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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeeronderzoek van Michèle Lauren Kok en Sanne van Zeeland voor de opleiding
Sociaal Pedagogische Hulpverlening te Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch.
Wij zijn Michèle Lauren Kok en Sanne van Zeeland. Beiden studeren wij Sociaal Pedagogische
hulpverlening te Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Nadat wij een jaar samen supervisie hebben
gevolgd in het derde jaar van de opleiding, hebben wij er voor gekozen om samen te gaan afstuderen.
Michèle heeft in het derde jaar stage gelopen bij Kompaan en de Bocht waar zij begeleiding en
opvoedingsondersteuning bood aan alleenstaande moeders met kinderen. Sanne heeft in het derde
jaar stage gelopen bij RIBW Brabant waar zij begeleiding bood aan mensen met een psychiatrische
achtergrond. Momenteel is Sanne werkzaam binnen de organisatie. Tijdens haar werkzaamheden
binnen RIBW Brabant kwamen er een aantal hiaten naar voren. Deze hiaten vormen de grondslag van
het onderzoek. Doordat Sanne al bekend is met de organisatie en Michèle met een nieuwe blik richting
de organisatie kijkt, vormen wij een sterk afstudeerkoppel. Ons persoonlijke doel tijdens dit onderzoek
was om de cliënten aan het woord te laten over de organisatie. Als beginnend professional willen wij
naast de cliënt gaan staan en ons richten op de wensen en behoeften van de cliënt. Wij hopen dat ons
afstudeerproject er mede voor zorgt dat herstelondersteunende zorg zich binnen de organisatie verder
kan ontwikkelen en cliënten met behulp van begeleiding van RIBW Brabant kunnen werken aan hun
individuele herstelproces.
Tijdens ons afstudeeronderzoek hebben wij veel inspirerende mensen ontmoet die wij middels dit
voorwoord willen bedanken.
Evelien van Etten was onze opdrachtgever tijdens dit onderzoek. Wij willen haar bedanken voor haar
goede ondersteuning tijdens het gehele afstudeerproject. Haar deskundigheid en positieve kijk hebben
ons geïnspireerd. Daarnaast hebben wij veel geleerd van haar feedback en kritische houding.
Daarnaast willen we alle cliënten bedanken die hebben deelgenomen aan de interviews en kritisch en
zorgvuldig antwoord hebben gegeven op de vragen. Hierdoor hebben wij diepgang kunnen
verwezenlijken in dit onderzoek. We hebben veel geleerd van de visie van cliënten als beginnend
professional en daar zijn we dankbaar voor.
We willen de medewerkers, ervaringsdeskundig medewerkers en vrijwilligers met ervaring van RIBW
Brabant bedanken voor hun deskundigheid, visie en feedback gedurende het onderzoek.
Ook willen we onze docentbegeleider Arne van de Voort bedanken voor de begeleiding gedurende het
onderzoek.
Ten slotte willen we nog familie en vrienden bedanken voor de steun gedurende het gehele proces.
Wij hopen de lezer te kunnen inspireren met ons onderzoek.
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Samenvatting
In het kader van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan Avans Hogeschool te ’sHertogenbosch heeft er een onderzoek plaatsgevonden binnen RIBW Brabant. Het doel van dit
afstudeeronderzoek is om te onderzoeken wat de behoeften en mogelijkheden van cliënten zijn met
betrekking tot herstelondersteunende zorg. Daarnaast wordt er gekeken op welke manier de
herstelvisie een bijdrage levert aan het herstelproces van de cliënt. Binnen de kaders van
herstelondersteunende zorg impliceert herstel een acceptatie van problemen en beperkingen in het
dagelijks functioneren. Sinds het najaar van 2012 is er een proces in gang gezet om
herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid te implementeren binnen RIBW Brabant. RIBW
Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het vinden
van een weg in de samenleving. Afgelopen jaar is er binnen RIBW Brabant veel geïnvesteerd in
herstelondersteunende zorg en het werken met ervaringsdeskundigen. Na een jaar blijkt dat het
cliëntenspoor binnen de organisatie onderbelicht is. De volgende probleemstelling is hieruit
voortgekomen:
“Hoe ervaren cliënten van RIBW Brabant de herstelbeweging die binnen RIBW Brabant gaande is en
wat hebben zij nodig om gemotiveerd te raken en te werken aan hun eigen herstel door middel van
herstelondersteunende zorg.”
Voor dit onderzoek is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van half gestructureerde
interviews met twintig cliënten. Tijdens de interviews stond de ervaring en gevoelens van cliënten
centraal. Daarnaast is er aandacht besteed aan de herstelvisie, begeleiding, mogelijkheden,
belemmeringen en motivatie. Door middel van literatuuronderzoek is er dieper op de visie van herstel,
ervaringen van cliënten, belemmeringen en mogelijkheden van herstelondersteunende zorg ingegaan.
Dit alles heeft geleid tot de volgende resultaten en conclusies van het onderzoek. De visie van RIBW
Brabant sluit aan op de herstelvisie. RIBW Brabant investeert veel in het werken met
herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Verschillende informatieve bijeenkomsten zijn
ingezet om de cliënt bekend te laten worden met herstelondersteunende zorg en
ervaringsdeskundigheid. Daarentegen komt naar voren dat bijna de helft van de respondenten niet of
niet voldoende op de hoogte is van herstelondersteunende zorg. Het merendeel van de cliënten
binnen RIBW Brabant is tevreden over de begeleiding en vindt dat deze ook herstelondersteunend
werkt. De cliënten van RIBW Brabant zijn positief over de veranderingen die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden. Echter ervaren bijna alle respondenten belemmeringen in de begeleiding. De
meest voorkomende belemmeringen die cliënten ervaren zijn: onderlinge communicatie, regels en
afspraken, het beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en stigmatisering. Ten slotte komt naar
voren dat bij een groot deel van de respondenten doorzettingsvermogen een grote motivatie bron is
voor herstel. Daartegenover staat dat de grootste bron van stimulatie empowerment is. Doordat de
cliënt in zijn kracht gezet wordt, raakt de cliënt gemotiveerd om te werken aan het eigen
herstelproces. Daarnaast worden hoop, steun en sociaal netwerk ook als grote motivatiebronnen
benoemd.
Aan de hand van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen: Verdere
informatie verspreiding, aandachtfunctionarissen voor zowel medewerkers als cliënten, laagdrempelige
bijeenkomsten op locatie, fasen van herstel inzetten, vaste contactpersonen binnen het team per
cliënt, kritisch kijken naar protocollen, communicatie, vragenlijsten inzetten, stigma bestrijding en
verder onderzoek. De aanbeveling laagdrempelige bijeenkomsten op locatie zijn vorm gegeven in een
product voor de organisatie.
Dit is een korte weergave van het afstudeeronderzoek. Verdere onderbouwing en details zijn terug te
vinden in de betreffende hoofdstukken van het afstudeeronderzoek.
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1. Inleiding
Circa 160.000 mensen in Nederland hebben
last van deze aandoening en de gevolgen
psychische kwetsbaarheden in verschillende
ruim twee derde cliënt van het GGZ (Ploeg &

een ernstige psychiatrische aandoening. Zij ondervinden
hiervan. Mensen die te maken hebben met langdurige
mate maken gebruik van professionele zorg. Hiervan is
Griffioen, 2011).

Voor velen is het niet vanzelfsprekend om deze mensen als mens, burger, wijkbewoner of buur te
ervaren. Zij worden vaak gezien als patiënt. Binnen RIBW Brabant worden deze mensen ondersteund
en begeleid in een proces zoals zij dat graag willen. Sinds het najaar van 2012 is er binnen RIBW
Brabant een project op gang gezet die herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid
implementeert binnen de organisatie. Deze ontwikkeling heeft als doel voor iedere cliënt een
herstelproces op gang te zetten en de regie bij de cliënt te laten in het eigen proces
(www.intranet.ribwbrabant.nl).
In het kader van de opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening heeft er een afstudeeronderzoek
plaats gevonden binnen RIBW Brabant. Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende
probleemstelling:
“Hoe ervaren cliënten van RIBW Brabant de herstelbeweging die binnen RIBW Brabant gaande is en
wat hebben zij nodig om gemotiveerd te raken en te werken aan hun eigen herstel door middel van
herstelondersteunende zorg.”
Het doel van dit afstudeeronderzoek is om het cliëntenspoor binnen RIBW Brabant te belichten. Met
het cliëntenspoor wordt bedoeld dat cliënten actief en procesmatig worden betrokken in herstel en
ervaringsdeskundigheid (T. van Heugten, persoonlijke communicatie, 14 maart 2014). Door te
onderzoeken wat de behoeftes en mogelijkheden van cliënten binnen RIBW Brabant zijn met
betrekking tot herstelondersteunende zorg kan er gekeken worden op welke manier de herstelvisie
een bijdrage levert aan het herstelproces van de cliënt.
In het afstudeeronderzoek wordt de probleemstelling onderzocht en belicht, waarbij de opbouw als
volgt is:

Hoofdstuk 2 geeft een weergave van de organisatorische context.

Hoofdstuk 3 geeft de signalen weer die opgepikt zijn uit voorafgaand onderzoek waaruit de
probleemanalyse geformuleerd is.

Hoofdstuk 4 geeft een concrete weergave van het onderzoek door middel van de probleemstelling,
doelstelling en deelvragen.

Hoofdstuk 5 geeft de onderbouwing van het onderzoek weer en de keuze voor een
dataverzamelingsmethode wordt toegelicht. Daarnaast zijn de populatie en steekproef beschreven.

Hoofdstuk 6 geeft de onderzoeksmethode weer. De kernbegrippen uit de probleemstelling en
deelvragen worden meetbaar gemaakt door middel van operationalisatie, daarnaast wordt het
meetinstrument toegelicht.

Hoofdstuk 7 geeft een waargave van de resultaten uit het literatuur onderzoek in het theoretisch
kader.

Hoofdstuk 8 geeft een analyse weer van de resultaten van de interviews.

Hoofdstuk 9 geeft aan de hand van de resultaten conclusies op de deelvragen en op de
hoofdvraag.

Hoofdstuk 10 is een kritische terugblik op het onderzoek aan de hand van kwaliteitscriteria en het
doorgelopen proces.

Hoofdstuk 11 geeft de aanbevelingen weer die voortgekomen zijn uit het onderzoek.

Het verslag eindigt met een literatuurlijst en relevante bijlage.
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2. Organisatorische context
2.1

Inleiding

De organisatorische context van de organisatie is in dit hoofdstuk concreet uitgewerkt. Allereerst
wordt er een heldere beschrijving gegeven van de organisatie en de doelgroep. Vervolgens worden
landelijke ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken heeft beschreven om een helder beeld te
krijgen van de organisatorische context.

2.2

RIWB Brabant

RIBW Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het
vinden van een weg in de samenleving. De cliënt bepaalt zelf de route en de eindbestemming. Het
gaat er om dat de cliënt een manier van leven vindt waar hij zelf tevreden mee is. RIBW Brabant
ondersteunt de cliënt hierin door mogelijkheden te scheppen, handvaten te bieden, kennis over te
dragen, inzicht te geven en vaardigheden aan te leren. Zo leert de cliënt hoe hij vanuit eigen kracht,
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid zijn levensdoelen kan bereiken. Hoe de ondersteuning er in de
praktijk uit ziet, is afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt. Er wordt op drie
verschillende gebieden ondersteuning geboden: beschermd wonen, ambulante begeleiding en
dagactiviteiten. RIBW Brabant biedt ondersteuning, maar er wordt ook begeleiding geboden gericht op
het realiseren van eigen levensdoelen vanuit eigen kracht, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.
(www.ribwbrabant.nl).
Door de landelijke bezuinigingen in de welzijnssector zullen het aantal bedden in instellingen
verminderen en wordt er steeds meer verwacht dat mensen met psychische kwetsbaarheden gaan
participeren in de maatschappij. De cliënt staat in deze ontwikkeling centraal. Het gaan om de wensen
en behoeften van de cliënt en zijn kwaliteit van leven en herstel van burgerschap (GGZ nieuws, 2013).
Volgens Bleubird (2004) en Fischer & Chamberlain (2004) is cliëntenparticipatie in de Geestelijke
Gezondheidszorg essentieel voor een verandering naar een herstelgeoriënteerde werkwijze. Door
middel van ambulantisering krijgen cliënten de kans om in hun veilige omgeving te werken aan
herstel. Het hebben van een eigen woning bevordert het herstel van cliënten en geeft de cliënt meer
eigen regie. Wanneer een cliënt in een veilige omgeving is, zal hij eerder regie kunnen nemen over
het eigen leven. Als iemand binnen een instelling woont heeft de cliënt vaak het gevoel dat er geleefd
moet worden volgens de verwachtingen van de hulpverlening. Met de ambulantisering zal de cliënt
regisseur worden van het eigen leven en is de rol van de hulpverlener ondersteuning bieden in het
leven van de cliënt (GGZ Nederland, 2009).
In 2013 is een jaarlijkse beleidssessie gehouden binnen RIBW Brabant. Er vindt op dit moment in de
politiek veel discussie plaats over de zorg in Nederland en hoe deze bekostigd moet worden. Echter is
het duidelijk dat er meer zorg geboden zal moeten worden met minder geld. Daarnaast is het duidelijk
dat een gedeelte van de financiering van de zorg die geboden wordt bij de gemeentes zal worden
ondergebracht. Doordat RIBW Brabant al langere tijd voorbereidingen aan het treffen is zijn de
gevolgen voor de te overzien. RIBW Brabant stelt zich proactief op in de kanteling die er plaats gaat
vinden in de zorg De flexibiliteit van de organisatie maakt het mogelijk te anticiperen op de
veranderingen. De ontwikkelingen in de zorg sluiten aan bij herstelondersteunende zorg. RIBW
Brabant gaat als organisatie mee in de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg en
ervaringsdeskundigheid. RIBW Brabant heeft een implementatietraject in gang gezet waarvan de start
in het najaar van 2012 is gemaakt. Vanaf het ontstaan van RIBW Brabant is de individuele
rehabilitatiebenadering (IRB) een belangrijke visie en methodiek bij de begeleiding geweest. In de
loop der jaren heeft ‘herstel’ steeds meer een plek verworven bij cliënten en begeleiders. Ook in de
organisatorische vormgeving is ‘herstel’ steeds meer in opkomst (www.intranet.ribwbrabant.nl).
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Projectleider E. van Etten (persoonlijke communicatie, Mei 20, 2013) geeft aan dat RIBW Brabant zich
ten doel stelt herstelondersteunend te zijn voor haar cliënten. RIBW Brabant werkt hier op meerdere
manieren aan. Eén daarvan is het gaan werken met ervaringsdeskundig medewerkers en vrijwilligers
met ervaring. Het biedt cliënten de mogelijkheid om gebruik te maken van de inzichten van
ervaringsdeskundig medewerkers. Ervaringsdeskundigen begrijpen wat de cliënt doormaakt en hebben
cliëntervaring. Daarnaast kunnen cliënten leren hun ervaring op de juiste manier in te zetten.
Verschillende cliënten binnen RIBW Brabant zijn werkzaam als vrijwilliger met ervaring binnen de
organisatie. Door de ontwikkelingen zal er meer beroep gedaan worden op cliënten. Zowel cliënten als
medewerkers zullen meer aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid. Voor cliënten
betekent dit dat hen gevraagd wordt meer zelf de regie te pakken voor hun eigen leven, medewerkers
zullen meer aangesproken worden op hun professionele verantwoordelijkheid, deskundigheid en
zelfsturing, al dan niet in teamverband (www.intranet.ribwbrabant.nl).
Team HOZ (Herstel Ondersteunende Zorg) vormt binnen RIBW Brabant een apart onderdeel van de
organisatie. Dit team wordt gevormd door een projectleider, zes ervaringsdeskundig medewerkers,
vrijwilligers met ervaring en leerlingen ervaringsdeskundigheid in opleiding. Team HOZ zet zich in voor
het implementeren van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid binnen RIBW Brabant
(www.intranet.ribwbrabant.nl). De opdrachtgever vanuit de organisatie is Evelien van Etten. Zij is
projectleider van team HOZ.

