensen van de RIBW is dat anders, daar kunnen de
meesten zelf komen.
Omdat de mensen van Pluryn ook persoonlijke verzorging krijgen, is de personeelsplanning op de
indicatiedagen afgestemd. Bij de RIBW is de personeelsplanning afgestemd op de openingsdagen. Bij vrije
dagen en vakanties is er geen vervanging. Bij Pluryn is dat juist weer wel nodig.
Bij de RIBW speelt ook dat we meer dingen zelf moeten doen. Dat heeft te maken met de
ontwikkelingsgerichte benadering. Op maandagochtend is er bijvoorbeeld consumer-run. Samen koken
hebben we ook zelf opgezet. Dat we meer zelf moeten doen en eigen keuzes moeten maken, is niet voor
iedereen makkelijk. We zouden het fijn vinden als het personeel ons meer prikkelt en uitnodigt mee te
doen. Het kan moeilijk zijn je ergens toe te zetten, jezelf te motiveren en in beweging te komen.
Wensen
Om van het activiteitencentrum een fijne plek te maken, waar je graag naar toe gaat en je welkom voelt,
zouden we graag meer gezamenlijk ondernemen. We denken graag mee over wat we samen kunnen
doen, uitgaande van wat de mogelijkheden zijn. Bij de planning zou zoveel mogelijk rekening gehouden
moeten worden met de vaste indicatiedagen voor wie mee wil doen. Bij de RIBW zouden we het ook fijn
vinden als er een weekrooster komt en voldoende begeleiding, vanuit Pluryn en de RIBW, die kan
ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten. Bij Pluryn zouden we graag meer keus in activiteiten
hebben. Door het mindere aanbod hebben we minder keus. We willen graag zinvol bezig zijn en niet
beziggehouden worden met nutteloze taken. Voor beide groepen zou het fijn zijn als er een agenda voor
twee weken op het prikbord komt te hangen met wat je kan doen. Nu hangen er veel losse
aankondigingen waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ook zijn de letters vaak te klein
dat je het niet kan lezen.
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DROOMBEELD
gezamenlijke
ruimte

Gekozen verbeterpunt
Als start van ons activiteitencentrum willen we graag aan het werk met de sfeer en uitstraling van de
algemene ontmoetingsruimte:
Knus
Welkom | Licht
Groen | Rust | Veiligheid
Kleuren | Flexibel indelen | Sfeerhoekjes
Realiteit | Zuinig met geld | Twee groepen
Uitgaan van mogelijkheden | Verschillen erkennen
Zinvolle activiteiten | Je nuttig maken
Rekening houden met iedereen | Creativitieit inzetten
Zelf dingen maken | Bestaande materialen gebruiken
Stap voor stap

DIALOOG

en collectieve actie

Ideeën vanuit de actiegroep om mee te starten:
1. Nieuwe naam voor het centrum gaan bedenken. Bijvoorbeeld via een prijsvraag waar iedereen aan kan
meedoen en een jury die het gaat beoordelen.
2. Afscherming bij de toegang en balie gaan maken. Bijvoorbeeld met plantenbakken om meer privacy en
veiligheid te bieden zodat nieuwe mensen niet open en bloot in de open ruimte hoeven staan en je
meer privé een vraag kan stellen.
3. Flexibeler inrichting mogelijk maken, passend bij de aard van de activiteiten. Bijvoorbeeld met
verrijdbare kleinere tafels en plantenbakken op wielen zodat je hoekjes kan maken en afschermen en
de ruimte kan indelen aansluitend bij de behoeften van het moment.
4. Samen een brandoefening doen en nadenken hoe je zicht kan houden wie van de RIBW-bezoekers in
en uit gaan.
‘We verwachten dat de verschillen tussen de groepen meer op de achtergrond zullen komen als we
elkaar beter leren kennen.’
‘Er zijn ook verschillen tussen wat de één mag en de ander niet. Daar kunnen we niet omheen. Die
hebben onder andere te maken met indicaties, regels en financiering.’
‘Meedoen aan het clubje die met de vervolgstappen verder gaat, is geen activiteit. Het wordt niet
geregistreerd. Iedereen die dat wil kan er aan meedoen.’
‘Als er weer een bezoekersraad komt moet het samen van de RIBW en Pluryn zijn.’
Vervolg: actie in de praktijk (groep)
Er is een groep van bezoekers en medewerkers van Pluryn en de RIBW gevormd die verder gaat met de
thema’s die leven. Als eerste gaat deze groep nadenken over een eigen naam. Die zou kunnen verwijzen
naar de naam van het centrum. Als de groep iets zou willen doen met een nieuwe naam voor het DAC
wordt overlegd met de manager omdat toestemming nodig is voor een echte naamswijziging. De beide
ondersteuners van het SamenSpraak project blijven voorlopig betrokken bij de vervolgstappen.
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4. Reflectie op thema’s uit de bijeenkomsten
[door onderzoekers]
LEESWIJZER
In de thema’s die bewoners en
bezoekers agendeerden tijdens de
bijeenkomsten herkennen we als
onderzoekers twee overkoepelende
thema’s. Wij analyseren de thema’s als
een pleidooi voor het erkennen van
kwetsbaarheid en verschil.
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Ruimte
voor verschil