2.3

Doelgroep

RIBW Brabant is er voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Psychiatrische problemen zijn
problemen die mensen kunnen hebben in gedrag en beleving. Voorbeelden hiervan zijn: verwardheid,
angst, somberheid, overmatig wantrouwen en steeds herhalende problemen op het werk of in de
omgang met anderen. In dit onderzoek wordt de term psychische kwetsbaarheden gebruikt in plaats
van psychiatrische problemen of aandoeningen. Hiervoor is gekozen omdat het per individu verschilt
in hoeverre de kwetsbaarheid een probleem vormt of niet. Het is van belang om niet stigmatiserend te
zijn. Door psychische kwetsbaarheden kan iemand vaak zijn of haar leven niet meer inrichten zoals hij
of zij wil, niet meer goed functioneren en zich niet meer aanpassen aan de eisen die de omgeving
stelt. Wanneer mensen dusdanig belemmerd worden in het functioneren, kunnen zij ondersteuning
krijgen in het dagelijkse leven. Er wordt voor elke zorgvraag begeleiding op maat geboden. Hiermee
wordt bedoeld dat per individu gekeken wordt waar de hulpvraag ligt en hoe hierbij passende
begeleiding geboden kan worden (www.ribwbrabant.nl).
De missie is volgens RIBW Brabant als volgt:
‘RIBW Brabant is de basis voor herstel. We begeleiden het herstelproces van mensen met een
psychiatrische achtergrond bij het vinden van een weg in de samenleving. De weg naar herstel is
voor iedere cliënt anders. RIBW Brabant biedt wonen, activiteiten, begeleiding aan huis en
behandeling voor mensen met een psychiatrische achtergrond’ (www.ribwbrabant.nl).
De visie is volgens RIBW Brabant als volgt:
‘We ondersteunen, we bepalen niet hoe 'die weg in de samenleving' er uit zou moeten zien. De
cliënt bepaalt zelf de route en de eindbestemming. Het gaat er ten slotte om dat de cliënt een
manier van leven vindt waar hij of zij zelf tevreden mee is. De zorgverlening is dan ook gericht op
herstelondersteuning en wordt uitgevoerd door deskundig en goed opgeleid personeel aan de hand
van methodische werkwijzen. Deze werkwijzen zijn zowel gericht op de individuele ontwikkeling van
de cliënt als het bieden van noodzakelijke voorzieningen om dat te bereiken. Op deze manier
worden cliënten gestimuleerd in hun eigen regie, zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen
participeren in de maatschappij. Gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener is hierbij van
belang’ (www.ribwbrabant.nl).
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3. Probleemanalyse
3.1

Inleiding

Aan de hand van signalen die binnen en buiten de organisatie gaande zijn wordt in dit hoofdstuk de
aanleiding beschreven voor het onderzoek. Deze signalen hebben invloed op de dagelijkse,
persoonlijke en sociale omstandigheden van de cliënten. Naar aanleiding van dit hoofdstuk worden de
probleemstelling, doelstelling en deelvragen geformuleerd.

3.2

Signaal

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is een landelijke ontwikkeling. Een ervaringsdeskundige is
iemand die ervaring heeft met ziekte en herstel en zijn ervaring inzet om cliënten te ondersteunen bij
het herstel proces zodat zij (opnieuw) regie verkrijgen over het eigen leven.
Een speerpunt van het kabinet is participatie van burgers aan de maatschappij. In de huidige
stressvolle tijd is participeren een grote uitdaging. Publiek welzijn is hierin een belangrijke factor. Voor
grote groepen mensen is zich goed voelen geen vanzelfsprekendheid. Hervorming van langdurige zorg
is een pijler van kostenbeheersing van zorg. Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) ziet nog
weinig inhoudelijk uitgewerkte plannen hiervoor. Voor het NIP betekent effectieve zorg:
gekwalificeerde goede professionals die de juiste zorg kunnen leveren. Ambulantisering kan goed zijn,
maar wel met behoud van kwaliteit van zorg, de juiste professionals. Veranderingen in de zorg zijn
nodig en wenselijk, maar moeten zorgvuldig gebeuren. Om de juiste zorg te kunnen leveren en
cliënten te laten deelnemen aan de participatiemaatschappij is het belangrijk dat cliënten vertrouwen
krijgen in de eigen krachten (NIP, 2013). Cliënten moeten volgens de veranderingen in kabinetsbeleid
meer gaan participeren in de samenleving. Dit is ook het uitgangspunt van de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). Cliëntenparticipatie houdt een actieve deelname van cliënten aan
hun maatschappelijke herstel in. Vormen van deze cliëntenparticipatie zijn: zelfbeschikking,
zelfbeheer, samenwerking met de hulpverlener, medezeggenschap, inspraak en medebeslissingsrecht
in het beleid en kwaliteitstoetsing (Haaster, 2001). Hierbij kan het inzetten van herstelondersteunende
zorg en ervaringsdeskundigheid effectief zijn (NIP, 2013).
RIBW Brabant gaat mee in de ontwikkelingen van het inzetten van herstelondersteunende zorg en
ervaringsdeskundigheid. Zowel binnen RIBW Brabant als landelijk spelen verschillende signalen een rol
bij de inzet van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. RIBW Brabant heeft een
implementatietraject in gang gezet waarvan de start in het najaar van 2012 is gemaakt. Er is
daarnaast een start gemaakt met het aanstellen van vrijwilligers met ervaring, leerling
ervaringsdeskundigheid in opleiding en zijn de eerste ervaringsdeskundig medewerkers aangenomen
(www.intranet.ribwbrabant.nl).

3.3

Dilemma

Herstelondersteunende zorg moet breed gedragen worden door de organisatie. Dit betekent dat
cliënten, hulpverleners en management gezamenlijk de herstelvisie ontwikkelen en uitdragen. Zowel
ervaringsdeskundig medewerkers als cliënten spelen hierin een grote rol en moeten de ruimte krijgen
om te participeren. Het is van belang dat er een manier is waarbij ervoor gezorgd wordt dat iedereen
gehoord wordt (Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen, 2012). In gesprek met E. van Etten
(persoonlijke communicatie, December 4, 2013) komt naar voren dat het implementatieproces door
het management ondersteunt en gedragen wordt. Dit houdt in dat de organisatie wil investeren in het
goed laten verlopen van het implementatieproces. Afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in het
bekend maken met de visie voor medewerkers van RIBW Brabant. Dit is gedaan door middel van
trainingen, scholing en het inzetten van ervaringsdeskundig medewerkers in de praktijk. Nu het
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implementatie proces een jaar gaande is binnen de organisatie komt naar voren dat het proces snel
verloopt. Er wordt binnen de organisatie en vanuit team HOZ veel geïnvesteerd in
herstelondersteunende zorg en het werken met ervaringsdeskundig medewerkers. Binnen RIBW
Brabant wordt er gewerkt aan de hand van een tweesporen beleid. Namelijk een medewerkersspoor
en een cliëntenspoor. In tegenstelling tot het medewerkersspoor blijkt het cliëntenspoor onderbelicht
te zijn. Hieruit ontstaat de vraag wat nu de verandering en de tevredenheid is bij de cliënten na een
jaar werken vanuit de herstelvisie en in hoeverre herstelondersteunende zorg bijdraagt aan het
herstelproces van de cliënt (E. van Etten, persoonlijke communicatie, 4 december 2013).

3.4

Probleemanalyse

Herstelondersteunende zorg is ontstaan vanuit een herstelbeweging. Deze beweging is ontwikkeld in
de Verenigde Staten en heeft inmiddels een wereldwijde uitstraling. Herstel is in Nederland als
kernbegrip opgepakt door de cliënten beweging. Juist omdat cliënten zelf ervaren dat zij door de
herstelvisie meer kansen hebben om aan hun eigen toekomst te werken, is deze visie zo belangrijk.
Het gaat om een nieuwe benadering van de zorg. De huidige zorg is in grote mate gebaseerd op de
gedachte dat ziekte en gebrek moeten worden teruggedrongen. Herstelondersteunende zorg is
daarentegen gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel van de betrokkenen (HendriksenFavier, Nijnens & Rooijen, 2012). Voor de organisatie, (ervaringsdeskundig) medewerkers en cliënten
is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over herstelondersteunende zorg. Alleen dan kan
gezamenlijk de visie van de herstelondersteunende zorg uitgedragen worden. Op dit moment wordt de
visie vooral uitgedragen door de organisatie en een deel van de medewerkers. De cliënten worden te
weinig betrokken in de ontwikkelingen met betrekking tot herstelondersteunende zorg, terwijl juist
cliënten in dit proces belangrijk zijn (E. van Etten, persoonlijke communicatie, 4 december 2013).
Uit een gesprek met E. van Etten (persoonlijke communicatie, December 4, 2013) blijkt dat het
implementeren van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid binnen RIBW Brabant snel
verloopt. Er is echter geen duidelijk beeld over wat daadwerkelijk de uitwerking op de cliënten is van
al deze vorderingen binnen de organisatie. Cliënten geven tijdens bijeenkomsten van RIBW Brabant
aan dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud van herstelondersteunende zorg. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat cliënten te weinig betrokken worden bij het implementatieproces. Vanuit de
organisatie is in het najaar van 2012 het implementatie proces gestart om cliënten inzicht te geven
over herstel en daarbij een bijdrage te leveren aan de participatie maatschappij. Door cliënten meer
vertrouwen te geven in deze ontwikkeling kunnen zij in hun eigen kracht gezet gaan worden door
middel van herstelondersteunende zorg. Volgens E. van Etten (persoonlijke communicatie, December
4, 2013) is er te weinig zicht op de tevredenheid van de cliënten na inzet van herstelondersteunende
zorg en ervaringsdeskundigheid. Het uiteindelijke doel van het implementatie proces is het
herstelproces van de cliënten te bevorderen.
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4. Probleemstelling, doelstelling & deelvragen
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een probleemstelling geformuleerd die voortkomt uit de probleemanalyse. De
doelstelling en relevantie van het onderzoek worden beargumenteerd. Uit de probleemstelling zijn de
deelvragen geformuleerd die middels het onderzoek beantwoord worden. Om duidelijkheid in de
probleem-/signaalanalyse te scheppen is het van belang om daarnaast een aantal begrippen te
definiëren. Aan het eind van dit hoofdstuk staan de belangrijkste begrippen beschreven.

4.2

Probleemstelling

Vanuit het RIBW Brabant is een probleem gepresenteerd. Na enige gesprekken en onderzoek is hieruit
de volgende probleemstelling geformuleerd:
“Hoe ervaren cliënten van RIBW Brabant de herstelbeweging die binnen RIBW Brabant gaande is en
wat hebben zij nodig om gemotiveerd te raken en te werken aan hun eigen herstel door middel van
herstelondersteunende zorg.”

4.3

Doelstelling

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om het cliëntenspoor binnen RIBW Brabant te belichten. Dit
wordt gedaan door te onderzoeken wat de behoeften en mogelijkheden van cliënten zijn met
betrekking tot herstelondersteunende zorg. Daarnaast wordt er gekeken op welke manier de
herstelvisie een bijdrage levert aan het herstelproces van de cliënt.
Er is voor deze doelstelling gekozen, omdat er signalen vanuit de organisatie zijn opgevangen dat de
implementatie ondersteunt en gedragen wordt door het management. De organisatie wil werken
volgens het tweesporenbeleid, maar het cliëntenspoor wordt onderbelicht.
Dit onderzoek is relevant, omdat de implementatie van herstelondersteunende zorg en
ervaringsdeskundigheid in volle gang is binnen het RIBW Brabant. Om dit proces naar tevredenheid
van de cliënt te laten verlopen is het van belang dat er onderzoek op cliëntniveau gedaan wordt.
Doordat het cliëntenspoor te weinig belicht wordt, is het onduidelijk in hoeverre
herstelondersteunende zorg bijdraagt aan het herstelproces van de cliënt. De visie van
herstelondersteunende zorg draait volledig om de cliënt, terwijl de cliënt tot nu toe weinig onderdeel
uitmaakt van het implementatieproces.

4.4

Deelvragen
1. Hoe is de herstelbeweging ontstaan en hoe wordt deze ingezet binnen RIBW Brabant?
2. Wat is er tot nu toe gedaan binnen het cliëntenspoor gericht op herstelondersteunende zorg
binnen RIBW Brabant?
3. Hoe ervaren cliënten herstelondersteunende zorg binnen RIBW Brabant en wat voor
veranderingen gaan daarmee gepaard?
4. Welke mogelijkheden en belemmeringen ervaren cliënten als gevolg van de inzet van
herstelondersteunende zorg?
5. Wat motiveert cliënten binnen RIBW Brabant om te werken aan het eigen herstelproces?
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4.5

Begripsafbakening

Cliënt

Mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische beperkingen
die ondersteuning krijgen in het dagelijkse leven omdat zij zodanig
belemmerd worden in hun functioneren (www.ribwbrabant.nl).

Ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is iemand die mede door zijn eigen ervaring
weet waar hij het over heeft. Hij heeft zijn eigen ervaringen doorleefd
en kent zijn eigen verhaal. Hij kan reflecteren op zijn eigen verhaal,
vanuit herstel, vanuit bruikbare kennis en vanuit solidariteit.
Daarnaast heeft hij ervaringskennis opgebouwd door met mensen in
soortgelijke posities en met soortgelijke ervaringen informatie uit te
wisselen. Een ervaringsdeskundige zet zijn ervaringen en zijn
ervaringskennis bewust en expliciet in ter ondersteuning van
herstelprocessen bij anderen of ter ondersteuning van de verbetering
van de positie van mensen met psychische problemen of
maatschappelijke kwetsbaarheid (De ervaringsdeskundige, 2012).

Herstel

Volgens Dröes & Witsenberg (2012) is herstel niet hetzelfde als
genezen. Het impliceert een actieve acceptatie (bewustwording) van
de eigen problemen, omstandigheden, beperkingen en mogelijkheden.
Het is een langdurig proces dat niet zomaar doorlopen kan worden.
Cliënten benoemen herstel vaak in termen van het overwinnen van
gevoelens van diepe wanhoop en hulpeloosheid (www.ribwbrabant.nl).