I. VERSCHILLEN OP HET NIVEAU VAN HET DAC
De thema’s die op het niveau van het DAC spelen maken duidelijk dat de wens van de bezoekers is meer
samen te doen, meer integratie. Er spelen echter diverse belemmeringen die te maken hebben met
verschillen tussen de twee bezoekersgroepen, verschillen binnen de RIBW groep en verschillen tussen
medewerkers van de twee groepen.
Verschillen tussen de twee bezoekersgroepengroepen
Elke bezoekersgroep andere heeft andere mogelijkheden en doelen op het gebied van dagbesteding. In
aansluiting daarop verschilt ook de aard van de ondersteuning, begeleiding of hulp per groep, zijn de
kwalificaties van de medewerkers en is personeelsbezetting per groep verschillend. Medewerkers zijn er in
principe alleen voor de eigen bezoekers. Bij gezamenlijke activiteiten werken Pluryn en RIBW medewerkers
samen.
Beroep op eigen kracht betekent voor elke groep iets anders
De verschillen tussen beide groepen maken dat per groep een ander beroep op eigen regie wordt gedaan
en randvoorwaarden verschillen om zelfredzaamheid te stimuleren. Twee voorbeelden die dit illustreren:
Voorbeeld 1: Verschillen rond ‘de koffie’
Koffie, thee is voor Pluryn bezoekers inclusief, horend bij het dagprogramma en staat voor iedereen in
thermoskannen op de eigen groepstafel klaar. Er zijn vaste koffietijden bij binnenkomen en in de pauzes.
Een aantal mensen heeft hulp nodig bij drinken, een aantal gebruikt aangepaste drinkbekers en krijgt
assistentie bij inschenken en drinken. Pluryn bezoekers helpen indien mogelijk met klaarzetten, opruimen
en afwassen. Bij de RIBW is koffie- theezetten een taak van de bezoekers en onderdeel van het
weekrooster en er zijn vaste koffietijden. RIBW bezoekers halen hun koffie, thee bij de bar en betalen met
muntjes. Degene met bardienst verdient muntjes met zijn taak. ‘Koffie lijkt klein, maar kan groot worden’,
zoals een medewerker de verschillen beschrijft. Als het ‘RIBW koffietijd’ is ontstaat er vaak een lange rij
voor de bar waardoor Pluryn bezoekers in een rolstoel er niet goed langs kunnen. En er ontstaat discussie
over dat ‘de één wel koffie mag en de ander nog een half uur moet wachten’. Verschillen in beleid en
praktijk rond ‘de koffie’ hebben ook te maken met de verschillen in functie van de algemene ruimte. Voor
Pluryn is en heet het de ontmoetingsruimte: bezoekers komen op vaste pauzetijden van hun activiteiten
terug. Bij de RIBW heet en heeft het de functie van inloop, en zijn huiselijkheid, gezelligheid en een
kletspraatje belangrijk.
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Voorbeeld 2: Open versus gesloten keuken
Om zelfredzaamheid te stimuleren is voor Pluryn bezoekers een open keuken, met ruime doorgangen
handig en doelmatig, zodat mensen met bijvoorbeeld spasmen of een rolstoel er gebruik van kunnen
maken. Voor RIBW bezoekers die taken in de keuken hebben, zoals soep maken voor de lunch, is juist een
afgesloten keuken doelmatig (prikkelarm, afgebakende taak) en zijn regels opgesteld dat niet iedereen in
en uit de keuken mag lopen om redenen van o.a. hygiëne en voorkomen dat het een te makkelijke inloop,
te huiselijk wordt. Daartegenover staat een gedeelde waarde dat een open keuken een zintuigelijke
betekenis heeft (geuren en ruiken) en ‘koken altijd reactie geeft. Het brengt bijvoorbeeld gesprekken op
gang, brengt herinneringen terug, prikkelt.’
Verschillen in persoonlijke doelen, indicaties en eigen bijdrages
Bezoekers hebben verschillende doelen en indicaties op basis waarvan ze naar het DAC komen. Iemands
persoonlijke indicatie bepaalt wat ‘mag en niet mag’. Daarnaast bepaalt de inkomens- en
vermogensafhankelijke bijdrage die (achteraf) door het CAK wordt berekend wat iemand betaalt voor
dagbesteding, begeleiding of meedoen. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen bezoekers aan welke
activiteiten iemand mag meedoen én wat iemand betaalt. In de praktijk kunnen bezoekers eenzelfde
activiteit doen maar een heel verschillend bedrag betalen. RIBW bezoekers van de inloop, die geen
indicatie dagbesteding hebben, mogen niet meedoen aan begeleide groepsactiviteiten (BGG).
Maatwerk leidt tot onderlinge verschillen
De verschillen in indicaties voor dagbesteding, vervoer en regelgeving m.b.t. eigen bijdrages brengen
scheiding aan tussen de groepen en individuele bezoekers. Er zijn zichtbare en gevoelde verschillen.
Binnen de RIBW groep hebben de verschillen te maken met de verschillende functies die het DAC biedt:
begeleiding bij groepsactiviteiten (indicatie dagbesteding), inloop, meedoen, en cursus/ training volgen op
basis van een individueel plan. Daarnaast komt een groep mensen naar het DAC voor arbeidsmatige
activiteiten en is het DAC ‘s ochtends verzamelplaats voor mensen die met een busje naar een werkproject
gaan. De inloop is voor RIBW bezoekers zonder een indicatie dagbesteding. De meeste van hen worden
ambulant begeleid. Van hen wordt verwacht dat ze veel zelf organiseren (consumer-run). Ze mogen wel
meedoen aan activiteiten en dagjes uit maar moeten daarvoor betalen. Voor meedoen moeten soms nog
extra kosten voor materialen betaald worden. Bij Pluryn betalen bezoekers alleen materiaalkosten als het
voor eigen gebruik is. Zij maken bijvoorbeeld ook producten voor de winkel ‘Jadoen’ of in opdracht.
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Verschillen in praktische mogelijkheden en voorzieningen
Pluryn heeft geen inloopfunctie, alle bezoekers hebben een indicatie voor een hele dag (i.v.m. planning en
zorgtaken van personeel en (rolstoel)taxivervoer. Voor veel Pluryn bezoekers betekent het dat ze buiten
hun ‘eigen’ indicatiedagen niet naar het DAC kunnen om aan een gezamenlijke activiteit mee te doen,
zoals de ‘consumer-run kook- en eetgroep’ die door RIBW bezoekers was opgezet. Persoonlijke verzorging
is namelijk voorbehouden aan medewerkers die bevoegd zijn en niet zomaar overdraagbaar aan collega’s
van de RIBW. Bijkomende belemmering voor Pluryn bezoekers zijn de (vaak hoge) kosten voor vervoer
buiten de indicatiedagen met de Regiotaxi of Valys, die voor eigen rekening komen. Bij RIBW bezoekers is
vervoer minder een punt. De meeste bezoekers zijn mobiel en maken gebruik van een fiets, bus of auto.
Registratie creëert verschillen
Registratie wordt vaak door de vingers gezien of omzeild om verschillen tussen bezoekers te verminderen.
Een bezoeker van de inloop vertelt dat hij ‘eigenlijk geen koffie voor 30 cent mag drinken, en eigenlijk niet
mag mee lunchen, maar dat het door de vingers wordt gezien.’ Bezoekers bedenken zelf ook creatieve
oplossingen. Een bezoeker zegt daarover ‘een tosti kost je € 0,50 cent, maar er kan je € 18,00 van het CAK
in rekening gebracht worden, áls het geregistreerd wordt.’ Zijn oplossing is ‘dan bestel ik er drie en geef er
één aan [naam].’ Ook medewerkers hebben redenen om niet alles te registreren volgens de regels.
Bijvoorbeeld om een grotere groep mensen te krijgen die meedoet aan een (begeleide) activiteit, het
gezelliger en leuker is als iedereen kan meedoen en om bezoekers van de inloop niet buiten te sluiten en
anders te behandelen dan bezoekers met een indicatie. Door de grote verschillen tussen bezoekers die
beschermd wonen en ambulant begeleid worden is registratie een dagelijks terugkerend onderwerp voor
bezoekers én medewerkers. Voor bezoekers is vaak de beginvraag ‘wordt het geregistreerd?’. Afhankelijk
van het antwoord weten bezoekers dan of ze mee mogen en kunnen doen.
Verschillende culturen
Het samengaan van Pluryn en de RIBW leidt ook tot spanningsvelden tussen medewerkers. Ieder heeft zijn
eigen historie en de twee beroepsgroepen kennen ieder een eigen cultuur en werkstijl. Bij Pluryn is een
gestructureerd dag- / weekprogramma en zijn er vaste dagen waarop mensen komen. Pluryn
medewerkers zijn ordelijk in hun werkwijze. Bij de RIBW is minder structuur. Er hangt een
activiteitenprogramma op het prikbord waar bezoekers zelf een keuze in maken waar ze aan mee willen
doen en bezoekers lopen meer in en uit. Medewerkers zijn ‘van oudsher wat rommeliger in hun
werkwijze’, zoals één van de ondersteuners het typeerde. In werkstijl zijn Pluryn medewerkers vooral
gericht op mogelijk maken door het geven begeleiding, hulp en/of inzet van hulpmiddelen. RIBW
medewerkers faciliteren meer en zijn er meer op gericht dat bezoekers zelf activiteiten uitvoeren en
organiseren, en zelf oplossingen bedenken. Pluryn medewerkers hebben verhoudingsgewijs meer uren per
bezoeker doordat ze zowel taken hebben op het gebied van activiteitenbegeleiding als persoonlijke
begeleiding/ verzorging. RIBW medewerkers hebben verhoudingsgewijs minder uren per bezoeker. In de
beleving van de bezoekers te weinig. Pluryn medewerkers vinden het soms moeilijk te zien dat RIWB
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Dilemma’s
Doordat het beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen regie zo verschillend uitwerkt per groep,
stelt dit de medewerkers regelmatig voor lastige situaties en dilemma’s. Soms gaat het om praktische
zaken, zoals in de gezamenlijke kookgroep naar voren kwam ‘hoe kan [naam] een appel schillen als ze
maar één hand kan gebruiken?’ Dat is eenvoudig te vragen en op te lossen. Lastiger is ‘hoe om te gaan
met moeilijk te begrijpen gedrag, en wisselende stemmingen?’ zoals een Pluryn medewerker aangaf.
Medewerkers kunnen - en mogen - op basis van hun functie alleen kleine dingen doen voor bezoekers van
de ‘andere groep’. Ze hebben er de tijd niet voor en ze zijn niet altijd bevoegd. Lastiger is dat ze zich ook
niet altijd competent voelen op een goede, persoons- en doelgerichte manier om te gaan met een
bezoeker van de ‘andere groep’. In gezamenlijke overleggen worden wel ervaringen gedeeld en informatie
en uitleg over elkaars doelgroep gegeven. Om privacy redenen gaat dat uiteraard niet over persoonlijke
diagnoses en begeleidingsplannen van bezoekers van de ‘andere groep’. Medewerkers weten daarom niet
altijd wat ‘goed is te doen of te laten’ bij iemand van de ‘andere groep’. Bij vieringen wordt steeds vaker
een gezamenlijk activiteit georganiseerd. In het betrekken van bezoekers is echter steeds weer lastig dat
ondersteunen van meedoen zo verschillend uitwerkt per groep.
II. THEMA’S OP HET NIVEAU VAN HET DAC SAMEN MET PERSONEEL
Een aantal thema’s dat naar voren kwam, gaat over de werkwijze en werkstijl van medewerkers,
communicatie en interactie tussen bezoekers en medewerkers.
Verschillen tussen ambulant en beschermd wonen
Een zorgenpunt voor bezoekers én personeel is dat een klein aantal RIBW bezoekers wil meedoen aan
activiteiten. Meerdere redenen komen naar voren. Eén reden heeft te maken met indicatiestelling en wat
bezoekers moeten betalen voor meedoen aan activiteiten of uitstapjes. Het verschil daarbij tussen mensen
die beschermd wonen en ambulant begeleid worden, wordt als druk ervaren: ‘Met beschermd wonen
gaan ze anders om, ik vind het verschil te groot. Laatst was er midgetgolfen, voor ambulanten is geen geld,
voor beschermd wonen wel. Dat voelt als achtergesteld, dat verschil.’ Het sluit ook mensen buiten: ‘Je
krijgt er ook groepjesvorming van, er vallen mensen af’ en het levert het gevoel op niet welkom te zijn
zoals een bezoeker van de inloop het verwoordde: ‘Ze krijgen niks voor me, ik ben niks hier.’
Deze uitspraak maakt ook de (gevoelde) gevolgen van bezuinigingen en het marktdenken in de zorg
duidelijk. De reactie van één van de ondersteuners onderstreepte dit: ‘Je moet niet spreken over ambulant
brengt minder op. We zijn geen productiebedrijf’. Het maakt ook het gedeelde zorgenpunt duidelijk dat er
mensen uit beeld raken omdat ze niet (meer) naar het DAC komen als gevolg van de eigen bijdrage die
betaald moet worden voor meedoen en soms ook voor werk.
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III. THEMA’S OP BELEIDSNIVEAU EN WMO
Een aantal thema’s dat naar voren kwam, gaat over veranderingen en dilemma’s die op een ‘ander’ en
‘hoger’ niveau dan het DAC zelf besproken zouden moeten worden. In het SamenSpraak project is
gekozen vanuit de actiegroep niets met deze thema’s te doen. Voor de ondersteuners speelde echter wel
de vraag: ‘Hoe zijn de thema’s bij de Wmo, niveau van gemeente te brengen? En welke rol hebben we als
ondersteuners daar in?’
Minder bezoekers: wie kennen we niet?
Beide organisaties hebben te maken met terugloop in aantal bezoekers. Bij Pluryn met name door de
bezuinigingen op taxivervoer. Bij de RIBW door bezuinigingen op indicaties dagbesteding, invoering van de
eigen bijdrage en een aantal mensen dat in werkprojecten (zoals de tuin) is gaan werken. In de actiegroep
kwam de vraag op of er zicht is of er mensen door de veranderingen tussen wal en schip zijn gevallen, en
zo ja hoeveel? Dat vraagstuk gaat beide organisaties aan en de ondersteuners stelden voor hier
gezamenlijk, met Pluryn en de RIBW, over te gaan overleggen met beleidsmakers en gemeente en ieders
ervaringen daar in mee te nemen.
Wet- en regelgeving: wat is bekend, wat niet?
De verschillen die er zijn tussen bezoekers door maatwerk, vertaald in persoonlijke indicaties, maakt de
beoogde integratie tussen groepen bezoekers die samen van een DAC gebruik maken niet makkelijk. Voor
de ondersteuners was het belangrijk dit onderwerp, hoe beleid in de praktijk uitwerkt, bij de gemeente
onder de aandacht te brengen.
Een ander aandachtspunt was dat wet- en regelgeving soms ook dingen mogelijk maakt, waar bezoekers
niet altijd van op de hoogte zijn. In de actiegroep kwam naar voren dat er tegemoetkomingsregelingen
bestaan voor mensen met lage inkomens. De ervaring van de ondersteuner, die ook voorzitter van de CR
is, was dat veel mensen bij de RIBW dat niet weten: ‘Veel mensen weten het niet en de gemeente komt niet
met daar heb je recht op.’ Het onderwerp maakte de ondersteuners bewust dat voorlichting aan cliënten
en ook aan teams belangrijk is. Ze namen zich voor dit onderwerp terug te brengen in de CR en na te
denken wat en hoe hier organisatie-breed iets mee kon worden gedaan.
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‘Dat bedenk je dan van achter je bureau.
Je wilt maatwerk, en je wilt integratie.
Maar dat dat zo uitwerkt in de praktijk.
Dat had ik nog niet gehoord.’
[beleidsmedewerker gemeente]
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(Te grote) druk op zelf doen
Op het DAC vertelden de bezoekers dat zij een (te) grote druk ervoeren om meer zelf te doen en te
organiseren. Naar hun beleven zeggen medewerkers te makkelijk ‘jullie zijn oud en wijs genoeg.’ Ze
ervaren een spanningsveld tussen behoefte aan ondersteuning en de werkwijze, werkstijl van
medewerkers. Bezoekers van de inloop weten goed wat de reden is dat ze meer zelf moeten doen en
waarom er voor hen minder personeel is dan voor bezoekers met een indicatie dagbesteding. Echter, om
het zelf te gáán doen voelden ze behoefte aan (meer) stimulans, structuur, zekerheid, veiligheid,
uitnodiging, geprikkeld worden, enthousiasme, aansturing en het gevoel welkom te zijn. Dat ‘botst’ met
de werkwijze en werkstijl van de medewerkers die sterk gericht is op zelf doen, vergroten van
zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. En het ‘botst’ met de kwetsbaarheid die
bezoekers (ook) in zichzelf bemerken, en die bovendien van dag tot dag kan verschillen. Hierdoor lukt het
niet altijd jezelf te motiveren en ergens toe zetten, zoals een bezoeker van de inloop aangaf: ‘Als er
niemand is die jou kan ondersteunen en stimuleren, ja dan doe je het niet. Je kan wel tegen iemand zeggen
ga maar je rijles halen, maar als niemand het jou leert of niemand ondersteunt jou daarbij, ja dan hè.’
Ook speelt dat een vertrouwensband belangrijk is om gekend te worden en om te kunnen en durven
aangeven wat je nodig hebt. Het opbouwen van vertrouwen is lastig doordat er weinig personeel is en veel
wisselingen zijn geweest. Bezoekers hebben het gevoel dat medewerkers niet altijd zien hoe het met
iemand per dag gesteld is, niet altijd gericht inspelen op stemmingsveranderingen en te weinig motiveren.
De ervaringen van bezoekers lijken duidelijk te maken hoe lastig en delicaat het voor medewerkers is een
goede balans te vinden tussen herstel- en ontwikkelingsgericht werken, bescherming en beschutting
bieden, uitnodigen, stimuleren, enthousiasmeren, en eigen regie versterken.
Erkennen van kwetsbaarheid
In de verhalen van de bewoners en bezoekers op beide locaties is er één thema dat steeds boven komt
drijven: het gezien willen worden en er mogen zijn mét al je kwetsbaarheden. We signaleren dat het
beroep op eigen regie, eigen kracht, autonomie in de beleving van de cliënten te eenzijdig ingevuld wordt
als ‘zelf doen’. Die invulling gaat daarmee voorbij aan de leefwereld van cliënten/bewoners/bezoekers
waarin de eigen kwetsbaarheid een centrale plek inneemt. Er wordt door professionals benadrukt wat de
cliënten in de toekomst zelf zouden moeten kunnen, waarbij er voor volgens de cliënten voorbijgegaan
wordt aan de ervaring van het moment: ‘maar ik woon toch nog niet op mijzelf.’ Zie mij zoals ik nu ben,
niet zoals ik zou moeten zijn. Dat is de boodschap die we als onderzoekers horen in deze verhalen.
Bewoners hebben nu vaak het gevoel ‘dat ze tot last zijn’ wanneer ze om hulp vragen of dagelijkse zorg
ontvangen. Dat hun hulpvraag ‘er eigenlijk niet mag zijn.’
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De ervaren taboeïsering van kwetsbaarheid
Verschillende academici hebben deze ‘taboeïsering’ van de kwetsbaarheid beschreven (zie bijvoorbeeld
Baart & Carbo, 2013). Tonkens et al. (2016) beschrijven in hun studie naar sociale wijkteams hoe
professionals spreken over ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen kracht’, maar dat in de dagelijkse praktijk het
‘zorgen voor’ nog vaak centraal staat, omdat ze geconfronteerd worden met problematiek die boven de
macht van de hulpvrager uit stijgt. In een opiniestuk pleiten Thomas van Kampen en Jan Willem
Duyvendak (2016) voor een herwaardering van kwetsbaarheid en zorgzaamheid. Deze kritiek klinkt al
langer binnen de traditie van de zorgethiek (zie Mol, 2005; Verkerk, 2011; Metze, 2016).
Zelfredzaam dankzij de zorg
In deze rapportage willen we zeker niets afdoen aan de waarde die ‘eigen kracht’, ‘eigen regie’ en
‘zelfredzaamheid’ kan hebben voor cliënten. Echter, het ontwikkelen van deze eigen kracht en
zelfredzaamheid behoeft aandacht en kan niet simpelweg afgedwongen worden door cliënten te vragen
om dingen (het huishouden, boodschappen, ziekenhuisbezoek, oogdruppelen, etc.) zelf te doen. Eén van
de bezoekers in Druten vertelde hoe hij een sleutelbos in handen gedrukt kreeg van een medewerker ‘ik
ben er even niet’. ‘Consumer-run’ gaat dan niet meer uit van de empowerment van bezoekers, maar
verwordt in de ogen van cliënten tot een makkelijke manier om de afwezigheid van personeel op te
vangen. Vanuit cliënten is ondersteuning van professionals essentieel om zelfredzaam te worden en eigen
regie te ontwikkelen. Eén van de bezoekers in Druten verwoordde dat als volgt: ‘We missen ondersteuning
en stimulans om het zelf te kunnen doen’. In de verhalen van de bewoners/ bezoekers op de beide locaties
zagen we in ieder geval dat een te eenzijdige invulling van deze begrippen kan leiden tot stress, cynisme en
frustratie.
Zien en gezien worden
Echter, constateren dat dit door professionals te eenzijdig ingevuld wordt, doet ons inziens onvoldoende
recht aan de zorgzaamheid die de begeleiders op beide locaties (voor bewoners en bezoekers wellicht
vaak ongezien) aan de dag leggen. Het balanceren van ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’ is voor alle
betrokkenen een zoekproces. Juist hier is een open dialoog essentieel, waarin de inzet op ‘eigen kracht’ en
‘zelfredzaamheid’ niet boven elke kritiek verheven is, zoals bewoners en bezoekers nu wel vaak ervaren.
Een dialoog die start in de dagelijkse leefwereld, waarin ook de uitdagingen voor beide partijen centraal
staan. Waarin er aandacht is voor het perspectief van begeleiders die ook meer tijd met bewoners en
bezoekers door zouden willen brengen, maar ook steeds meer neventaken krijgen. Bewoners in
Veenendaal benoemden vaak het gevoel niet gezien of gehoord te worden: ‘vroeger zag ze meteen als het
niet goed ging, nu moet ik dat zelf aangeven.’ In mijn participerende observaties waarin ik [SD] meeliep
met het team, viel mij echter op hoeveel de teamleden zien van ‘hun’ bewoners en hoe sensitief ze daarop
reageren, zonder dat bewoners dit altijd in de gaten hadden. Volgens ons is er een wereld te winnen
wanneer bewoners en begeleiders dit meer van elkaar gaan zien en (in dialoog) gaan horen.
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5. In hoeverre kan de PARTNER benadering bijdragen aan
een effectieve, alternatieve manier van participatie
die ruimte geeft aan de leefwereld van mensen
met een psychische kwetsbaarheid?
LEESWIJZER
In dit hoofdstuk beantwoorden we de
derde onderzoekvraag. We doen dit
vanuit het perspectief van bewoners,
bezoekers en de facilitators. Dit
hoofdstuk geeft daarmee weer welke
meerwaarde de PARTNER benadering
kan hebben in de GGZ.
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Het is persoonlijker. Het gaat niet over officiële dingen, maar over ons, hoe het
met ons gaat en wat ons op dat moment bezighoudt. Het is gezellig en
gemoedelijk… doordat we samen lunchen. En het is toegankelijker. Ook als je je
een dag niet zo goed kunt concentreren, mag je erbij zijn. Je hoeft niets te lezen,
niets voor te bereiden en toch is je inbreng altijd welkom.
[deelnemer actiegroep Veenendaal over het verschil tussen
het PARTNER project en de cliëntenraad]