Herstelondersteunende
zorg

Het bieden van herstelondersteunende zorg wil zeggen dat behandeling, begeleiding en rehabilitatie in dienst staan van het
herstelproces van cliënten en bij iedere cliënt – niemand uitgezonderd
–herstel als uitgangspunt te nemen (Kenniscentrum Phrenos, 2011).
Herstelondersteunende zorg is dus alle zorg die erop gericht is om het
persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen.

Psychische kwetsbaarheden

Kwetsbaarheid is een syndroom dat een groep van problemen, verlies
en mogelijkheden in diverse domeinen bevat en een individu vatbaar
maakt voor omgevingsfactoren (van Campen, 2011). Kwetsbaarheid is
een term die gebruikt kan worden om het psychisch functioneren
nader te kunnen kwalificeren. Psychische kwetsbaarheid betekent
mentaal niet of onvoldoende opgewassen zijn
tegen bepaalde
opgaven van de situatie (Dekker, 1997).

Tweesporen beleid

Is een term die geformuleerd is door T. van Heugten. Cliënten worden
actief en procesmatig betrokken in herstel en ervaringsdeskundigheid.
Dit is spoor één, het cliëntenspoor. Daarnaast worden procesmatig
medewerkers betrokken in herstel en ervaringsdeskundigheid wat
spoor twee is. Concreet betekend dit dat spoor één gericht is op
cliënten
en
naasten
(scholing
voor
cliënten,
aannemen
ervaringsdeskundige e.d.) en spoor twee gericht is op medewerkers
(presentaties, coaching e.d.) (T. van Heugten, persoonlijke
communicatie, 14 maart 2014).
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5. Methoden
5.1

Inleiding

Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Dit wordt door middel van half gestructureerde
interviews gedaan. Naast het houden van interviews wordt er zowel algemeen als specifiek
literatuuronderzoek gedaan. Hoe dit gedaan wordt, is uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk.
Daarnaast worden de populatie en de steekproef van het onderzoek toegelicht.

5.2

Kwalitatief onderzoek

Er wordt voor dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Het onderzoek vindt plaats
binnen RIBW Brabant. Er is voor dit onderzoek behoefte aan diepgang en een kwalitatief onderzoek
geeft een waardevol en duidelijk beeld van de situatie.
Het onderzoek wordt gedaan in de vorm van half gestructureerde interviews. Er wordt gebruik
gemaakt van topics en een vragenlijst. Daarnaast is er ruimte voor de eigen inbreng van de
respondent. Er is gekozen voor deze vorm van interviewen omdat de inbreng van de respondent
centraal staat. Elk interview kan hierdoor anders verlopen terwijl het hoofddoel hetzelfde blijft
(Verhoeven, 2010). Voor het onderzoek is het van belang dat de beleving van de respondent centraal
staat. Zij hebben direct met de organisatie en bijbehorende visie te maken. De interviewer stelt open
vragen en kan zich flexibel opstellen zodat er diep op het onderwerp ingegaan kan worden en er veel
informatie verzameld kan worden.
De doelgroep in het onderzoek bestaat uit cliënten die begeleiding krijgen van RIBW Brabant. Het
onderzoek richt zich op de beleving, de ervaring en het gevoel van de cliënt. Er is gekozen voor een
ervaringsgericht onderzoek omdat voor dit onderzoek alleen de mening en ervaring van de cliënt van
belang is.

5.3

Literatuuronderzoek

Naast de kwalitatief onderzoek wordt er een literatuuronderzoek gedaan. Allereerst wordt algemeen
literatuuronderzoek gedaan. Dit wordt gedaan door te onderzoeken welke relevante onderzoeken er
op dit gebied gedaan zijn. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp gezocht.
Er wordt zowel op micro-, meso- en macroniveau literatuuronderzoek gedaan. Dat wil zeggen, gericht
op cliënt, organisatie en maatschappelijk niveau (Verhoeven, 2010). Naast algemeen
literatuuronderzoek wordt er ook specifiek literatuuronderzoek gedaan. Dit wordt gedaan door
beleidsstukken van RIBW Brabant te analyseren.
In de periode van begin februari tot eind mei wordt gewerkt aan het literatuuronderzoek, het afnemen
van interviews, het analyseren van data en het formuleren van aanbevelingen. Voor de interviews
worden alleen cliënten binnen RIBW Brabant gebruikt. Uiteindelijk zullen hieruit aanbevelingen naar
de organisatie komen waar zowel medewerkers als cliënten mee aan de slag kunnen.

5.4

Populatie

Om een goed afgebakend onderzoek te doen is het van belang om een populatie te vormen. De
populatie zijn alle eenheden (personen, zaken, organisaties etc.) waarover er in het onderzoek
uitspraken gedaan worden. De populatie is het domein waarbinnen het onderzoek zich afspeelt
(Verhoeven, 2010).
RIBW Brabant telt 1089 cliënten en 481 medewerkers. De organisatie is onderverdeeld in vijfentwintig
locaties die zich bevinden in en rondom Tilburg, Oisterwijk en Waalwijk. Een deel van de cliënten
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woont binnen RIBW Brabant en een ander deel krijgt ambulante begeleiding. De te onderzoeken
doelgroep bestaat uit mensen van uiteenlopende leeftijden met een psychiatrische achtergrond die
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een weg binnen de samenleving
(www.intranet.ribwbrabant.nl).

5.5

Steekproef

Er zal gebruik gemaakt worden van een steekproef. Een steekproef is een klein deel van de populatie
waarover de gegevens verzameld worden. De steekproef moet representatief zijn. De eenheden in
deze steekproef zijn gelijk aan de populatie. Daarnaast moet de steekproef willekeurig en voldoende
groot zijn om er statische analyses op uit te voeren (Verhoeven, 2010).
Voor dit onderzoek wordt er gekozen voor een aselecte steekproef. Dit betekent dat elk element uit de
onderzoekspopulatie een even grote kans heeft om in de steekproef terecht te komen (Alles over
marktonderzoek, 2014). Er wordt gebruik gemaakt van een gestratificeerde steekproef. De populatie
wordt onderverdeeld in deelpopulaties, in dit geval de verschillende teams van RIBW Brabant.
Vervolgens wordt uit deze deelpopulaties een aselecte steekproef getrokken (Verhoeven, 2010). Er
worden willekeurig verschillende cliënten uit verschillende teams geïnterviewd. Bij deze steekproef
wordt niet gekeken naar de ziektebeelden van de cliënten. Herstelondersteunende zorg gaat uit van
de krachten en niet van de belemmeringen van cliënten. Naast het interviewen van cliënten worden de
projectleider van team HOZ, drie ervaringsdeskundig medewerkers, een aantal vrijwilligers met
ervaring en medewerkers van RIBW Brabant benaderd wanneer er adviezen nodig zijn voor het
verloop van het onderzoek. Wanneer alle relevante variaties in meningen, gevoelens, opvattingen en
motivaties de mogelijkheid krijgen om zich te uiten binnen de steekproef en binnen het onderzoek zijn
de resultaten kwalitatief representatief (Groenland, 2001).
De populatie wordt onderverdeeld in vier deelpopulaties voor dit onderzoek. Dit zijn vier teams binnen
RIBW Brabant. Er zullen twee teams uit Tilburg, één team uit Waalwijk en één team uit Oisterwijk
deelnemen aan dit onderzoek. Per team worden vier cliënten geïnterviewd. In totaal worden er twintig
half gestructureerde interviews met cliënten gehouden. Deze interviews zullen verbatim uitgewerkt
worden. Het doel hiervan is dat letterlijk kan worden nagelezen wat er is gezegd.
Gedurende het onderzoek is de populatie in samenstelling veranderd. Deze verandering is omschreven
in hoofdstuk 10.
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6. Onderzoeksinstrument
6.1

Inleiding

De kernbegrippen uit de probleemstelling en deelvragen worden in dit hoofdstuk meetbaar gemaakt
door het uitwerken van een correcte operationalisatie met behulp van relevante literatuur. Daarnaast
wordt het meetinstrument toegelicht.

6.2

Operationalisatie

Door middel van operationalisatie wordt de probleemstelling meetbaar gemaakt. Dit wordt gedaan
door de geformuleerde begrippen opnieuw te bekijken waarna bepaald wordt welke vragen er worden
gesteld om deze begrippen daadwerkelijk te meten (Verhoeven, 2010). De volgende begrippen
worden concreter gemaakt: Herstel, herstelondersteunende zorg, ervaring, ervaringskennis,
ervaringsdeskundige, belemmering, mogelijkheid, motivatie, stimulatie, empowerment, hoop, eigen
verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, voor jezelf opkomen en steun.
Herstel en herstelondersteunende zorg
Herstel is niet hetzelfde als genezing. Herstel is op verschillende aspecten mogelijk, ook wanneer niet
alle symptomen van de aandoening verdwijnen. Herstel is een proces van de herstellende persoon
zelf. De persoon wordt daarbij ondersteund door lotgenoten, familie, vrienden en collega’s, maar ook
hulpverleners kunnen herstelprocessen bevorderen en ondersteunen. Het is belangrijk dat
hulpverleners ruimte maken voor herstel. Ondersteuning vanuit de zorg kan waardevol en soms zelfs
cruciaal zijn. Ondersteuning van herstelprocessen vanuit de zorg wordt herstelondersteunende zorg
genoemd (Droes & Witsenberg, 2012).
Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundige
Binnen herstel en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie zijn twee aspecten van het begrip ervaring
te onderscheiden; ervaring als beleving en ervaring als kennis. Ervaring als beleving is de unieke
betekenis die de ervaring in het persoonlijke leven geeft. Deze kennis is in zijn geheel niet
overdraagbaar. Dit betekent dat de kennis niet op iemand anders overgedragen kan worden.
Daarnaast levert het eigen ‘weet hebben’ van het leven op. Bij het begrip ervaring als kennis betekent
het iets goed kunnen doen en weten waar iemand anders iets aan kan hebben. Hiermee wordt meer
verwezen naar de algemene overdraagbare kennis over aspecten van de werkelijkheid dan naar de
beleving. Bij herstel is het van belang dat voor beide aspecten ruimte ontstaat. Het delen van
ervaringen met anderen kan hulp bieden bij het perspectief brengen van de eigen ervaringen. Ook
met betrekking tot ervaringskennis is het van belang om beide aspecten te betrekken. Wat voor één
iemand geldt hoeft echter niet meteen voor de ander te gelden. Juist bij ervaringsdeskundigheid en
herstel is dit een belangrijk onderscheid (Boertien & Rooijen, 2010).
Ervaringsweten is het weet hebben van de unieke betekenis van de eigen ervaring. Ervaringsweten is
over het algemeen menselijk en draait om de universele thema’s als pijn, verlies, verdriet, rouw,
vreugde, hoop en kracht. Het ontstaat op basis van de eigen beleving in het eigen leven.
Ervaringskennis ontstaat door het ondervinden en waarnemen. Het draagt bij aan nieuwe inzichten die
meer geldend zijn in het algemeen dan alleen voor de eigen beleving (LIVE, z.d.)
Ervaringskennis is het hebben van kennis en inzichten die ontwikkeld zijn op basis van reflectie op en
analyse van concrete eigen ervaren beperkingen, opgedaan door de persoon zelf en door anderen
(Haaster & Wijnen, 2005; Timmer & Plooy, 2009). Wanneer iemand in staat is om ervaringskennis
over te dragen aan anderen wordt er gesproken van ervaringsdeskundigheid (Boevink, Plooy &
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Rooijen, 2006). De persoon is in staat de eigen ervaring te overtreffen, situaties los te laten en
leermomenten uit deze situaties te benutten voor het doel anderen helpen (Wilrycx, 2007).
Ervaringsdeskundigheid is niet te vergelijken met cliëntervaring, het is niet meer of minder maar het
is anders. Een ervaringsdeskundige haalt niet alleen iets uit de eigen ervaringen, maar baseert zich
ook op ervaringen van anderen. Zijn ervaringskennis kan groeien door de juiste vragen te stellen en
cliëntervaringen te verzamelen. Een ervaringsdeskundige ontsluit de kennis van de ervaringen en is in
staat om over de grenzen van de eigen ervaringen heen te kijken. Het referentiekader van de
ervaringsdeskundige wordt niet op anderen gelegd, maar is bewust van de eigenheid van anderen. In
de functie van ervaringsdeskundig medewerker wordt er duidelijk gemaakt wat er geboden kan
worden aan ervaring, kennis en aan kracht (Boevink, 2002).
Belemmering en mogelijkheid
Een belemmering is iets wat je als persoon last bezorgd. Elk persoon ziet daarom andere
belemmeringen. Een belemmering kan een factor vormen die een gebeurtenis of handeling onmogelijk
maakt of kan vermoeilijken (Woorden.org, 2014). Een mogelijkheid is iets wat gedaan kan worden of
kan gebeuren. Het zijn factoren die een gebeurtenis of handeling kunnen vereenvoudigen (Van Dale,
2014).
Motivatie, stimulatie en empowerment
Motivatie is de bereidheid om je als persoon in te spannen. Het is het geheel van factoren, waaronder
ook beweegredenen en aandriften, waardoor gedrag gericht en gestimuleerd wordt. Daarnaast zorgt
motivatie ervoor dat gedrag geactiveerd wordt en aangehouden of gestopt wordt. Het gaat bij
motivatie uiteindelijk om het bevredigen van individuele behoeften. Er wordt iets gedaan omdat het
gevoel erbij is dat er iets positiefs aan over wordt gehouden. Motivatie kan onderscheiden worden
tussen extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie houdt in dat mensen in
beweging komen doordat er iets buiten henzelf wordt aangezet. De bron van het handelen ligt hierbij
buiten henzelf er wordt van buitenaf geprikkeld. Bij intrinsieke motivatie gaat het erom dat mensen
vanuit zichzelf werken. Er wordt gehandeld zonder tussenkomst van andere factoren of personen. Er
wordt van binnenuit geprikkeld tot handelen (Gents, 2013).
Stimuleren is het aanzetten of aangezet worden tot verhogingen van de functie en activiteit
(Woorden-boek.nl, z.d.). Stimuleren wordt ook wel aanmoedigen genoemd. Wanneer er wordt
gestimuleerd wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, het aanvoelen van eigen
grenzen en het inzetten van de innerlijke kracht (KJT, z.d.).
Empowerment is het proces waarbij er meer invloed over beslissingen en acties die van invloed zijn
verworven worden. De kern van empowerment is het versterken van de capaciteiten om meer
zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie en daar de verantwoordelijkheid over te nemen.
Empowerment heeft twee betekenissen. De eerste is het zelf sterker worden, kracht en zeggenschap
verkrijgen en de eigen invloed vergroten. Daarnaast is het de ander de zeggenschap en kracht geven
of ondersteunen bij het verkrijgen van zeggenschap. Voor ieder individu kunnen de beschikbare
capaciteiten verschillen waardoor de invulling van empowerment per persoon verschillend kan zijn
(CBO, z.d.).
Hoop, eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, voor jezelf opkomen en steun
Het begrip hoop heeft bij herstelondersteunende zorg de volgende betekenis: het is de sleutel tot
empowerment en het vinden van de innerlijke kracht. Deze kracht kan in allerlei kleine dingen,
gebeurtenissen en interacties tussen personen zitten. Per individu betekent het begrip hoop iets
anders. Vanuit de herstelvisie is hoop een belangrijke levensbehoefte (Copeland, 2011). In het van
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Dale woordenboek staat dat hoop een zekere mate van verwachting is. Een verwachting van iets
goeds (van Dale, 2014).
Het herkennen en erkennen van het niet altijd controle kunnen hebben op de omstandigheden is eigen
verantwoordelijkheid. Echter is er wel controle op de reactie op de omstandigheden en het effect wat
dit kan hebben om vooruit te komen. Het betekent niet dat alles zelf gedaan moet worden maar dat
de persoon de verantwoordelijkheid neemt om hulp te vragen wanneer die dit nodig heeft (Copeland,
2011).
Persoonlijke ontwikkeling kan ontstaan door kleine veranderingen om de persoon heen of bij de
persoon zelf (Copeland, 2011). Over het algemeen wordt met persoonlijke ontwikkeling groei en
vooruitgang van iemands persoonlijke eigenschappen bedoeld (Salusi, 2014).
Opkomen voor jezelf staat voor het vermogen om met anderen om te gaan, het uiten naar anderen en
het stellen van grenzen naar anderen. Dit wordt ook wel assertiviteit genoemd (Copeland, 2011). Het
uiten van gedachten, gevoelens en meningen op een eerlijke, gepaste en directe wijze. Het is
opkomen voor jezelf en voor je eigen belangen op een manier die geschikt is bij de situatie en zowel
respectvol naar jezelf als naar de ander is (Groot, 2014).
Onder het begrip steun wordt geholpen verstaan. Vanuit de herstelvisie wordt ervan uitgegaan dat het
delen van ervaringen en inzichten met lotgenoten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds
vertrouwen een positieve bijdrage levert aan het herstelproces. Dit kan bestaan uit emotioneel
support (troost en vertrouwen), instrumentaal support (brochure en service) en informatieve support
(advies, feedback en begeleiding). Steun kan echter meer zijn dan alleen support. Een voorwerp,
huisdier, gedachte of hobby kan iemand ook steun bieden (Copeland, 2011).