56

perspectief van
BEWONERS
en
BEZOEKERS

Behoefte aan laagdrempelige en informele vormen van medezeggenschap
Deelnemers aan de PARTNER projecten op beide locaties hebben deelname als heel prettig ervaren. Op
beide locaties ervoeren de cliënten een grote wens om gehoord en serieus genomen te worden en was de
PARTNER benadering voor hen aanvullend aan de bestaande raden. De deelnemers benoemden daarbij
expliciet de meerwaarde van een gesprek als bewoners onderling zonder dat medewerkers daarbij
aansloten. Eén van de deelnemers grapte: ‘Zij vergaderen altijd over ons, nu kunnen wij ook een keer over
hen praten.’
Relationeel empowerment
Onderstaande uitspraak illustreert het proces van ‘relationeel empowerment’ dat plaatsvond op de
beschermd wonen locatie: ‘Goed om eerst als cliënten bij elkaar te zitten om onszelf te leren kennen. Je
moet eerst zelfkennis ontwikkelen. Pas als je meer inzicht in anderen hebt kan je open zijn naar anderen.
Het proces is daar voor nodig geweest. Het is belangrijk elkaar te leren kennen om tot een
gemeenschappelijk onderwerp te komen’ [bewoner Veenendaal]. Dit werd overigens bevestigd door de
facilitators: ‘De PARTNER benadering droeg bij aan het gevoel “ik sta niet alleen”.’ De facilitators
benoemden dat proces als ‘samenregie’.
Enkele reacties van bezoekers uit Druten:
Meedoen aan het SamenSpraak project betekent voor mij …
‘Gehoord worden’
‘Samen tot iets (hopen) te komen’
‘Ideeën uitwisselen’
‘Dat ik gehoord ben’
‘Dat iets gebeurt met onze ideeën’
‘Dat ik mee heb kunnen denken’
‘[ik heb] cliënten en personeel van Pluryn beter leren kennen’
‘Ik heb versteld gestaan wat de cliënten van RIBW en Pluryn allemaal zelf kunnen’
‘Het was zeer leerzaam voor mij!!’
‘Denken voor onze groep is leuk’
‘Ik ben nieuwsgierig naar wat er verder mee gebeurt’
‘Ik hoop dat in de toekomst de samenwerking goed zal verlopen’
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Herstelgericht werken
Aan het begin van dit onderzoeksproces leefde bij onderzoekers en facilitators de vraag of de PARTNER
benadering ook een meerwaarde zou kunnen hebben binnen de GGZ/ RIBW’s. Aan het eind van dit
participatieve onderzoeksproces is de reactie van de facilitators volmondig ‘ja!’. De facilitators zijn met
name enthousiast omdat het aansluit bij herstelgericht werken. Ze benadrukken daarbij met name het
proces van ‘het vinden van je eigen stem.’ Eén van de facilitators zegt daarover: ‘Onze doelgroep is
afgeleerd om voor zichzelf te mogen denken.’ Dat geldt met name voor de groep die al heel lang
beschermd woont, daar hebben begeleiders te vaak nog ‘alles voorgekauwd’. De facilitators benoemen
dat veel bewoners die beeldvorming hebben geïnternaliseerd; ‘zelfstigmatisering’. Zij zien de PARTNER
benadering dan ook als belangrijke manier om cliënten hun eigen stem weer te laten ontdekken. Dat
bewoners dit ook belangrijk vinden werd duidelijk uit de keuze voor de gezamenlijke actie: ‘verder met
PARTNER’.
PARTNER biedt ruimte en tijd voor het proces met bewoners
Op beide locaties heeft het proces met de actiegroep (meer dan) een jaar geduurd. Dat leidde tot veel
vragen vanuit de organisaties en medewerkers, maar volgens de facilitators is dit de meerwaarde van de
PARTNER benadering. Die benadrukte de tijd die nodig is voor de uitvoer van het project. Tijd heeft ook de
betekenis van aandacht, de tijd nemen om ervaringen onderling te delen en gehoord te worden. Tijd is
nodig om een groepsproces en een groepsgevoel op gang te brengen en ‘samenkracht’ in de groep te
ontwikkelen. En tijd is nodig om los te komen van het oude, en ruimte te creëren voor nieuwe ideeën.
‘[Het is] ook wennen aan het idee, los komen, los laten van oude ideeën ook denk ik. Hier zat wel oud zeer,
dat merkte je hier ook heel goed. En dan merk je toch dat het een heel traject is bijna. Dat het echt een
proces is.’ Tijd maakt het mogelijk een team van spelers op te bouwen dat samenwerkt: ‘Die heb je toch
nodig om wat voor elkaar te krijgen. Je kunt wel aanvoerder van de club zijn, als je geen club hebt kan je
niets doen.’ Tijd is ook nodig voor vervolg van het project om door te pakken en vast te houden wat is
neergezet. Zowel concreet m.b.t. de onderwerpen die naar voren zijn gekomen, als m.b.t. de
samenwerking die ontstaan is tussen bezoekers/ bewoners en medewerkers.
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De behoefte aan vormen van medezeggenschap is groot
Door de facilitators werd de PARTNER benadering met name ervaren als een manier om de lokale
informele medezeggenschap te versterken. Zij ervoeren op beide locaties: ‘De druk van buitenaf [op
cliënten] wordt groter.’ Er verandert veel voor bewoners en bezoekers en er wordt ook meer van hen
verwacht. Tegelijkertijd verdwijnen de geijkte kanalen waar bewoners en bezoekers voorheen hun zegje
konden doen. Op beide plekken ervoeren de facilitators dat de bewoners en bezoekers ‘deze vorm
omarmden, dat ze zochten naar kanalen om hun ervaringen te delen.’
De PARTNER benadering als aanvulling op de formele medezeggenschap
In de woorden van één van de facilitators: ‘Wat nu is met de CR en Regioraden, dan kunnen we meer
bereiken. Het is een aanvulling [de PARTNER benadering]. Het is dichterbij, op de plek zelf. Er is tijd om met
mensen te praten. Je bent laagdrempelig in gesprek. Er is teveel afstand. De agenda is altijd vol [van de CR
en Regioraden], ze kunnen niet naar de plekken, dat is niet haalbaar. Het face-to-face contact is belangrijk,
het betrekken van bezoekers is belangrijk. Het is een tactiek, een werkwijze.’
De PARTNER benadering als versterking van medezeggenschap op integrale DAC’s
De PARTNER benadering past volgens de facilitators van SamenSpraak goed in dagbesteding- en
inloopcentra. Daar verandert veel door het samengaan van groepen vanuit meerdere organisaties op één
locatie en door de verschuiving naar consumer-run: ‘De werkwijze wordt steeds meer dat een gastvrouw
samen met bezoekers gaan denken over hoe het te veranderen. Het moet niet van hogerhand komen. Het
moet meer cliëntgericht, bezoekersgericht worden, eigen regie.’ De complexiteit die ontstaat door het
samengaan van meerdere groepen binnen in locatie, kan groot zijn. De facilitators zagen ook al
toepassingsmogelijkheden op andere locaties: ‘[Daar] heb je drie organisaties onder die paraplu. Pluryn,
RIBW, vluchtelingen/ asielzoekers, daar zit heel veel jeugd bij. Is heel chaotisch. Daar ligt het nog wat
breder. Heel complex. Daar heb je ook mensen die uit het buitenland komen, die kennen de taal niet. Die
botsen overal tegenaan. Iedereen doet daar maar wat. Het is gewoon chaos’ (facilitator).
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6. Welke succesfactoren en knelpunten zijn te onderscheiden
wat betreft het vormgeven van cliëntenparticipatie in het
algemeen en de PARTNER benadering in het bijzonder,
in het huidige Wmo beleid?
LEESWIJZER
In het eerste deel van dit hoofdstuk
gaan we in op de uitdagingen voor de
medezeggenschap in de context van
de Wmo. In het tweede deel
proberen we te beantwoorden op
welke manier de PARTNER
benadering daar een rol in kan
spelen.
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Versplintering van de medezeggenschap
Betrokkenen spraken over een ‘versplintering van de medezeggenschap’ door de transitie naar de Wmo.
Organisaties krijgen te maken met meer gesprekspartners, onder andere door de tweedeling in
centrumgemeenten en Wmo-regio’s. Tegelijkertijd is de indeling in Wmo gebieden en centrumgemeenten
niet eenduidig te vertalen naar regionale gebieden voor zeggenschap en medezeggenschap. Veel
betrokkenen bij de medezeggenschap krijgen te maken met meer gesprekspartners en/óf vragen zich af:
met wie moet ik waarover in gesprek?
‘En ja, daar moet je als cliëntenraad, hoe zorg je dat je daar aangesloten blijft. Het is nu veel meer,
normaal had je een zorgkantoor, en daar heb je centraal een overlegvoerder met de raad van bestuur, en
je weet wat je wilt, en je kent het beleid. Nu heb je allemaal centrumgemeenten die in de toekomst denken
wat wil ik met de beschermde woonvormen, en dat er allemaal samenwerkingsverbanden en andere
manieren zijn. En de centrale cliëntenraad heeft dus te maken met al die centrumgemeenten en al die
contracten, en die contracten zijn pagina’s dik, en er is enorm veel te doen.’
(beleidsmedewerker Kwintes)

[Centrumgemeenten]

[Wmo gebieden]
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Medezeggenschap in een veranderende organisatie
Met de decentralisatie en overgang van AWBZ naar Wmo heeft er zich als eerste een transitie afgespeeld
in het gemeentelijke domein. Instellingen zoals Kwintes en RIBW N&R hebben daarop ingespeeld met
reorganisaties: ‘Op dit moment, ook als antwoord op de Wmo, hebben we onze organisatiestructuur
aangepast, we zijn naar gebiedsmanagers gegaan die relatief verder afstaan van de teams en we zijn naar
zelfsturende teams gegaan. Dat is een ontwikkeling. Sommige teams zijn daar verder in dan anderen. Op
basis daarvan willen we dus ook de medezeggenschap veranderen’ (beleidsmedewerker Kwintes). Terwijl
het ‘stof van de transitie inmiddels is neer gedaald’, speelden de vragen binnen de organisatiestructuur
ten tijde van dit onderzoek nog volop. Binnen Kwintes bestonden er bijvoorbeeld verschillende visies op de
beoogde en feitelijke zeggenschap van de gebiedsmanagers wat direct relatie had tot de discussie over de
rol en functie van de regioraden: ‘Want de gebiedsmanagers hebben eigenlijk niets meer te zeggen. Maar
we zijn in transitie, dus die stap… (…) Ja, dat is nog niet zo, maar daar zit dus het dilemma. (…). Dus er
hangt iets in de lucht van, waar is nu die zeggenschap‘ (beleidsmedewerker). Doordat ook
zeggenschapsstructuren nog uitgekristalliseerd moesten worden, werd ook de ontwikkeling van de
medezeggenschap door de betrokkenen getypeerd als een zoekproces. Verschillende betrokkenen zeiden
daarover: ‘Medezeggenschap volgt zeggenschap.’
Medezeggenschap binnen zelfsturende teams
Ten tijde van dit onderzoek maakten de woonbegeleiders bij Kwintes de omslag naar werken in
zelfsturende teams. De transitie naar zelfsturende teams is ook al een beweging naar meer zeggenschap
en medezeggenschap op een zo laag mogelijk niveau. Dat betekent dat de lokale raden steeds belangrijker
worden. Dit roept nieuwe vragen op voor de medezeggenschap: ‘Want als je zegt, medezeggenschap volgt
zeggenschap. Dan wil je een vorm vinden waarin een lokale raad sterk genoeg is om ook overleg te voeren
met een team dat ook hun dagelijkse begeleiding doet’ (beleidsmedewerker). Dat brengt wel een
spanningsveld met zich mee: ‘Enige afstand, wat minder verbondenheid, kan ook maken dat je iets minder
afhankelijk je mening kan vormen. Stel je voor, ik ben medezeggenschapslid en jij team, en tegelijkertijd
ben ik de cliënt die door jou begeleid moet worden. Dat geeft de bias, dat maakt het ingewikkeld. (…) dat
geeft dus een soort afhankelijkheidspositie waardoor je toch even nadenkt over hoe kritisch je jezelf
opstelt. En ik noem dit even als, (met nadruk) het speelt niet, maar ik vind het wel een aandachtspunt. Hoe
zorg je dat medezeggenschap er toe leidt dat mensen echt… ik mag mijn mening zeggen, ik weet dat de
intentie zowel bij de lokale raad als bij de medewerkers, als de teams de intentie is, dat moet mogelijk zijn.
Om dat op een goede manier vorm te geven. Maar het is wel een ander vraagstuk als je dat centraal moet
bespreken of lokaal in je eigen team.’ In het PARTNER project in Veenendaal werd duidelijk hoe deze vraag
van de beleidsmedewerkers in de praktijk relevant is. De medewerkers daar benadrukten dat ze ‘open’ en
‘eerlijk’ met bewoners in gesprek wilden. Echter, in de verhalen van bewoners proefden wij [onderzoekers]
wel enige terughoudendheid om je uit te spreken binnen een zorgrelatie uit angst voor ‘represailles’.
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Vergroting van de afstand tussen lokale medezeggenschap en centrale medezeggenschap
Eén van de gevolgen van deze reorganisatie is de vergroting van de afstand tussen medezeggenschap op
locatieniveau en de centrale cliëntenraad. Bij Kwintes leefden er ten tijde van dit onderzoek veel vragen
rondom de inhoudelijke functie en procesmatige rol van de regioraden. Bij de RIBW N&R zijn (voorlopig)
wel drie regioraden gehandhaafd, met een afvaardiging vanuit elke regioraad naar de CR. De drie regio’s
zijn geografisch ingedeeld, maar afhankelijk van het aantal cliënten per regio is gekozen voor een
Regioraad Nijmegen Beschermd Wonen, een Regioraad Nijmegen Ambulant, en een Regioraad
Rivierenland Beschermd Wonen en Ambulant.
Ondanks de verschillen in organisatiestructuur wat betreft cliëntmedezeggenschap speelt bij beide
organisaties de vraag hoe de afstand tussen lokale en centrale medezeggenschap te overbruggen is? Bij de
cliëntenraadsondersteuners van Veenendaal speelt met name dat de tussenlaag van de regioraden niet
meer bestaat. Bij de RIBW N&R speelt met name dat de lijnen langer zijn geworden en vaak via een
omweg, of indirect zijn geworden doordat de drie regiodirecteuren ook specifieke aandachtsgebieden
hebben die juist weer regio-overstijgend zijn. Zoals bijvoorbeeld de directeur ambulant Nijmegen e.o. die
tevens Participatie en Werk als aandachtsgebied heeft in zowel de regio Nijmegen als de regio
Rivierenland.
Vanuit de grondgedachte dat ‘medezeggenschap zeggenschap volgt, is bij de RIBW N&R het PARTNER
project bewust ingebed in Bureau Medezeggenschap om daarmee informele vormen van
medezeggenschap op lokaal niveau te versterken, en om daarmee een brug te kunnen gaan slaan naar de
regio, de CR en Wmo, afhankelijk van het onderwerp wat speelt. Makkelijk is de weg nog niet. Ook omdat
een wettelijke kader, zoals voorheen de Wmcz bood, ontbreekt nu ondersteuning vanuit de RIBW’s aan
GGZ cliënten onder de Wmo valt. De ervaringen in de projecten leren dat er meerdere onderwerpen op
lokaal niveau spelen die ‘last hebben’ van de paradox tussen schaalvergroting (op organisatieniveau) en
schaalverkleining (op leefwereldniveau).
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De wet biedt geen duidelijk kader meer
De medezeggenschap van cliënten wordt niet meer bepaald door het wettelijk kader van de Wmcz, maar
door de Wmo en de gemeentelijke Wmo verordening. RIBW’s worden dus geconfronteerd met de vraag
hoe zij de medezeggenschap van cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wmo willen inbedden in hun eigen
organisatie, maar vooral ook hoe zij de medezeggenschap van hun cliënten richting de gemeente willen
vormgeven. Een beleidsmedewerker beschrijft deze ontwikkeling als een potentiele verzwakking van de
medezeggenschap:
‘De minister heeft ze daar tot nu toe wel een beetje buiten gehouden. Die heeft gezegd, in de Wmo is
medezeggenschap ook geregeld en de gemeenten kunnen dat doen via de Wmo raden. Dat betekent een
hele andere. Want in de kern, want in de Wmcz heb je gewoon artikel X t/m Y met twaalf onderwerpen
waarop je zelfs verzwaard adviesrecht hebt. De Wmo raden hebben alleen een adviserende functie. De
gemeente kan zich omdraaien en iets anders doen. En dan hoeven ze geen verantwoording af te leggen
aan de Wmo raad. Even kort door de bocht, maar dat is een verzwakking van de positie van de
medezeggenschap, ten opzichte van wat er nu, in de oude AWBZ structuur, was.’
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Uitdaging om de medezeggenschap te ‘ontschotten’
Eén van de uitgangspunten van de Wmo is de ontschotting van zorg en ondersteuning. Dat krijgt onder
andere vorm in de wijkteams en de algemene maatschappelijke voorzieningen waarin verschillende
doelgroepen zorg en ondersteuning ontvangen. Eén van de plekken waar deze ontschotting zichtbaar
werd is in het dagactiviteitencentrum de Arc in Druten waar de PARTNER benadering ingezet werd om
lokale medezeggenschap en collectieve medezeggenschap te ondersteunen van verschillende doelgroepen
die samen ondersteuning ontvangen vanuit één locatie. Echter, deze verschillende doelgroepen hebben