6.3

Meetinstrument

Er wordt op basis van de operationalisatie een bruikbaar meetinstrument opgesteld, waarmee de data
verzameld kan worden om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling en deelvragen.
Bij de operationalisatie uit het vorige hoofdstuk zijn de begrippen uitgewerkt tot meetbare
instrumenten. Met instrumenten wordt bedoeld, hulpmiddelen waar gegevens mee worden verzameld.
Als er wordt gesproken van meetinstrumenten kan er gedacht worden aan gespreksonderwerpen voor
een interview, vragen voor een vragenlijst et cetera (Verhoeven, 2010). Voor dit onderzoek wordt er
gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews. Het is van belang om op basis van de
operationalisatie gespreksonderwerpen op te stellen die ervoor zorgen dat de geïnterviewde centraal
staat en antwoord geeft op de probleemstelling en deelvragen. In bijlage I. staat het meetinstrument
uitgewerkt.
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7. Theoretisch kader
7.1

Inleiding

Aan de hand van literatuuronderzoek is er op micro-, meso- en macro niveau informatie verzameld
gericht op de probleemstelling van dit onderzoek. Dit theoretisch kader is onderbouwd met relevante
vakliteratuur en beleidsstukken van RIBW Brabant.

7.2

Herstelondersteunende zorg

Het woord herstel is de vertaling van het Amerikaanse woord ‘recovery’. Volgens internationale
literatuur kunnen er drie betekenissen aan het begrip herstel onderscheiden worden: Herstel is een
proces, een uitkomst en een visie (Antony, 1993). In Nederland wordt het begrip herstel vooral gezien
als proces. De definitie van herstel zoals het in Nederland gebruikt wordt is een citaat afkomstig van
William Anthony, directeur van het Psychiatric Rehabilitation Center in Boston. De definitie volgens
Antony (1993) is als volgt:
“Bij herstellen gaat het om een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen,
waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening,
waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die met de
aandoening gepaard gaan. Herstel heeft te maken met het ontstaat van nieuwe betekenis en zin in
het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit.”
RIBW Brabant benadert de term herstel of herstelondersteunende zorg vanuit twee perspectieven, het
medisch wetenschappelijk perspectief en vanuit het cliëntenperspectief. Vanuit het medisch
wetenschappelijke perspectief betekend herstel de (tijdelijke) vermindering of verdwijning van
ziekteverschijnselen. Vanuit het cliëntenperspectief betekend herstel niet genezen, maar helen.
Vanuit dit gezichtspunt is herstel geen methodiek maar een overkoepelende benadering die gebaseerd
is op de volgende fundamentele waarden:

Oriëntatie op de hele persoon: het mens-zijn en de persoonlijke groei staan hierbij centraal.

Zelfbepaling: eigen keuze is een belangrijk aspect van het herstelproces

Betrokkenheid van cliënten en ervaringsdeskundigheid bij het ontwikkelen, toeten en verlenen
van geestelijke gezondheidszorg en hersteltrajecten.

Hoop voor de toekomst. Hoop vormt een zeer belangrijk onderdeel van het herstelproces
(www.intranet.ribwbrabant.nl).
Volgens Boevink & Dröes (2005) gaat het bij herstellen om unieke en persoonlijke processen waarin
mensen met psychische beperkingen de draad opnieuw proberen op te pakken en hun leven
vervolgens inhoud en richting geven. Herstel impliceert een acceptatie van problemen en beperkingen
in het dagelijks functioneren. Wanneer deze acceptatie plaatsvindt kan de patiëntidentiteit geleidelijk
inwisselen voor burgerschap. Bij herstel staat de psychologische invalshoek (een veranderende
identiteit) centraal. Herstel is een proces van de cliënt en geen hulpverleningsvorm, het ondersteunen
van herstel door de hulpverlener noemen we herstelondersteunende zorg (Kabbedijk, 2010). Het
herstelproces verschuift op individueel niveau de aandacht van de psychische aandoening, de
symptomen en passiviteit naar het eigen leven, mogelijkheden en het hernemen van de eigen regie.
Het herstelprogramma is gericht op het tegengaan van marginaliseren van mensen met psychische
belemmeringen. Het doel is om het zelfsturend vermogen van deze mensen te vergroten. Het
programma wil individuele herstelprocessen in gang zetten en bevorderen. Daarnaast draagt het bij
aan betekenisvolle en volwaardige participatie in de samenleving van mensen met een psychische
beperking. (Boevink & Dröes, 2005).
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Bij herstel gaat het erom dat de cliënt regie in eigen handen neemt en daarmee zijn leven herpakt.
Brunette & Drake (2004) beschrijven tien essentiële componenten van herstel, namelijk: zelf richting
geven, een individuele op de persoon gerichte benadering, empowerment, holistisch in plaats van
puur medisch, niet lineair, gericht op mogelijkheden en niet op beperkingen, lotgenotencontact,
respect, verantwoordelijkheden en hoop. Uiteindelijk gaat het bij herstel om het te boven komen van
hopeloosheid en het verlies van een betekenisvolle identiteit als psychiatrisch cliënt, verbondenheid,
rollen en kansen (Kabbedijk, 2010). Herstellen is niet hetzelfde als genezen. Een cliënt kan een heel
stuk hersteld zijn, maar toch nog last hebben van zijn symptomen (Dröes, 2013).
Volgens Vandekinderen et al. (2012) worden de aansprakelijkheden bij het individu gelegd als het
gaat om herstel. De rol van de maatschappij blijft op de achtergrond. Van mensen met een psychische
aandoening wordt verwacht dat ze zich verantwoordelijk gedragen en verantwoordelijke burgers zijn
terwijl zij juist ondersteuning nodig hebben. Bij herstel wordt er gestreefd naar een zo autonoom
mogelijk leven waarin iemand als burger zinvolle doelen en rollen kan vervullen, er wordt naar
normalisatie gestreefd (Storme, 2013). Uit onderzoek blijkt dat de hulpverlening voor cliënten met
psychische problematiek niet gericht is op normalisatie. Wanneer een cliënt in opname is wordt de
cliënt gewezen op het nemen van medicatie en het eten wordt klaargemaakt waardoor de regie van de
cliënt uit handen genomen wordt. Het leven binnen de geestelijke gezondheidszorg is niet
representatief voor het leven buiten de geestelijke gezondheidszorg (Storme, 2013). Vandekinderen
et al. (2012) bekritiseerd de herstelbeweging omdat de aansprakelijkheid vooral bij het individu wordt
gelegd. Van mensen met een psychische aandoening wordt ten onrechte verwacht dat ze
zelfvoorzienend, zelfsturend, onafhankelijk en volledig verantwoordelijk zijn voor de eigen keuzes. Er
wordt hierdoor volgens Hecke et al. (2011) voorbijgegaan aan de realiteit van de psychische ziekte,
waarbij het inzicht in eigen functioneren en het zicht op de realiteit aangetast wordt. Hulpverleners
vinden het op hun beurt naïef om te denken dat iedereen te allen tijde zijn verantwoordelijkheden kan
opnemen (Storme, 2013).
Marie Ellen Copeland zocht in Amerika contact met lotgenoten nadat ze in een psychische crisis had
gezeten. Haar doel was om de kwaliteit van zorg binnen de psychiatrie te verbeteren door het delen
van ervaringen en kennis. Zij ontdekte een rode draad als het gaat om de ervaringen van mensen na
een crisis. Alle ervaringen heeft Marie Ellen Copeland kunnen herleiden naar vijf sleutelbegrippen:
Hoop, eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, eigen regie en steun. Doordat iedereen
herstel op een eigen manier beleeft, verschilt de ervaring rondom herstel ook per persoon. Iedereen
gaat hier op een eigen manier mee om. Er kunnen inzichten en verdieping ontstaan over het eigen
herstel door ervaringen met elkaar te delen en bespreken (Copeland, 2011).
Herstelondersteunende zorg blijkt op meerdere fronten effectief volgens Boevink, et al. (2002),
Deegan (1993), Onken et al. (2002) en van Gestel et al. (2010). Het verhoogt onder andere het
mentaal welbevinden van mensen met een psychische beperking, het verhoogt de kwaliteit van leven,
het leidt tot vermindering van zorgconsumptie en het verbetert maatschappelijke zelfstandigheid.
Alle bekende vormen van hulpverlening kunnen het herstelproces bij bepaalde mensen bevorderen.
Alle hulpverlening kan dus herstelondersteunend zijn, maar is in de praktijk niet altijd
herstelondersteunend. De oorzaak hiervan is dat elk individu anders reageert op een bepaalde
hulpverleningsvorm. De hulpverlening moet dus aangepast worden aan het individu (Storme, 2013).
Van Bakel et al. (2008) heeft een aantal kenmerken beschreven die een herstelondersteunende
hulpverlener zou moeten hebben. Deze kenmerken staan beschreven in de tabel op de volgende
pagina.
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Tabel 1
De herstelondersteunende hulpverlener:








Is present (aandachtig aanwezig) en gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en
bescheiden wijze.
Reageert persoonlijk op gevoelens en emoties.
Maak ruimte voor, ondersteunt het maken van, en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt.
Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel individueel als collectief.
Erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt.
Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen.
Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie.

7.3

Herstelproces

Herstel is geen hulpverleningsvorm. De kracht van de hulpverlening kan zijn om ruimte te maken voor
herstel en zorgen voor een veilig, inspirerend en groeizaam milieu waarin herstel kan groeien en
bloeien. Maar de regie van het herstelproces ligt, bewust of onbewust, bij de herstellende zelf
(Korevaar en Droes, 2008). Het streven naar goede herstelondersteuning is een proces op zich,
waarvan de cliënt zelf de basis is. RIBW Brabant organiseert een aanbod hieromheen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van mogelijkheden en voorzieningen die bij de cliënten, ervaringsdeskundig
medewerkers, naastbetrokkenen en in de maatschappij aanwezig zijn. RIBW Brabant richt zich
voornamelijk op de persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de cliënt. Er wordt samengewerkt met
personen, maatschappelijke organisaties en gezondheidszorgorganisaties om het persoonlijk doel van
de cliënt te helpen realiseren (www.intranet.ribwbrabant.nl).
In de wijze waarop cliënten herstellen van traumatische ervaringen, machteloos makende
programma’s en van stigma en discriminatie in de samenleving, is een zekere fasering te ontdekken,
zo blijk uit onderzoek. Gagne (2004) noemt vier fasen: 1. Overweldigd worden door de aandoening, 2.
Worstelen met de aandoening, 3. Leven met de aandoening en 4. Leven voorbij de aandoening.
In de eerste fase ervaart de cliënt vooral verwarring en ontreddering als gevolg van de symptomen.
De cliënt is vooral gericht op mentaal en lichamelijk overleven. In deze fase is er veel sprake van
hopeloosheid en machteloosheid en gevoelens van isolement van zichzelf, van anderen en van de
omgeving. In de tweede fase gaat de cliënt nadenken over hoe een leven te leiden met de
aandoening. Er wordt nagedacht hoe de cliënt actief met de symptomen om kan gaan en zichzelf als
persoon hierin kan hervinden. In deze fase is er vooral sprake van een gebrek aan vertrouwen. De
angst is steeds aanwezig om opnieuw overspoeld te worden door de aandoening. In de derde fase
wordt deze angst minder, omdat het vertrouwen van de cliënt met betrekking tot de omgang met de
aandoening groeit. De cliënt ontwikkelt een nieuw ‘zelf’ en leert zijn beperkingen kennen. De cliënt
herstelt de verbondenheid met anderen. De beperkingen worden nog steeds gevoeld, maar er is een
manier gevonden om hiermee om te gaan. In de vierde fase raakt de aandoening meer naar de
achtergrond. De verbondenheid met anderen wordt gevoeld en gewaardeerde rollen kunnen worden
ingenomen. Talenten en mogelijkheden krijgen vorm en er is ruimte voor een nieuwe betekenis en
nieuwe doelen in het leven (Boevink & Dröes, 2005).