weer verschillende gesprekspartners bij verschillende gemeenten. De facilitators van RIBW N&R signaleren
dat er een grote uitdaging ligt binnen de Wmo om te werken aan ‘ontschotting’ van de medezeggenschap,
onder andere voor gecombineerde groepen van algemene voorzieningen.
Het versterken van medezeggenschap op lokaal niveau, zoals binnen een DAC waar meerdere groepen
komen van verschillende organisaties, kan in de visie van de facilitators van SamenSpraak niet langer alleen
op de ‘eigen’ doelgroep gericht zijn: ‘Je moet steeds meer met anderen de ruimte gaan verdelen. Dan loop
je tegen verschillen maar ook tegen overeenkomsten aan. Zij [Pluryn] worden net zo door de bezuinigingen
getroffen, met taxivervoer, met indicaties, met dingen die nodig zijn. Dan kun je wel gaan denken wij zijn
ons clubje onder elkaar en daar richten we ons op, maar het werkt beter als je hele club meekrijgt.’
Ondersteuning van medezeggenschap moet om die reden doelgroep breed gezien worden en vorm
krijgen. De twee facilitators van SamenSpraak zijn van mening dat de afstand die ervaren wordt tussen de
formele en informele medezeggenschap overbrugd kan worden door de formele medezeggenschap op
centraal niveau te definiëren (en te beschrijven hoe) en door in te zetten op werkwijzen die de informele
medezeggenschap op lokaal niveau het ondersteunen en versterken. Op basis van hun ervaringen met het
SamenSpraak project in Druten vinden ze dat de PARTNER benadering goed bij die doelstelling aansluit.
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Ambulantisering en collectieve medezeggenschap
Door de nadruk op vermaatschappelijking en ambulantisering zullen steeds meer cliënten zorg en
ondersteuning thuis ontvangen. In de reflectiebijeenkomst met betrokkenen uit de organisaties en
gemeenten werd gesignaleerd dat de Wmo daarmee ook nieuwe uitdagingen met zich mee brengt als het
gaat om collectieve medezeggenschap van GGZ cliënten. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de
PARTNER benadering met name geschikt is in de intramurale setting. In de PARTNER projecten met
buurtbewoners zagen we dat het gebrek aan een ‘gedeelde leefwereld’ het lastig maakte om tot een
gezamenlijke droom en collectieve acties te komen. De verwachting is dat dit ook voor de ambulante GGZ
cliënten zal gelden. Betrokkenen vragen zich af: ‘Hoe kunnen we deze groep cliënten benaderen? Wie zijn
daarin belangrijke sleutelpersonen? En hoe kan collectieve medezeggenschap ondersteund worden nu
leefwerelden van deze cliënten steeds verder uit elkaar komen te liggen?’
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De Wmo heeft grote betekenis voor de leefwereld van cliënten en bezoekers
De transitie naar de Wmo is van grote betekenis geweest voor de leefwereld van bewoners en bezoekers
die in dit onderzoek hebben geparticipeerd. Zoveel wordt duidelijk als we kijken naar de thema’s die
geagendeerd zijn in de bijeenkomsten van de actiegroepen. Cliënten worden geconfronteerd met
verschillende ontwikkelingen die een direct gevolg zijn van de Wmo, zoals de pilot ‘tijdelijk verblijf’ (later:
‘doelgericht werken’), de nadruk op ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’, de beoogde omslag naar ‘consumerrun’ en de samenkomst van verschillende doelgroepen in één DAC. Alle thema’s die de bewoners/
bezoekers agendeerden tijdens de bijeenkomsten zijn terug te leiden naar één van deze
Wmo-gerelateerde ontwikkelingen.
PARTNER helpt om de impact van de Wmo op de leefwereld zichtbaar te maken
Dit onderzoek maakt dan ook duidelijk dat de PARTNER benadering zeer geschikt is om de impact van deze
ontwikkelingen op de leefwereld van bewoners en bezoekers zichtbaar te maken. In de bijeenkomsten van
de actiegroepen werd ook duidelijk dat er een behoefte bestaat bij cliënten om hierover met elkaar te
spreken. Veel bewoners hebben het gevoel alsof deze ontwikkelingen hen opgedrongen worden en dat zij
daar geen stem in hebben. Eén van de deelnemers zei daarover: ‘Wij zijn daar niet in gekend.’ Er was bij
bewoners en bezoekers echter wel een sterke behoefte om hierover door te spreken, aangezien de
onzekerheid over wat deze ontwikkelingen voor hen gaan betekenen niet zelden tot veel stress leidde: ‘Ik
ben er letterlijk ziek van geworden. Ik moest overgeven en kreeg hoofdpijn. Nu probeer ik er niet meer aan
te denken. Ik probeer het te verdringen’ (bewoner Veenendaal).
Meerwaarde van de PARTNER benadering bestaat uit het versterken van de lokale medezeggenschap
Hoewel het Wmo beleid een grote impact heeft op de leefwereld van de bewoners en bezoekers, was het
opvallend dat in geen van de actiegroepen de behoefte bestond om deze thema’s in dialoog met
beleidsmakers van de gemeente op te pakken. Cliënten gaven er de voorkeur om aan de slag te gaan met
thema’s die ze direct op konden pakken in de context van hun eigen locatie. Dit is in lijn met eerdere
onderzoeken naar de PARTNER benadering (Boelsma et al., 2014). De PARTNER benadering lijkt dan ook
met name zinvol om de medezeggenschap van bewoners en bezoekers op lokaal niveau te versterken,
maar slaat niet automatisch een brug naar de formele medezeggenschap in de Wmo, binnen de kaders die
de gemeente biedt. De vertaling van deze thema’s naar beleidsmakers en bestuurders die werken in de
context van Wmo vraagt om iets anders.
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De brug naar formele medezeggenschap
Hier wordt de spanning met formele medezeggenschap in de context van de Wmo duidelijk. De
beleidsthema’s, hoewel ze benoemd werden door bewoners, werden geen actiepunt vanuit bewoners en
bezoekers om middels de PARTNER benadering te agenderen bij bestuurders, beleidsmakers en politici. De
PARTNER benadering is daardoor niet automatisch de brug naar formele medezeggenschap in de context
van de Wmo. Deze brug kan wel ontstaan wanneer de PARTNER benadering duidelijk ingebed is in relatie
tot de formele medezeggenschap. Hier ligt een belangrijke rol voor zowel cliëntenraden als de facilitators.
De zienswijze (visie) van ‘Samenspraak’ van de RIBW N&R is een mooi voorbeeld van hoe dat in de praktijk
uit kan werken. De facilitators van de PARTNER benadering verbinden daarmee als persoon de thema’s uit
de informele medezeggenschap met de formele medezeggenschap in de context van de organisatie en de
gemeente.
Behoefte aan niet geformaliseerde ontmoeting
In de reflectiebijeenkomst werd duidelijk dat vanuit bestuurders en beleidsmakers er wél een grote
behoefte bestond om kennis te nemen van de impact die de Wmo heeft op de leefwereld van GGZ
cliënten. De uitspraak van de beleidsmedewerkster: ‘Dat dat zo uitwerkt in de praktijk, dat heb ik niet
geweten’ is daarbij illustratief voor de behoefte aan uitwisseling. De betrokkenen uit de beide organisaties
benadrukken daarbij de behoefte om medezeggenschap richting de Wmo niet ‘uit te formaliseren’. Het
gaat juist om écht contact, nabijheid, een kop koffie en een informeel gesprek. Dit in tegenstelling tot ‘het
georganiseerde bezoekje van de wethouder met een fancy powerpoint en broodjes’, zoals één van de
aanwezigen dat verwoordde. Een idee dat genoemd werd om deze ‘informele uitwisseling in de
leefwereld’ te faciliteren was een ‘stagedag’ voor beleidsmedewerkers en als coach ondersteuners je ‘in te
nodigen’ in de leefwereld.
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De PARTNER benadering krijgt gestalte door de facilitators. Ook in eerdere PARTNER projecten werd
duidelijk dat de rol en ondersteuning van de facilitator essentieel is voor het slagen van het project. In de
lerend netwerkbijeenkomst kwamen twee knelpunten dan wel succesfactoren naar voren met betrekking
tot de rol en ondersteuning van de facilitator