7.4

Ervaringsdeskundigheid

RIBW Brabant vindt het inzetten van ervaringsdeskundig medewerkers een belangrijke meerwaarde in
de begeleiding van cliënten. Het delen van ervaringen brengt de cliënt dichter bij de kern waar het in
zijn leven om moet of zou moeten gaan (www.intranet.ribwbrabant.nl). Ervaringsdeskundigheid is
geen uitgangspunt van werken, maar levert een bijdrage aan het herstelproces van de cliënt. De
persoon achter de professional is door ervaring gevormd en dit kan leiden tot meer begrip en
empathie voor de cliënt. Vaak wordt in de hulpverlening het ervaringsverhaal van de hulpverlener niet
ingezet (Mulder & Kroon, 2009). Juist een hulpverlener met ervaringskennis kan laten zien aan een
cliënt dat herstel mogelijk is. Ervaringsdeskundigen kunnen cliënten ondersteunen in het
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empowerment proces. Zij kunnen een voorbeeldfunctie zijn voor cliënten die de eigen situatie als
uitzichtloos zien. De meerwaarde van een ervaringsdeskundige ligt in affiniteit, herkenning,
gelijkwaardigheid, bevestiging, voorbeeldfunctie, acceptatie en begrip (Boevink, 2008).
Deegan (1993), een Amerikaanse ervaringsdeskundige, geeft aan dat herstellen een proces is en geen
eindpunt of doel. Het is een houding, een manier om de dag en de uitdagingen aan te gaan die op
ieders pad komen. Herstel betekent dat een cliënt weet dat hij bepaalde beperkingen heeft maar
daardoor ziet wat voor mogelijkheden er zijn en wat voor krachten hij heeft.
Ervaringsdeskundigen staan dichter bij de cliënten en brengen een nieuwe kijk mee binnen de
organisaties en binnen de teams. Daarnaast kenmerkt de relatie tussen een ervaringsdeskundige en
een cliënt zich doordat beide personen over dezelfde expertise beschikken (Mead et al., 2001).
Daarnaast kan een ervaringsdeskundige bijdragen aan de vermindering van stigmatisering en kan
ervoor zorgen dat het accent gericht blijft op herstel en empowerment (Plooy, 2009). Uit onderzoek
van Van Erp (2008) komt naar voren dat cliënten een meerwaarde zien in het inzetten van
ervaringsdeskundigen. Cliënten geven aan dat ervaringsdeskundigen over meer inlevingsvermogen
beschikken en ze zich beter begrepen voelen dan bij hulpverleners. Ervaringsdeskundigen geven
cliënten handvatten hoe te kijken naar situaties en hoe te leren omgaan met deze situaties.
In verschillende landen worden ervaringsdeskundigen op strategisch belangrijke functies ingezet.
Functies kunnen zijn: ondersteuner van het management, raad van bestuur of raad van toezicht. Voor
een goede ontwikkeling is het van belang dat ervaringsdeskundigen op verschillende niveaus worden
ingezet (Paulson et al., 1999; Plooy, 2007). In Nederland wordt dit nog te weinig ingezet. De functie
van een ervaringsdeskundige is op de werkvloer sterk aan het uitbreiden. Maar een
ervaringsdeskundige heeft daarnaast nog in veel organisaties een kwetsbare en geïsoleerde functie
(Bovenberg et al, 2011). Op dit moment is de belangrijkste ontwikkeling rondom
ervaringsdeskundigheid het besef dat het een grote bijdrage levert aan de verbetering van de zorg.
Cliënten en ervaringsdeskundigen komen voor het eerst in de positie waarin ze waardering en een
salaris krijgen in plaats van vooroordelen en stigmatisering (Dröes, 2008). Er wordt steeds meer
gerealiseerd dat de kracht van het inzetten van ervaringsdeskundigheid een toegevoegde waarde
heeft in de zorg (Bovenberg et al, 2011).

7.5

Bevorderende factoren en belemmerende factoren

In toenemende mate wordt er onderzoek gedaan naar herstelbelemmerende en –bevorderende
factoren. Volgens onderzoek van Aardema (2008) is het herstelconcept vooral een papieren concept.
Voor cliënten, naastbetrokkenen en hulpverleners blijkt dat bij het herstelproces veel belemmerende
factoren spelen. Volgens Bluebird (2004) en Fisher & Camberlain (2004) is cliëntenparticipatie
essentieel voor een verandering naar herstelondersteunende zorg. Samenwerken met de cliënt vraagt
van de hulpverlener een andere bejegening. Daarnaast moeten er samenwerkingsverbanden zijn
tussen cliënten, naastbetrokkenen, hulpverleners en betrokken partijen.
Fisher (2006) beschrijft de voordelen van een herstelcultuur. Hierin spelen empowerment,
zelfbeschikking en emancipatie een belangrijke rol. Actief samen werken met de cliënt leidt tot
empowerment en herstel. Daarnaast biedt het voordelen voor zowel de hulpverlener als de
organisatie. Centraal staat dat de cliënt deel uitmaakt van de veranderingen in het systeem,
risicobeperking, partnerschap in plaats van overgave, verbeterd teamfunctioneren, verbeterde
motivatie, verbetering van maatschappelijke integratie, vermindering van stigma’s en vermindering
van discriminatie.
Herstel is een individueel proces dat individueel bepaald wordt. Wanneer er alleen uit gegaan wordt
van het leren omgaan met de beperking heeft de cliënt niet de regie in eigen handen. (Fisher &
Chamberlain, 2004). Er moet open gestaan worden voor het idee dat de cliënt de beperking voorbij
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kan streven en dat de cliënt in staat is om zijn talenten en mogelijkheden in te zetten. Talenten en
mogelijkheden van een cliënt dienen een basis te zijn voor de begeleidingsplannen. Hier ontstaat er
een struikelblok. Voor AWBZ zorg is een indicatie nodig. Voor het aanvragen van deze indicatie moet
er een formulier ingevuld worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De indicatie gaat
voornamelijk uit van de beperkingen die voortkomen uit de ziekte. Hierdoor worden hulpverleners in
een tweestrijd gezet. Enerzijds het herstelconcept en anderzijds de noodzaak om een goede indicatie
voor de cliënt te krijgen zodat er passende zorg geboden kan worden (Elfers, 2010).
Naastbetrokkenen en hulpverleners hebben vaak weinig vertrouwen in het vermogen van de cliënt om
te herstellen. Fisher en Chamberlain (2004) beschrijven dat bij herstel zowel cliënten als hulpverleners
open zouden moeten staan voor het idee dat de cliënt de aandoening kan ontstijgen. De cliënt heeft
als doel om weer in talenten en mogelijkheden te denken. Familie maar ook hulpverleners hebben
vaak weinig vertrouwen in het vermogen van de cliënt om zelf beslissingen te nemen over hoe zij hun
leven in willen richten (Aardema, 2008). Slooff & van Alphen (2010) stellen dat maatschappelijke
integratie van cliënten met een beperking bevorderd kan worden door hulpverleners. Hulpverleners
dragen door middel van morele veroordeling vaak bij aan stigmatisering van cliënten. Daarnaast wordt
de begeleiding vaak gericht op symptoombestrijding in plaats van de nadruk te leggen op de
ontwikkelingskansen van de cliënt. Wanneer de begeleiding stagneert geven hulpverleners vaak aan
dat dit komt doordat de cliënt een gebrek heeft aan motivatie. Terwijl er niet gekeken wordt naar de
grenzen van het kunnen van de hulpverlener. Daarnaast geeft Plooy (2009) aan dat hulpverleners niet
gewend zijn om cliënten als gelijkwaardig te zien. De psychiatrische geschiedenis van de cliënt maakt
hem kwetsbaar.
De rol van de hulpverlener verandert doordat herstel een proces is van de cliënt. Het risico hiervan is
dat hulpverleners cliënten gemakkelijk te veel los kunnen laten. Hulpverleners moeten zich bewust
worden van hun bijdrage aan het herstelproces van de cliënt en de cliënt ruimte geven voor herstel.
Uiteindelijk moet de cliënt zelf zijn weg naar herstel kiezen en bewandelen met waar nodig
ondersteuning van een hulpverlener of een naastbetrokkene (Krabbedijk, 2010). Volgens Krabbedijk
(2010) komt uit veel verhalen met cliënten naar voren dat de aanwezigheid van een persoon die er
voor ze was of een persoon die in ze bleef geloven een belangrijke factor was in het herstelproces van
de cliënt.
Volgens Dröes (2008) zijn er een aantal belemmeringen die zich in de praktijk voor zullen doen. Er is
op dit moment veel gebrek aan tijd en geduld, er is veel professionele afstand, de verblijfsmilieus zijn
erg gesloten en eenduidig en in het omgaan met emoties zijn persoonlijke beperkingen. Voor het
maken van een eigen verhaal vraagt dit van de hulpverlener tijd en geduld. Zij moeten aandacht
hebben voor de processen en de betekenis van momenten van cliënten. Daarnaast zijn de
verblijfsafdelingen vaak rechtlijnig en naar binnen gekeerd. Dit moedigt niet aan tot het vergroten van
de autonomie, zelfstandigheid en het eigen regie. Daarnaast wordt er weinig gehecht aan het belang
van ervaringsdeskundigheid. Ook is er vaak geen makkelijke verbinding met plekken voor
dagbesteding, ontspanning of werk. Met het omgaan met emoties en gevoelens worden er vaak geen
problemen ondervonden, maar het niet emotioneel gehoord of begrepen worden is een hoog punt van
kritiek van cliënten. Hulpverleners reageren vaak vanuit protocollen, theorieën en aangeleerde
patronen. Hier is distantie het probleem, volgens Dröes. Dit maakt dat hulpverleners in een
bekijkende en objectiverende modus zitten. Volgens Dröes zijn dit de belangrijkste belemmeringen bij
het invoeren van herstelondersteunende zorg.
Uit onderzoek in de Verenigde Staten (Onken et al., 2002) komen verschillende belemmerende en
bevorderende factoren naar voren. In tabel 2 op de volgende pagina staan deze belemmerende en
bevorderende factoren uitgewerkt.
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Tabel 2
Herstelbelemmerende factoren

Ontbreken van meeste basale
levensvoorzieningen

Inadequate behandeling van symptomen

Geen toegang tot langdurige hulp en
goede therapie

Middelen misbruik

Traumatische ervaringen

Onwaardige behandeling door anderen

Lage verwachtingen

Gebrek aan vertrouwen en gevoelens van
hopeloosheid bij belangrijke anderen

Ontbreken van kansen op het innemen van
gewaardeerde sociale rollen

Gebrek aan informatie over bruikbare
copingstrategieën t.a.v. de psychische
klachten

Stigma’s

Schaamte

Financiële armoede

Gebrek aan kansen

Herstelbevorderende factoren

Acute stabilisatie bij crisis en toegang tot goede behandeling en
therapie

Vervulling van de meest basale behoeften

Aanwezigheid en ondersteuning van een betrokken en competent
persoon die bovendien begrijpt wat de persoon in kwestie
doormaakt

Hoop

Acceptatie

Copingvaardigheden

Vaardigheden om met terugval om te gaan

Zelfzorgvaardigheden

Sociale vaardigheden

Belangen behartigen

Moed om risico’s te nemen

Begeleiding bij werk en opleiding

Bevredigend werk

Bevredigende relaties

Diversiteit in gewaardeerde rollen

Financiële zekerheid

Intimiteit

Spiritualiteit

De herstelbelemmerende en -bevorderende factoren verschillen in welke fase een cliënt zit. Per fase
kunnen dezelfde factoren herstel bevorderend of belemmerend werken. Dit bevestigt nogmaals de
individuele rol en het sterk persoonlijk karakter van herstelprocessen (Onken et al., 2002).

7.6

Rehabilitatie en herstel

RIBW Brabant werkt in de cliëntenzorg volgens de rehabilitatiemethode. Deze methode gaat uit van
de mogelijkheden van de cliënt en niet van zijn beperkingen. In deze methode staan de wensen van
de cliënt centraal op het gebied van wonen, vrije tijd, sociale contacten, leren en werken
(www.ribwbrabant.nl). Rehabilitatie is erop gericht mensen met psychiatrische beperkingen te helpen
beter te functioneren zodat ze met succes en tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale
contacten hebben in de omgeving van hun keuze met zo weinig professionele hulp als mogelijk. Bij
rehabilitatie gaat het niet om het terugdringen van de ziekte, maar het verbeteren van functioneren in
zelf gewenste rollen. Aangezien rehabilitatie uitgaat van wat de cliënt zelf wil ondersteunt rehabilitatie
per definitie het herstelproces van een cliënt (Dröes, 2013). In tabel 3 wordt het gewenste gebruik
volgens Dröes (2013) afgezet tegen een aantal veel gemaakte fouten.
Tabel 3
Rehabilitatie (per definitie herstelondersteunend)

Rehabilitatie vindt alleen plaats als de cliënt begeleiding wil
bij een wens of het oplossen van een probleem op gebied
wonen, werken, sociale contacten, financiën.

Cliënt wordt geholpen bij het verduidelijken van nog niet
concrete doelen

Het tempo van verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden
wordt bepaald door de cliënt zelf

Wanneer een cliënt niet ‘ready’ is wordt geprobeerd dit te
verwezenlijken door middel van ontwikkelactiviteiten

De hulpverlener helpt de cliënt te onderzoeken welke
vaardigheden hij nodig denkt te hebben voor het bereiken
van zijn doelen

De hulpverlener helpt de cliënt de noodzakelijke hulpbronnen
op te zoeken.

Er zijn duidelijke omgevingseisen aan de cliënt kenbaar
gemaakt. Cliënt kan hiermee akkoord gaan of krijgt hulp bij
het vinden van een betere plek
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Veel gemaakte fouten

Rehabilitatie vindt plaats als de hulpverlener
vindt dat cliënt beter zou kunnen functioneren
dan nu het geval is

Doelen worden gesteld door hulpverleners in
plaats van cliënten

Het tempo wordt bepaald door de hulpverlener
in plaats van door de cliënt

Het oordeel van de hulpverlener wordt gebruikt
als motivering om een bepaald traject al dan
niet te ondersteunen

De hulpverlener bepaalt welke vaardigheden
iemand moet leren en welke hulpbronnen
daarbij nodig zijn

De hulpverlener zoekt noodzakelijke
hulpbronnen op

Omgevingseisen worden niet duidelijk kenbaar
gemaakt maar benoemd als
begeleidingsdoelen.
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8. Analyse
8.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. Aan de hand van de uitkomsten van
de twintig interviews worden de belangrijkste bevindingen omschreven. Er is gekozen om de
respondenten onder te verdelen in drie leeftijdscategorieën: 18 t/m 29 jaar, 30 t/m 49 jaar en 50 t/m
80 jaar. Hiervoor is gekozen omdat tijdens het houden van de interviews duidelijke verschillen per
leeftijdscategorie naar voren kwamen. Tijdens de analyse komen deze leeftijdscategorieën enkel naar
voren wanneer er zichtbare verschillen zitten tussen de categorieën en deze van belang is voor de
uitkomsten van het onderzoek. De steekproef is niet voldoende groot om over de gehele organisatie
uitspraken te doen, echter geeft het wel een betrouwbaar beeld over de deelpopulaties die in dit
onderzoek zichtbaar zijn. In bijlage II. zijn de specifieke uitkomsten en de codering van het gehele
onderzoek te vinden. Door middel van citaten worden de persoonlijke ervaringen van de respondenten
weergegeven.

8.2

Bekend met Herstelondersteunende zorg

Het merendeel van de respondenten is bekend met herstelondersteunende zorg. Onder bekend zijn
met herstelondersteunende zorg wordt verstaan dat de respondenten op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen die gaande zijn binnen RIBW Brabant gericht op herstelondersteunende zorg. Uit de
interviews blijkt dat zij met hulpverleners regelmatig in gesprek gaan over herstelondersteunende
zorg. Uit de interviews blijkt dat een aantal respondenten een andere betekenis aan
herstelondersteunende zorg geeft. Wanneer er dieper op het onderwerp in werd gegaan, blijkt dat zij
een verkeerd beeld hebben van herstelondersteunende zorg. Drie van de twintig respondenten hebben
nog nooit van herstelondersteunende zorg gehoord. Dit betreft de respondenten die vallen onder de
leeftijdscategorie 50 t/m 80. Een van deze respondenten vertelde het volgende over
herstelondersteunende zorg:
“Ja dat staat met grote letters op de deur maar of dat ook echt uit komt mag joost weten.”

8.3

Betekenis herstel

Tijdens de interviews is de vraag gesteld wat herstel volgens de respondenten betekent. Zes van de
respondenten omschrijft herstel zoals RIBW Brabant herstel als visie hanteert. Een van de
respondenten gaf de volgende omschrijving van herstel:
“Herstel, herstel voor mij betekent geen genezing in mijn ogen maar puur en louter
accepteren dat je een aanwijking - niet een beperking maar zoals ik het noem een aanwijking
- hebt. Maar ook het accepteren van het feit dat je kwaliteiten hebt zoals ieder ander mens.
Dat is voor mij herstel en daarmee ook een plekje in de wereld kunnen hebben en hetzelfde
plekje kunnen hebben zoals iedereen dat heeft zonder een psychische beperking of als ik het
noem aanwijking.”

Vijf van de respondenten ziet herstel als genezen. Zij verstaan onder herstel een leven zonder
beperkingen, dat wil zeggen lichamelijk en psychisch beter worden. Uit de interviews blijkt dat het
woord herstel iets impliceert wat voor veel cliënten in de psychiatrie niet haalbaar is, namelijk
genezing.
“Herstel betekent na twee herseninfarcten een goed geheugen hebben en weer alles kunnen.”
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Naast genezing zijn er verschillende andere betekenissen van herstel naar voren gekomen tijdens de
interviews. Respondenten geven aan dat herstel betekent: Stabiel blijven, verder gaan met het leven,
normaal kunnen functioneren of persoonlijke ontwikkeling.
“Ik heb heel lang het gevoel gehad met het woord herstel van dat je eerst gewoon gezond
bent geweest. Ziek bent geworden en dat je een herstelperiode hebt gehad en dat je daarna
weer gewoon normaal beter de maatschappij in kan. Maar dat is dus niet zo. In mijn geval
met mijn autisme is het leren omgaan met autisme. Wat betekent autisme in mijn leven en
hoe kan ik het een plekje geven om verder te komen in de maatschappij in mijn leven. Ik
weet dat ik de rest van mijn leven gewoon met autisme rond blijf lopen dus ik zal altijd wel
bepaalde aanpassingen nodig hebben, maar ik weet ook dat ik met die aanpassingen ook
weer gewoon een redelijk normaal leven kan leiden dus het is eigenlijk leren omgaan met
autisme.”

“Herstelondersteunende zorg kan een betere plek in de maatschappij opleveren.”

“Herstel is voor mij eigenlijk een rotwoord want herstellen zal ik niet. Ik word ook niet meer
beter. Herstel is voor mij stabiel blijven.”

8.4

Ervaring begeleiding

Elf respondenten zijn tevreden met de begeleiding die zij krijgen van RIBW Brabant. Zij zijn tevreden
over de begeleiding en ondersteuning die zij krijgen van begeleiders. Een klein deel van de
respondenten is (deels) ontevreden over de begeleiding van RIBW Brabant. Zij zijn tevreden, maar
zijn over een aantal aspecten ontevreden. Voorbeelden hiervan zijn: communicatie, geringe tijd,
ongelijkwaardige interactie. Deze ervaringen komen terug in de belemmeringen in §8.7.
“Begeleiding betekent voor mij ondersteuning en dat is een ander woord dan begeleiding. Ik
hoef niet begeleid te worden in mijn leven, ik heb ondersteuning nodig. Als het met mij niet
goed gaat vind ik het fijn om iemand te bellen die neutraal is. Als het met mij moeilijk gaat
heb ik het nodig om mezelf te horen relativeren en praten om vervolgens zelf tot een
oplossing te komen en daar heb ik het ribw voor nodig. Het feit dat ik 24 uur per dag, zeven
dagen in de week een vangnet heb zorgt ervoor dat ik minder stress heb.”

“Mijn ervaring met de begeleiding is niet allemaal even goed eigenlijk. Ik trek tegenwoordig
maar mijn eigen plan en met wie ik kan opschieten doe ik het meeste mee en de rest laat ik
een beetje achter liggen. Je hebt altijd wel een beetje een keus.”

Een deel van de respondenten geeft aan dat zij niet kunnen benoemen of ze tevreden of ontevreden
zijn, omdat het per begeleider verschil maakt. Zo zijn zij over een aantal begeleiders zeer tevreden en
zijn zij over een aantal begeleiders ontevreden. Dit hangt ook af van de klik die zij hebben met een
begeleider. Gebrek aan communicatie is ook een punt waar respondenten tegenaan lopen. Zo hebben
ze het gevoel dat begeleiders niet altijd de rapportages lezen. Hierdoor krijgen respondenten het
gevoel dat begeleiders onvoldoende op de hoogte zijn. Respondenten geven aan dat het nuttig is om
in gesprek te gaan met begeleiding wanneer er iets niet naar wens verloopt.
“Ik ben blij met de begeleiding die ik nu heb. En waar het niet goed loopt pak ik het aan. Ik heb
mijn mond bij en dat is mijn geluk ik durf te vragen maar ook te zeggen wanneer het niet klopt.”
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8.5

Veranderingen

Elf van de twintig respondenten zien verandering in de begeleiding in het afgelopen jaar. Het
merendeel van de respondenten ervaart de veranderingen als positief. Zij ervaren dat ze meer eigen
regie krijgen en dat begeleiders meer op persoonlijk vlak communiceren met cliënten.

“Wat ik toch wel merk is dat de begeleiders toch meer open zijn. Die kunnen over het
algemeen ook wat meer persoonlijke dingen vertellen, maar ik merk ook dat er soms wel eens
wordt gevraagd van we hebben deze en deze situatie, hoe kijk jij daar als bewoner tegenaan?
Dus er wordt ook wel naar mijn mening gevraagd. Terwijl dat in het verleden eigenlijk bij
bepaalde situaties toch sneller werd gezet van: maak je niet druk, wij als begeleiding regelen
het wel.”

Een klein deel van de respondenten die veranderingen merken zien deze verandering als negatief. Zij
merken onder andere dat de begeleiders zicht teveel terug trekken, wat ze als onprettig ervaren. De
respondenten hebben het gevoel dat alles los gelaten wordt door begeleiding en vinden het moeilijk
om begeleiding te vragen.

“Tegenwoordig wordt ’s avonds aan mij gevraagd heeft u behoefte aan een gesprek. Dan zeg ik
nee want ik krijg het gevoel alsof ik de avond alleen door zou moeten kunnen komen. Terwijl ze
voorheen gewoon automatisch kwamen, wat ik heel prettig vond. Het is fijn als er even iemand
komt, dan halen ze je uit je isolement. Want je bent heel de dag alleen.”

De respondenten die geen veranderingen merken, geven aan dat in de afgelopen tijd geen
veranderingen ervaren hebben met betrekking tot de begeleiding.

“Ik heb eigenlijk geen veranderingen gemerkt in de begeleiding. Ik vond het sowieso over het
algemeen wel goed de begeleiding. Sommige punten dan weer niet. Maar dat is altijd
natuurlijk.”

8.6

Basisprincipes herstelondersteunende zorg

Aan de hand van de basisprincipes van herstelondersteunende zorg is gekeken of de hulpverleners
van de respondenten herstelondersteunend werken volgens de respondent. In de tabel in bijlage I.
staat per punt beschreven hoe de respondenten dit ervaren. Over het algemeen komt naar voren dat
de hulpverleners herstelondersteunend werken. Acht respondenten hebben niet volledig het gevoel dat
de hulpverlener persoonlijk reageert op gevoelens en emoties.

“Mijn ervaring is wel dat er wel goed geluisterd wordt naar mijn verhaal. Ik heb het idee dat ik
spontaan op het kantoor langs kan komen voor een koetjes en kalfjes gesprek.”

“Wat ik belangrijk vind aan begeleiding is dat ze handelen met hart en verstand. Niet alleen met
hart en niet alleen met verstand maar samen. Als je alleen met gevoel zou werken zou je dit werk
niet kunnen trekken. Als je alleen met verstand werkt kan je je niet invoelen in de mens.”
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Zeven respondenten ervaren dat de hulpverlener de ondersteuning van belangrijke anderen
onvoldoende stimuleert. Het merendeel kiest hier zelf bewust voor. Vaak wordt hiervoor gekozen
omdat respondenten het sociaal netwerk niet willen betrekken in de hulpverlening. Deze respondenten
willen niet dat het netwerk belast wordt. De hulpverlener is vooral gericht op het vergroten van de
eigen regie volgens de respondenten. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor het eigen verhaal van
de cliënt. Respondenten vinden dat er niet alleen gekeken moet worden naar de krachten en
kwaliteiten, ook de beperking mag er zijn.
“Ik bedoel je moet niet het idee hebben dat alles nu goed moet gaan en dat je alles kan. Want kijk als
jij je op dat moment rot voelt, voel jij je rot en is dat er ook echt en moet daar ook aandacht voor
zijn.”

8.7

Mogelijkheden

Een grote meerderheid van de respondenten ervaart dat er sinds de inzet van herstelondersteunende
zorg mogelijkheden geboden worden door de begeleiding. De mogelijkheden die volgens de
respondenten geboden worden zijn ondersteuning, activiteiten en het inzetten van de eigen ervaring.
Ondersteuning en activiteiten zijn de twee belangrijkste mogelijkheden volgens de respondenten.
Onder ondersteuning wordt de hulp die zij krijgen verstaan en onder activiteiten worden activiteiten
gericht op het bereiken van doelen verstaan. Alle respondenten geven aan dat hun kwaliteiten worden
ingezet in het herstelproces. Een klein deel van de respondenten geeft aan dat er geen mogelijkheden
geboden worden door de begeleiding. Zij geven aan dat ze deze mogelijkheden zelf moeten creëren
en dat begeleiding daarin niet hoeft te ondersteunen.
“Ik denk dat je zelf mogelijkheden moet creëren, zodat je zelf een beetje de regie krijgt van het
eigen leven. Iedereen komt wel op een bepaald punt van ik hoor wel wat ik moet doen en dat doe ik
wel. Op het moment dat jij het idee hebt van Hey ik heb zelf iets te zeggen en ik wil dit en daar krijg
je ondersteuning in. Dan krijg je zelf het gevoel dat je je leven weer onder controle hebt. De cliënt
moet daar wel aan toe zijn en dat moet ook echt vanuit de cliënt zelf komen.”

8.8

Belemmeringen

Achttien respondenten ervaren belemmeringen in de begeleiding. In bijlage II. van dit verslag staan
de belemmeringen in een cirkeldiagram weergegeven. Deze belemmeringen zijn dingen waar dagelijks
tegenaan gelopen wordt in combinatie met de begeleiding. Slechte onderlinge communicatie tussen
begeleiders en tussen begeleider en cliënt is de meest voorkomende belemmering volgens de
respondenten.
“Waar ik tegenaan loop is dat ze niet goed communiceren. Met mij of naar elkaar. Rapportages
worden soms niet goed gelezen.”

Regels en afspraken die gelden binnen RIBW Brabant worden als grote belemmering gezien in de
begeleiding.
“Ik bedoel regels zijn goed, maar ze moeten breder en per individu bekeken worden”

“Dat er regels zijn oké, maar regels zijn er om het ons als bewoners makkelijker te maken. Ik krijg
soms het gevoel dat er zoveel regels zijn dat het ons juist moeilijker gemaakt wordt. Ik vind het aan
de ene kant goed dat er regels zijn, maar hou je er als begeleiding alsjeblieft niet te krampachtig aan
vast.”
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Daarnaast is het beroepen op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt een belemmering.
Respondenten geven aan dat ze soms deze eigen verantwoordelijkheid nog niet aan kunnen en hier
eerst hulp in nodig hebben.

“Eigen verantwoordelijkheid, je wordt er mee doodgegooid. Zodra je maar iets zegt: eigen
verantwoordelijkheid. Ik word daar moe van. Van dat begrip. Nou ik weet het, ik weet dat het je
eigen verantwoordelijkheid is en ik ben onderhand oud genoeg om dat te weten. En ze hoeven het
niet continue te zeggen. Ja, ik heb dan zoiets van laat maar hoor. Ik ben geen kind meer . Namen ze
het maar een keer over, laat het maar eens een keer niet mijn verantwoordelijkheid zijn.”

Tot slot wordt stigma ook ervaren als een belemmering. Respondenten ervaren last van zelfstigma en
stigma van buitenaf. Door een stigma zijn respondenten onzeker en worden zij belemmerd in hun
herstelproces.
“Ik kan beter maar niet gaan afwegen wat de wereld denkt. Ik bedoel ik kan ook zeggen wat ik van
de wereld vind. Er wordt vaak gezegd hij is schizofreen, maar diegene heeft schizofrenie. Er wordt
vaak een fout en slecht beeld gegeven. Ik hoop dat er een betere manier van communicatie over
komt in de media. Daar zou ik me echt voor willen inzetten. Ik zou echt het dialoog aan willen gaan,
want ik heb wel degelijk een rijk leven, alleen zijn er bepaalde dingen om mij dat rijke leven te
kunnen geven.”

8.9

Stimulatie

Alle respondenten is de vraag gesteld hoe zij gestimuleerd worden om te werken aan hun
herstelproces. De meerderheid van de respondenten wordt gestimuleerd door middel van
empowerment. Wanneer begeleiders cliënten in hun kracht zetten zijn ze gestimuleerd om aan het
herstelproces te werken.
“Het stimuleert mij wanneer iemand mij complimenten geeft. Als mensen positief zijn tegen mij krikt
mij dat op.”

“Ik wordt gestimuleerd als ze me erop wijzen dat iets goed is gegaan, door complimentjes te geven
en de goede dingen te stimuleren. Positief stimuleren is beter dan negatief benaderen.”

Daarnaast is sociaal netwerk een belangrijk aspect van stimulatie. Een meerderheid van de
respondenten geeft aan gestimuleerd te worden door het sociaal netwerk. De respondenten zeggen
dat ze steun van hun omgeving nodig te hebben om te kunnen werken aan het herstelproces. Het
hebben van activiteiten, het kunnen delen van ervaringskennis en eigen regie over het leven zijn
daarnaast nog stimulansen om aan het herstelproces te werken.

“Ik heb steun nodig om te kunnen zijn wie ik nu ben. Steun heeft ervoor gezorgd dat ik dit huis heb
en een vangnet. Steun zorgt ervoor dat ik me gehoord voel, dat ik er mag zijn en dat ik mezelf
daardoor kan ontwikkelen. Steun is heel belangrijk niet alleen van begeleiding maar ook van
vrienden.”
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8.10 Motivatie
Op de vraag hoe cliënten gemotiveerd raken om te werken aan hun herstel geven zeventien
respondenten aan dat doorzettingsvermogen een grote motivatiebron is voor herstel. Onder
doorzettingsvermogen wordt verstaan dat het individu steeds weer de kracht vind om op te staan en
ergens naar te streven. Hoop is voor bijna alle respondenten hetgeen waar zij motivatie uit halen.