Inbedding in de organisatie
Inbedding in de organisatie was een grote uitdagingen voor de facilitators: ‘Hoe positioneren we de
medezeggenschap in de organisatie? Hoe krijgen we het in het hart? Hoe krijgen we het tussen de oren?
Dat het echt gaat landen (…) We zijn er de afgelopen jaren wel achter gekomen dat het een papieren ding
is’ (facilitator). De inbedding van de facilitators in het project Samenspraak (RIBW N&R) is als zeer positief
ervaren door alle betrokkenen. Dit stelde de facilitators in staat om de informele medezeggenschap steeds
te verbinden met de formele medezeggenschap binnen de organisatie en Wmo: ‘Ja, op moment is de tijd
daar rijp voor om dit door te zetten. We hebben een goeie bestuurder die echt staat voor die
medezeggenschap. Dus nu de koe bij de hoorns vatten’ (projectleider SamenSpraak).
Meervoudige partijdigheid
Tevens werd duidelijk dat het als facilitator van de PARTNER benadering essentieel is om vorm te geven
aan ‘meervoudige partijdigheid’. Het gaat daarbij om het verkennen en verbinden van verschillende
perspectieven. De facilitator is de spin in het web die steeds de verbinding legt tussen het perspectief van
de bewoners, bezoekers, het team, bestuurders en andere betrokkenen. De facilitators van Kwintes die
ook de rol als cliëntenraadsondersteuner (CRO) hadden binnen de organisatie zeiden daarover: ‘Als
cliëntenraadsondersteuner ben je altijd toch nét iets meer voor de cliënt.’ Een onafhankelijke positie zoals
de ondersteuners in het SamenSpraak project van de RIBW N&R dat ervaarden, legitimeert hun rol en
maakt een brugfunctie mogelijk tussen lokaal, regionaal en centraal niveau.
Het team als volwaardige partner betrekken
Ook werd duidelijk dat het betrekken van team veel meer en ook eerder in het proces aandacht behoeft
dan nu beschreven staat in de PARTNER benadering. Op beide locaties gaf het team aan onvoldoende
betrokken te zijn geweest om zich volwaardig partner te voelen. Het verkennen van het perspectief en
leefwereld thema’s van medewerkers (én ook van managers en bestuurders) behoeft daarom meer
aandacht in de PARTNER benadering.
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De facilitators uit beide projecten hebben voor
zichzelf op een rij gezet wat er volgens hen
nodig is om de PARTNER benadering goed in te
bedden. In het volgende hoofdstuk zijn deze
inzichten opgenomen ter inspiratie voor
facilitators die ook met de PARTNER benadering
willen gaan werken.
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In de lerend netwerkbijeenkomsten werd duidelijk dat inbedding in de organisatie essentieel is om
de PARTNER benadering tot zijn recht te laten komen. In dit hoofdstuk worden de tips van
de facilitators weergegeven. Daarbij staat de volgende vraag centraal:
Wat is er nodig om de PARTNER benadering goed te borgen
of uit te rollen in de organisatie?

Project coördinatie / facilitators

De facilitator van het PARTNER project is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. Dit
moet actief ondersteund worden door de organisatie. De facilitator moet uren krijgen voor om het
proces te faciliteren en de borging in de organisatie mogelijk te maken (zie de beschrijving daarvan
hieronder). Een goed voorbeeld is het project ‘Samenspraak’ van RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Facilitators moeten tevoren goed weten wie waar betrokken is.
Teams

De facilitator heeft als taak om de teams te enthousiasmeren en te informeren. Het is helpend
wanneer de teams ondersteunen en versterken van (mede)zeggenschap (gaan) zien als onderdeel
van ‘herstel’ gericht werken.

Peer-to-peer gesprekken zijn het meest zinvol om de teams te enthousiasmeren.

De facilitator kan in samenspraak met het team een aandachtsfunctionaris ‘medezeggenschap/
PARTNER’ aanwijzen die het proces met het team begeleidt en het contact met de facilitators
onderhoudt.

De teams moeten uren krijgen voor de startbijeenkomst met cliënten, de homogene bijeenkomst
met medewerkers en de gezamenlijke dialoogbijeenkomst. Aanwezigheid van het team bij deze
bijeenkomsten is zeer belangrijk voor het slagen van dit project.

In dit project komt het wederom naar voren dat een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen
van de PARTNER benadering is dat er ook aandacht is voor het perspectief en de leefwereld van het
team. Wanneer het mogelijk is zouden er meerdere (homogene) bijeenkomsten met het team
moeten worden georganiseerd, waarin persoonlijke en morele reflectie van het team centraal staat.
Cliënten

Een feestelijke startbijeenkomst kan helpen om cliënten uit te nodigen om mee te doen aan het
project. De facilitators organiseren deze bijeenkomst in samenspraak met het team.

De bijeenkomsten moeten vooral laagdrempelig en leuk zijn. Bijvoorbeeld door combinatie met
eten, koffie/ thee.
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Wat is er nodig om de PARTNER benadering goed te borgen
of uit te rollen in de organisatie?