“Motivatie is voor mij de wil om door te gaan. Ik wil straks weer terug in de maatschappij, ik wil
gaan studeren, daarna gaan werken en ik wil graag een vriend, een huis en een kind. Zo gaat mijn
balletje eigenlijk door. Ook voor mijn beste vriend sta ik iedere dag op en zeg ik kijk eens jongen
hoe goed ik het doe en hoe zwaar het ook voor me is, ik blijf toch doorbijten. Soms denk je, god ik
moet heel die berg nog opklimmen. Maar als je dan bovenaan staat dan denk je: dat heb ik toch
eens goed gedaan, kijk eens waar ik nou ben. Ik krijg mijn kans en die wil ik niet verspillen, dat is
denk ik mijn grootste motivatiebron.”

“Hoop doet leven.”

Een groot aantal respondenten heeft steun nodig om gemotiveerd te raken waarbij sociaal netwerk
een belangrijk aspect is om te kunnen werken aan herstel. Ten slotte geven de respondenten de
volgende punten aan die zij nodig hebben om gemotiveerd te raken voor hun herstel:
gelijkwaardigheid, structuur, activiteiten, eigen regie, ervaringskennis delen, empowerment en doelen.

“Motivatie kan voor mij hele kleine dingen zijn, als de zon schijnt dan pak ik mijn fiets ik ben eigenlijk
altijd alleen maar dan fiets ik naar het terras en ga daar lekker zitten genieten.”
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9. Conclusies
9.1

Inleiding

Op basis van de analyse van de resultaten en het theoretisch kader worden er deelconclusies
geformuleerd die antwoord geven op de deelvragen. In de eindconclusie wordt antwoord gegeven op
de probleemstelling.

9.2

Deelconclusies

1. Hoe is de herstelbeweging ontstaan en hoe wordt deze ingezet binnen RIBW Brabant?
Voor velen is het niet vanzelfsprekend om mensen die leven met een langdurige psychische
kwetsbaarheid als mens te ervaren. Zij worden eerder als patiënt met een ziektebeeld gezien. De
mens erachter wordt gauw vergeten. Dat werkt vervreemdend voor de mensen om wie het gaat. In de
hulpverlening wordt vaak vergeten om stil te staan hoe het echt met andere mensen is. Er wordt snel
in oplossingen gedacht. De zoektocht naar de zin van het leven en de worsteling die daarmee gepaard
gaat verbind mensen met een psychische kwetsbaarheid met elkaar. Een aantal mensen met een
psychische kwetsbaarheid is een zoektocht aangegaan. Uit deze zoektocht hebben ontwikkelingen
binnen cliëntenbewegingen plaatsgevonden (Ploeg, 2011).
Door de ontwikkelingen in de cliëntenbewegingen is landelijk het HEE programma ontstaan. Dit
programma is gericht op het ondersteunen van herstelprocessen en het ontwikkelen van kennis en
producten op het gebied van herstel en herstelondersteuning, gemaakt en uitgevoerd door
ervaringsdeskundigen (HEE, z.d.). Volgens Hendriksen-Favier, Nijnens en van Rooijen (2012) moeten
begeleiding en zorg tot doel hebben om mensen te helpen zoveel mogelijk zichzelf te helpen. De
directe en indirecte omgeving van de cliënt, alle diensten binnen en buiten de organisatie, diagnostiek,
behandeling, trajectbegeleiding etc., zouden ten dienste moeten staan van het persoonlijk
herstelproces van de cliënt. Davidson e.a. (2009) omschrijven de volgende definitie: “Hersteloriëntatie
van een instelling verwijst naar de mate waarin het personeel en het aanbod van de instelling
persoonlijk herstel faciliteren of bevorderen en omvat de verschillende aspecten van de
dienstverlening waarvan verondersteld wordt dit te doen.
RIBW Brabant heeft naar aanleiding van de landelijke herstelbeweging een herstelbeweging in gang
gezet die aansluit bij de organisatie. RIBW Brabant stelt zich ten doel herstelondersteunend te zijn aan
al haar cliënten. Elke cliënt wordt begeleid en geadviseerd bij zijn persoonlijk herstelproces. RIBW
Brabant draagt bij aan het verhogen van het welzijn, welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënt
door partnerschappen aan te gaan met de cliënt en zijn omgevingen. Wie en wat een cliënt helpt bij
zijn herstel is persoonlijk en kan op verschillende manieren vorm krijgen. De cliënt gebruikt
hulpmiddelen bij herstel die op dat moment van belang zijn om zich goed te voelen. Omdat het om
persoonlijke en unieke processen gaat zullen de cliënt en RIBW Brabant op maat gesneden
combinaties maken. Essentieel is dat de cliënt op basis van eigen argumenten en vertrouwen in
zichzelf en de ander, keuzes kan maken in wie en wat kan helpen bij herstel. De basis voor het
streven naar een goede herstelondersteuning is de cliënt zelf in zijn herstelproces. Het aanbod wordt
daaromheen georganiseerd. RIBW Brabant maakt daarbij gebruik van mogelijkheden en voorzieningen
die bij cliënten, ervaringsdeskundigen, personeel, naastbetrokkenen en in de maatschappij aanwezig
zijn. RIBW Brabant richt zich met name op persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de cliënt. Er wordt
samengewerkt met personen, maatschappelijke organisaties en gezondheidszorgorganisaties om het
persoonlijk doel van de cliënt te helpen realiseren. Elke cliënt heeft een eigen begeleidingsplan waarin
zijn doelen verwoord zijn en waarin het ontwikkelingsproces gevolgd wordt. Door het begeleidingsplan
regelmatig
te
evalueren
en
te
toetsen
op
voortgang
wordt
de
inhoud
geborgd
(www.intranet.ribwbrabant.nl).
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De visie van RIBW Brabant is gericht op herstelondersteunende zorg. De zorgverlening biedt de cliënt
een manier van leven waar hij of zij zelf tevreden mee is. De werkwijze is gericht op de individuele
ontwikkeling van de cliënt. Op deze manier worden cliënten gestimuleerd in hun eigen regie, zodat zij
zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren in de maatschappij. Gelijkwaardigheid tussen
cliënt en hulpverlener is hierbij van belang (www.ribwbrabant.nl).
2. Wat is er tot nu toe gedaan binnen het cliëntenspoor gericht op herstelondersteunende zorg binnen
RIBW Brabant?
Vanuit de organisatie en team HOZ wordt veel geïnvesteerd in het werken met herstelondersteunende
zorg en ervaringsdeskundigheid. Het tweesporen beleid waar binnen RIBW Brabant mee wordt
gewerkt, houdt in dat er een medewerkersspoor is en een cliëntenspoor. Op dit moment wordt er veel
aandacht geschonken aan het medewerkersspoor maar wat is er nu eigenlijk gedaan binnen het
cliëntenspoor (www.intranet.ribwbrabant.nl)?
In oktober 2013 heeft er voor cliënten een actieve inspiratiebijeenkomst over herstelondersteunende
zorg plaatsgevonden. Deze bijeenkomst had als doel cliënten te informeren, te prikkelen en te
enthousiasmeren. Daarnaast heeft er een kleinschalige bijeenkomst plaatsgevonden waar mensen met
ervaring hun verhaal hebben gedaan. Deze bijeenkomst had als doel cliënten te informeren en kennis
te laten maken met ervaringsdeskundigheid. Daarnaast is vanaf 6 januari 2014 team HOZ gestart met
het kiemuurtje. Elke week op maandag wordt het kiemuurtje georganiseerd door een
ervaringsdeskundig medewerker en door vrijwilligers met ervaring. Het doel van dit kiemuurtje is om
op een laagdrempelige manier cliënten bij elkaar te brengen en te laten spreken over herstel en
ervaringsdeskundigheid. Hierbij zijn ervaringsdeskundigen aanwezig die antwoord geven op vragen en
daarnaast ondersteuning bieden (www.intranet.ribwbrabant.nl).
RIBW Brabant biedt cliënten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en eventueel een bijdrage te
leveren aan de organisatie door middel van vrijwilligerstaken. Vrijwilligers met ervaring kunnen op
basis van eigen ervaring ondersteuning bieden aan anderen. Eventueel met de intentie om binnen de
geestelijke welzijnssector als ervaringsdeskundig medewerker te gaan werken. Dit proces is echter
niet voor iedereen weggelegd en vereist de nodige tijd en ondersteuning. RIBW Brabant biedt vier
cursussen voor cliënten. Uit onderzoek blijkt dat deze cursussen feitelijk bijdragen aan het herstel van
de deelnemers. De cursussen wordt geleid door ervaringsdeskundig medewerkers en cliënten kunnen
op individuele basis deelnemen aan de cursus. Cursussen waar cliënten van het RIBW Brabant aan
kunnen deelnemen zijn: Begin maken met herstel, herstellen doe je zelf, werken met eigen ervaring
en de WRAP (Welness Recovery Action Plan) (www.intranet.ribwbrabant.nl).
Uit de probleemanalyse komt naar voren dat cliënten in bijeenkomsten aangeven nog maar weinig op
de hoogte te zijn van herstelondersteunende zorg (E. van Etten, persoonlijke communicatie, 4
december 2013). Uit de analyse van de interviews is gebleken dat het merendeel van de respondenten
bekend is met herstelondersteunende zorg. Zij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen die binnen
RIBW Brabant gaande zijn gericht op herstelondersteunende zorg. Hoewel dit het merendeel van de
respondenten is, is dit slechts een kleine meerderheid. Er moet nog meer geïnvesteerd worden op
cliëntniveau. Het grootste gedeelte van de respondenten die niet of onvoldoende weet van
herstelondersteunende zorg valt onder de leeftijdscategorie 50 t/m 80 jaar. Voornamelijk binnen deze
doelgroep moet er meer geïnvesteerd worden in het cliëntenspoor.
In antwoord op de vraag wat er gedaan is binnen het cliëntenspoor binnen RIBW Brabant kan
geconcludeerd worden dat er op verschillende manieren geïnvesteerd is in het cliëntenspoor. Toch is
dit onvoldoende als er gekeken wordt in hoeverre cliënten op de hoogte zijn van
herstelondersteunende zorg. Volgens E. van Etten (persoonlijke communicatie, Mei 20, 2013) is het
voor zowel de organisatie, de medewerkers, de ervaringsdeskundig medewerkers en de cliënten van
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belang dat er goed geïnformeerd wordt over herstelondersteunende zorg en de ontwikkelingen
hiervan. Alleen gezamenlijk kan de visie van herstelondersteunende zorg uitgedragen worden. Er
moet meer geïnformeerd worden over herstelondersteunende zorg om deze visie daadwerkelijk
gezamenlijk uit te gaan dragen.
3. Hoe ervaren cliënten herstelondersteunende zorg binnen RIBW Brabant en wat voor veranderingen
gaan daarmee gepaard?
Door middel van HOT-trainingen is er geïnvesteerd in het medewerkersspoor. Er wordt vanuit gegaan
dat medewerkers de visie van herstelondersteunende zorg uitdragen naar cliënten en
herstelondersteunend te werk gaan in de begeleiding van cliënten (E. van Etten, persoonlijke
communicatie, 4 december 2013).
Uit de resultaten van de interviews blijkt dat het merendeel van de respondenten geheel tevreden is
met de begeleiding die zij krijgen van RIBW Brabant. Een klein deel van de respondenten is niet of
deels tevreden over de begeleiding. Het gaat er bij herstelondersteunende zorg om dat cliënten het
leven naar tevredenheid in kunnen vullen. Alle bekende vormen van hulpverlening kunnen het
herstelproces bij bepaalde individuen bevorderen. Uit het theoretisch kader blijkt dat alle
hulpverlening herstelondersteunend kan zijn, maar in de praktijk niet altijd herstelondersteunend is.
De oorzaak hiervan is dat elk individu anders reageert op een bepaalde hulpverleningsvorm. De
hulpverlening moet dus worden aangepast aan het individu (Storme, 2013). De hulpverlening binnen
RIBW Brabant kan meer aangepast worden op het individu om meer herstelgericht te werken.
Met behulp van de kenmerken die van Bakel et al. (2008) omschrijven, is onderzocht of de
respondenten herstelondersteunende begeleiding krijgen van RIBW Brabant. Een kleine meerderheid
van de respondenten scoort de hulpverlening van RIBW Brabant op alle kenmerken van de
herstelondersteunende hulpverlener positief. Zij geven aan dat een belangrijke factor hierin is dat zij
twee of drie vaste begeleiders hebben die de begeleiding van de respondent bieden. Dit zorgt voor
duidelijkheid en vertrouwen in de begeleiding. Een aantal vaste contactpersonen per cliënt zorgt voor
duidelijkheid en tevredenheid bij de cliënt.
Respondenten zijn van mening dat de hulpverlener meer op persoonlijk vlak met de cliënt mag
communiceren. Daarnaast wordt door de respondenten benoemd dat de hulpverlener de
ondersteuning van belangrijke anderen te weinig stimuleert. Het merendeel van de respondenten die
dit benoemt kiest hier echter zelf voor. Er kan gesteld worden dat de respondenten tevreden zijn over
de begeleiding van RIBW Brabant. De hulpverlening werkt over het algemeen herstelondersteunend,
maar hierin kunnen nog dingen verbeterd worden. De verbeterpunten moeten gericht worden op de
communicatie tussen begeleiders en begeleider en cliënt en daarnaast de gelijkwaardigheid van cliënt
en hulpverlener.
De inzet van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid is nu ongeveer een jaar gaande
binnen RIBW Brabant. Een kleine meerderheid van de respondenten ziet daadwerkelijk verandering in
de begeleiding na de inzet van herstelondersteunende zorg. De meesten ervaren deze veranderingen
als positief. Zij hebben het gevoel dat ze meer eigen regie krijgen en dat er meer gelijkwaardigheid is
tussen cliënt en begeleider. Een klein deel van de respondenten zegt echter dat de begeleiding zich
teveel terug trekt, wat als onveilig ervaren wordt. Hoewel het merendeel de veranderingen als positief
ervaart, vereisen de negatieve ervaringen aandacht binnen RIBW Brabant.
Concluderend ervaren de cliënten van RIBW Brabant de inzet van herstelondersteunende zorg en
ervaringsdeskundigheid als positief. De betekenisvolle veranderingen in dit proces zijn de eigen regie
over het leven krijgen en meer gelijkwaardigheid in de begeleiding. Wanneer er meer bekendheid is
bij cliënten over herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid kan de herstelvisie beter
gedragen worden door cliënten. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in de eigen regie van de
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cliënt en gelijkwaardigheid in de begeleiding. Er zou per individu gekeken moeten worden in hoeverre
een cliënt eigen verantwoordelijkheid kan nemen en krijgen.
4. Welke mogelijkheden en belemmeringen ervaren cliënten als gevolg van de inzet van
herstelondersteunende zorg?
Sinds de inzet van herstelondersteunende zorg ervaart de grootste meerderheid van de respondenten
dat er mogelijkheden geboden worden naar behoeften van de cliënt. De begeleiding biedt
mogelijkheden in activiteiten en het inzetten van eigen ervaringen met behulp van de begeleiding. Uit
het theoretisch kader komt naar voren dat binnen de herstelcultuur empowerment, zelfbeschikking en
emancipatie een belangrijke rol spelen. Het actief samenwerken met de cliënt kan leiden tot
empowerment wat leidt tot herstel (Fisher, 2006). Een klein deel van de respondenten geeft aan dat
er geen mogelijkheden geboden worden door begeleiding. De reden hiervan is dat de respondenten
vinden dat ze deze mogelijkheden zelf moeten creëren en dat het een deel eigen verantwoordelijkheid
is om het gewenste resultaat te bereiken.
Naast de mogelijkheden die cliënten ervaren, ervaart een grote meerderheid belemmeringen in de
begeleiding. Cliënten ervaren deze belemmeringen dagelijks in combinatie met de begeleiding. De
grootste belemmeringen die ervaren worden zijn de communicatie tussen cliënten en begeleiding en
tussen begeleiding onderling, de regels en afspraken, het beroep doen op de eigen
verantwoordelijkheid en stigma.
De helft van de cliënten die belemmeringen ervaart in de begeleiding ervaart dit in de onderlinge
communicatie. Hiermee wordt bedoeld de communicatie tussen begeleider en cliënt maar ook de
communicatie onderling tussen de begeleiders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de onderlinge
communicatie verbetering vereist. Hulpverleners blijken vaak niet op een lijn te zitten als het gaat om
de begeleiding van de cliënt.
Daarnaast lopen cliënten vaak aan tegen regels en afspraken. Binnen RIBW Brabant zijn er
verschillende protocollen opgesteld. Op dit moment wordt er nog te veel binnen de kaders van deze
protocollen gewerkt. Juist om herstelondersteunend te werken moet er soms buiten deze kaders
gewerkt worden. Doordat dit nu nog te weinig gebeurt, kan volgens de respondenten
herstelondersteunde zorg te weinig ingezet worden. Volgens Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen
(2012) is het van belang dat het zichtbaar wordt dat cliënten ruimte krijgen voor herstel. De
herstelondersteunende visie moet met cliënten besproken en vormgegeven worden. Dit kan inhouden
dat er bijvoorbeeld kritisch wordt gekeken naar regels en dat cliënten meer zeggenschap krijgen over
de woonomgeving. Er moet hierin gekeken worden wat de wensen en behoeften van cliënten zijn.
Zoals beschreven in het theoretisch kader geeft Dröes (2008) aan dat hulpverleners vaak nog vanuit
protocollen, theorieën en aangeleerde patronen reageren. Dit creëert distantie en zet de hulpverlener
in een observerende en objectiverende modus. Dit maakt dat de cliënt zich niet emotioneel gehoord of
begrepen voelt.
Cliënten ervaren na de inzet van herstelondersteunende zorg dat ze veel eigen verantwoordelijkheid
hebben, terwijl sommigen hier nog niet klaar voor zijn. Het merendeel van de cliënten ervaart dat
sinds de inzet van herstelondersteunende zorg veel losgelaten wordt en dat cliënten alles zelf moeten
doen. Copeland (2011) stelt dat eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat alles zelf gedaan moet
worden maar dat de persoon de verantwoordelijkheid neemt om hulp te vragen wanneer die dit nodig
heeft. Krabbedijk (2010) geeft in haar artikel aan dat dit een valkuil is van de hulpverleners. Doordat
herstel een proces is van de cliënt maakt dit de rol van de hulpverlener bescheiden. Het risico hierbij
is dan dat hulpverleners cliënten te gemakkelijk loslaten, dit blijkt ook uit de analyse van de
resultaten.
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Herstelondersteunende zorg wordt op dit moment volgens de respondenten niet voldoende als visie
uitgedragen door medewerkers van RIBW Brabant. Volgens Krabbedijk (2010) is herstel een proces
van de cliënt en geen hulpverleningsvorm. De hulpverlening moet daarom aangepast worden aan het
individu (Storme, 2013).
Respondenten geven aan dat naast het zelfstigma, het stigma van buitenaf belemmerend kan zijn.
Vanuit de literatuur komt naar voren dat stigma nog een grote belemmering is om
herstelondersteunend te werken. Wanneer medewerkers geschoold zijn en werken aan
cultuurverandering, blijft er zowel binnen als buiten de organisatie sprake van het probleem stigma.
Stigmatisering kan sociale uitsluiting, discriminatie en zelfstigmatisering als gevolg hebben. Binnen
een implementatietraject van herstelondersteunende zorg is het van belang om deze stigmatisering te
bestrijden, zowel binnen als buiten de instelling. Dwang, huisregels, beperkingen van rechten leidt
ertoe dat cliënten afhankelijk worden en zich minderwaardig voelen. Het herstel van de cliënt wordt
hierdoor ondermijnd (Hendriksen-Favier, Nijnens & van Rooijen, 2012). Zowel hulpverleners als
naastbetrokkenen hebben vaak weinig vertrouwen in het vermogen van de cliënt om te herstellen
(Aardema, 2008).
Concluderend ervaren cliënten van RIBW Brabant zowel mogelijkheden als belemmeringen in de
begeleiding. Het is van belang dat cliënten mogelijkheden blijven zien in het herstelproces. Stimulatie
vanuit de begeleiding is hierbij van groot belang. Het is goed om met cliënten in gesprek te blijven
over de belemmeringen die zij ervaren. Wanneer cliënten aangeven waar zij tegenaan lopen, kan hier
gehoor aan gegeven worden en kan er samen met de cliënt gewerkt worden aan deze belemmeringen.
5. Wat motiveert cliënten binnen RIBW Brabant om te werken aan het eigen herstelproces?
Op de vraag hoe respondenten gemotiveerd raken om te werken aan het herstel geeft een grote
meerderheid van de respondenten aan dat doorzettingsvermogen een grote motivatie bron is voor
herstel. Onder doorzettingsvermogen wordt verstaan dat het individu steeds weer de kracht vind om
op te staan en ergens naar te streven. Daartegenover staat dat de grootste bron van stimulatie voor
een groot deel van de respondenten empowerment is. Doordat de hulpverlener de cliënt in zijn kracht
zet, raakt de cliënt gemotiveerd om te werken aan het eigen herstel. Door deze positieve benadering
krijgt de cliënt weer de kracht en daardoor doorzettingsvermogen wat zij nodig hebben voor herstel.
Een hulpverlener gaat herstelgericht te werk wanneer hij zijn cliënt in zijn kracht zet. Dit valt ook
binnen de basisprincipes van de herstelondersteunende hulpverlener. Een grote meerderheid ervaart
dat de hulpverlener de cliënt in zijn kracht zet.
Hoop en steun worden daarnaast door de respondenten gezien als grote bron van motivatie. Dit zijn
ook twee van de vijf begrippen die naar voren kwamen na een onderzoek van Marie Ellen Copeland,
zoals beschreven in het theoretisch kader. Per individu betekent het begrip hoop iets anders. Vanuit
de herstelvisie is hoop een belangrijke levensbehoefte (Copeland, 2011). De respondenten zien hoop
ook als belangrijke levensbehoefte. Onder steun wordt volgens Copeland (2011) verstaan dat men het
gevoel heeft geholpen te worden. Vanuit de herstelvisie wordt ervan uitgegaan dat het delen van
ervaringen en inzichten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen een positieve
bijdrage levert aan het herstelproces. Volgens een artikel van Krabbedijk (2010) komt uit vele
verhalen met cliënten naar voren dat de aanwezigheid van een persoon die in ze bleef geloven een
belangrijke factor was in het herstelproces van de cliënt.
Copeland (2011) stelt dat het delen van ervaringen op basis van gelijkwaardigheid een positieve
bijdrage levert aan het herstelproces. Bijna de helft van de respondenten ziet gelijkwaardigheid als
motivatiebron in de weg naar herstel. Plooy (2009) beschrijft dat de begeleiding vaak stagneert
doordat de cliënt een gebrek heeft aan motivatie. Hierbij wordt benoemd dat hulpverleners niet
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gewend zijn om cliënten als gelijkwaardig te zien, wat juist belangrijk blijkt te zijn als motivatie voor
de cliënt.
Volgens Bluebird (2004) en Fischer & Camberlain (2004) is cliëntenparticipatie essentieel voor een
verandering naar herstelondersteunende zorg. Daarnaast moeten er samenwerkingsverbanden zijn
tussen cliënten, naastbetrokkene, hulpverleners en betrokken partijen. Het hebben van een sociaal
netwerk is voor veel respondenten een bron van zowel motivatie als stimulatie. Het netwerk zou een
rol kunnen gaan spelen in het herstelproces van de cliënt, aangezien het netwerk een stimulerende en
motiverende rol heeft.