Cliënten (vervolg)

Het delen van ervaringen en succesverhalen op andere locaties, door persoonlijke verhalen te
vertellen over het project, kan cliënten motiveren om deel te nemen. De facilitators kunnen na
afloop van het project een kort verslag maken van het proces en de uitkomsten, die weer ingebracht
kunnen worden bij de regioraden/lokale cliëntenraden.

De facilitators kunnen benadrukken dat persoonlijke groei een uitkomst kan zijn van deelname.
Directie

De directie kan de PARTNER benadering ondersteunen door middel van een kaderbrief, gericht
aan de RvB, waarin budget en taakverdeling helder beschreven zijn.

Inzet van de PARTNER benadering (of een andere vorm van informele, lokale medezeggenschap)
kan als onderdeel van de kwaliteitstoetsing meegenomen worden.

Onvoorwaardelijke steun uitspreken naar de facilitators en project(doelen). De PARTNER benadering
is geen stappenplan naar succes, maar biedt eerder een moreel kompas waarmee een gezamenlijk
leerproces kan worden gefaciliteerd. Dit vraagt veel van de facilitators en steun vanuit de organisatie
is dan ook een belangrijke randvoorwaarde.

Een intentie uitspreken dat de directieleden aan de slag gaan met de uitkomsten van de PARTNER
projecten en aanbevelingen serieus nemen. Zij kunnen waar mogelijk contact leggen met andere
partijen.
CR/Regioraad

Spin in het web. De PARTNER benadering is idealiter ingebed in de formele cliëntenraad en waar
mogelijk kunnen leden van de (centrale) cliëntenraad facilitator zijn van een PARTNER project (naar
voorbeeld project ‘Samenspraak RIBW N&R’ ). Op deze manier zijn zij een ‘motor’ om aandacht voor
project vast te houden.

Leden van de CR/Regioraad kunnen de PARTNER benadering promoten bij hun achterban en de
organisatie adviseren om de PARTNER benadering uit te rollen in de organisatie.

De centrale raad en regioraden hebben daarvoor veel vasthoudendheid, vastberadenheid en geduld
nodig.
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Wat is er nodig om de PARTNER benadering goed te borgen
of uit te rollen in de organisatie?

Gebiedsmanagers

Uitstraling/steun naar teams.

De teams ondersteunen bij de uitvoering van de verbeteracties.

Vinger aan de pols houden of de verbeteracties door het team opgepakt worden, zoveel mogelijk
samen met actiegroepleden en andere cliënten.

Met aanbevelingen aan de slag.
Ervaring is: ze hebben wel de faciliteit, maar geven niet altijd de steun. Dat mis je in het proces, om
de kaders van het project heen. Ze kunnen meedenken in wat je nodig hebt.

Betrekken in PARTNER project.

Ook aandacht voor dialooggroep met gebiedsmanagers voor onderwerpen die locatie overstijgend
zijn.
Ervaring is: ze staan open voor vernieuwing, maar zijn nog ontdekkend hoe.

Manager dagbesteding en werk betrekken in project.
Ondernemingsraad

Draagvlak vergroten door ambassadeurs onder de medewerkers. Belangrijk dat ambassadeurs op de
hoogte zijn én betrokken.

Met medewerkers een PARTNER project doen; in contact met achterban en zelf ervaren (hoe) meer
medezeggenschap voor medewerkers kan worden bereikt door deze werkwijze. Kan inzicht
opleveren over de verbinding tussen medezeggenschap en herstelondersteuning.
Raad van Toezicht

Kwaliteitstoetsing op zeggenschap. De Kaderbrief kan daar een middel in zijn.

Gesprek over kwaliteit van zorg op basis van de PARTNER benadering.
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de
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[leeswijzer]
Ook voor ons als onderzoekers is
elke PARTNER project weer een
leerproces. Zo ontwikkelt de
PARTNER benadering zich met elk
project weer door. Ook in dit
project zijn er voor ons weer nieuwe
inzichten bijgekomen. Die worden
beschreven in de volgende sectie.

REFLECTIE
de

van

onderzoekers

De PARTNER benadering is ontwikkeld in de ouderenzorg en daarna uitvoerig onderzocht
in verschillende instellingen en bij verschillende doelgroepen (Baur, 2012a; Baur, 2012b; Boelsma et al.,
2014; Claassen, Heijsman & Abma, 2016; Duijs, 2015; Woelders, 2015). De PARTNER benadering is geen
vaststaande methodiek maar ontwikkelt zich middels participatief onderzoek in en met de praktijk.
Hieronder worden enkele leerpunten weergegeven met betrekking tot de PARTNER benadering als
‘methodiek’ om participatie en partnerschap in de dagelijkse zorgpraktijk te ontwikkelen.

De waarde van morele reflectie
Waarden staan centraal in de PARTNER benadering. Echter, in de praktijk vindt er weinig morele reflectie
plaats op de betekenis van deze waarden voor alle betrokkenen. Knelpunten komen vaak voort uit de
verschillende invulling die er aan waarden als ‘participatie’ en ‘partnerschap’ worden gegeven en met
welke normatieve verwachtingen de verschillende betrokkenen het proces ingaan. Collectieve reflectie op
deze waarden en verwachtingen aan de start van dit proces kan daar bij ondersteunen [zie partner als
methodiek].
PARTNER als methodiek versus moreel kompas
In dit project werd de spanning tussen de PARTNER benadering als stappenplan en als moreel kompas
wederom zichtbaar. Het formuleren van een stappenplan met bijbehorende uren en taakomschrijvingen
komt tegemoet aan organisatielogica en stelt projectleiders in staat om de benodigde ruimte en tijd vrij te
maken die er nodig is om het project in de organisatie in te bedden [zie handreiking voor facilitators]. In de
praktijk worden de afzonderlijke stappen nog te vaak ervaren als een keurslijf. De PARTNER benadering als
moreel kompas lijkt meer recht te doen aan de leefwereld van bewoners, bezoekers, medewerkers en
facilitators. Daarbij hebben facilitators nog meer dan nu de rol van socratische gids waarin ze zichzelf en
alle betrokkenen bij elke stap in het proces bevragen hoe waarden als ‘participatie’ en ‘partnerschap’ vorm
kunnen krijgen.
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PARTNER
als methodiek

Morele reflectie op participatie en partnerschap faciliteren
Wat betekent participatie voor mij? [waarden]
Wat hoop ik dat het PARTNER project zal brengen? [doel]
Wat heb ik nodig om mij partner te voelen in dit proces? [proces]

Bewoners

Professionals

Bestuurders en
beleidsmakers

Start van de actiegroep

Bijeenkomsten
actiegroep
Kennismaking
Ervaringen
Verwachtingen
Focus bepalen
Droombeeld
Plannen en ideeën

Bijeenkomsten
actiegroep
Kennismaking
Ervaringen
Verwachtingen
Focus bepalen
Droombeeld
Plannen en ideeën

Met andere cliënten
Terugkoppeling
Afstemming

Met medewerkers
en cliënten
Afstemming
Terugkoppeling

Informeren
Informeren over
praktische zaken
die besproken zijn.
Informeren over
het proces met
bewoners.
Transparant zijn
over het proces.

Bestuur & beleid
Droombeeld
Plannen en ideeën

Dialoog en gezamenlijke acties
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PARTNER

als moreel kompas
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Vragen die

BLIJVEN

LEESWIJZER
U zult zich op dit punt wellicht afvragen:
‘Maar wat zijn nu de conclusies?’
In een participatief actieonderzoek draait het om de leerervaringen
van de betrokkenen. Deze leerervaringen hebben we geprobeerd
weer te geven in deze rapportage. We achten het daarbij niet
passend om af te sluiten met kant en klare conclusies en suggesties
voor de praktijk. Dat is aan u. Daarom, ter aanmoediging om het
leerproces voort te zetten eindigen we met drie vragen die blijven.
En de vraag aan u: wat is de eerste stap die u neemt om met deze
vragen aan de slag te gaan binnen uw eigen organisatie?
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1. Hoe kan de

collectieve medezeggenschap
van ambulante cliënten worden versterkt?
…………………………………………………………………

2. Welke succesfactoren en knelpunten bestaan

er voor het vormgeven van lokale (informele)
medezeggenschap in de context van zelfsturende teams?
…………………………………………………….......................................

3. Hoe kan de collectieve medezeggenschap van verschillende
doelgroepen die gebruik maken van maatschappelijke
voorzieningen vorm krijgen en/of worden versterkt?
……………………………………………………………………………….
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De eerste stap die ik ga nemen is …………………………………………………...…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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