9.3

Eindconclusie

Probleemstelling: Hoe ervaren cliënten van RIBW Brabant de herstelbeweging die binnen RIBW
Brabant gaande is en wat hebben zij nodig om gemotiveerd te raken en te werken aan hun eigen
herstel door middel van herstelondersteunende zorg.
Uit de probleemanalyse is naar voren gekomen dat binnen de herstelbeweging van RIBW Brabant het
cliëntenspoor te weinig belicht wordt. RIBW Brabant stelt zich ten doel de basis te zijn voor herstel.
Het begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond bij het vinden van een weg in de
samenleving. De weg naar herstel is voor iedere cliënt anders.
De cliënten van RIBW Brabant zijn onvoldoende op de hoogte van de herstelbeweging die binnen
RIBW Brabant gaande is. Dit geldt vooral voor de cliënten in de leeftijdscategorie 50 t/m 80. De
medewerkers van RIBW Brabant bieden volgens de cliënten van RIBW Brabant begeleiding volgens de
principes van herstelondersteunende zorg. De begeleiding loopt naar tevredenheid van de cliënt. Er
wordt te weinig gecommuniceerd naar cliënten over herstelondersteunende zorg. Daarnaast loopt de
communicatie tussen medewerkers en cliënt niet naar tevredenheid van de cliënt. Cliënten hebben het
gevoel dat medewerkers geen rapportages lezen en dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen van de cliënt.
Het merendeel van de cliënten kan herstel niet op zichzelf betrekken, waardoor er nog onvoldoende
gebruik gemaakt wordt van herstelondersteunende zorg. Wanneer medewerker en cliënt zich samen
gaan verdiepen in herstelondersteunende zorg kan er een lijn getrokken worden over hoe
herstelondersteunende zorg in te zetten in de begeleiding. Herstel is geen hulpverleningsvorm, maar
een proces van de cliënt en moet daarom aangepast worden op het individu. In het
herstelondersteunend werken is het van belang dat er op een gelijkwaardig niveau gewerkt wordt
tussen begeleider en cliënt. Cliënten hebben deze gelijkwaardigheid nodig om aan het eigen herstel te
werken. Wanneer zij het gevoel krijgen gelijkwaardig te zijn, hebben zij het gevoel dat ze er mogen
zijn wat als motivatie voor herstel werkt. De grootse motivatiebron voor cliënten is het hebben van
doorzettingsvermogen en hoop. Daartegenover is empowerment de grootste bron van stimulatie.
Doordat hulpverleners van RIBW Brabant de cliënt in zijn kracht zetten, raakt de cliënt gemotiveerd
om te werken aan het eigen herstelproces. Door deze positieve benadering krijgt de cliënt de kracht
en daardoor dus doorzettingsvermogen. Andere belangrijke factoren van motivatie zijn het hebben
van een sociaal netwerk en het ervaren van steun. Deze motivatie factoren hebben cliënten nodig om
de eigen toekomstvisie waar te maken en de doelen na te kunnen streven.
Er kan gesteld worden dat cliënten meer en effectiever geïnformeerd moeten worden over
herstelondersteunende zorg. Daarnaast moeten zowel medewerker als cliënt herstelondersteunende
zorg als individueel proces gaan vormgeven. Goede communicatie tussen cliënt en medewerker is
hierbij van groot belang, wat nog enige aandacht vereist binnen RIBW Brabant.
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10. Discussie
10.1 Inleiding
Met behulp van de kwaliteitscriteria worden de uitkomsten van het onderzoek op de betrouwbaarheid,
validiteit en bruikbaarheid kritisch geëvalueerd. Daarnaast wordt het proces van het onderzoek
doorlopen en geëvalueerd.

10.2 De kwaliteit van het onderzoek
Betrouwbaarheid
Om het onderzoek betrouwbaar te laten verlopen is er vooraf gekozen om een gestratificeerde
steekproef af te nemen. Gedurende het onderzoek bleek dat de medewerking van verschillende teams
niet verliep zoals verwacht. Er is toen voor gekozen om opnieuw kritisch naar de steekproef te kijken.
Er hadden op dat moment ongeveer tien interviews plaatsgevonden. Opmerkelijk was dat de
respondenten in de leeftijdscategorie 18 t/m 29 of 50 t/m 80 vielen. Er was een groot verschil
zichtbaar tussen deze twee leeftijdscategorieën. Om betrouwbare uitspraken te gaan doen is er voor
gekozen op zoek te gaan naar respondenten in de leeftijdscategorie 30 t/m 49. Op deze manier is er
voor gezorgd dat er duidelijke verschillen zichtbaar werden. De steekproef is niet voldoende groot om
over de gehele organisatie uitspraken te doen, echter geeft het wel een betrouwbaar beeld over de
deelpopulaties die in dit onderzoek zichtbaar zijn. Om het onderzoek volledig betrouwbaar te laten zijn
voor de gehele organisatie zouden er meer interviews afgenomen moeten worden. Dit was echter in
het korte tijdsbestek, wat voor dit onderzoek beschikbaar was, niet mogelijk. Het onderzoek is gedaan
door twee onderzoekers, hierdoor is het onderzoek door twee verschillende personen kritisch bekeken
en beschreven. Voordat de interviews werden gehouden is er gezamenlijk met twee cliënten van RIBW
Brabant de topiclijst doorgenomen. Aan de hand van deze gesprekken is de topiclijst aangepast zodat
deze aansloot op het niveau van de cliënt. Tijdens het proces van het onderzoek is er altijd terug
gekoppeld met de praktijkbegeleider. Één keer in de twee weken hebben er gesprekken plaats
gevonden met de praktijkbegeleider om de vorderingen, leermomenten en verandering te bespreken
en te verantwoorden. Er werd continue kritisch gereflecteerd gedurende het onderzoek.
Validiteit
Bij het nagaan van de validiteit van dit onderzoek is gekeken naar de geldigheid van het
meetinstrument, door de vragen te evalueren met de respondenten. Aangezien er voor dit onderzoek
zowel praktijkgericht als literatuuronderzoek is gedaan, is er voor gezorgd dat de probleemstelling
vanuit verschillende invalshoeken belicht wordt. Bij het toetsen van de validiteit wordt gekeken naar
het waarheidsgehalte van het onderzoek. Een systematische fout die vaak voorkomt is het sociaal
wenselijk antwoord geven (Verhoeven, 2010). Tijdens dit onderzoek is opgemerkt dat er meerdere
keren een sociaal wenselijk antwoord is gegeven. Door verschillende soorten vragen te stellen en door
te vragen over een onderwerp is er voor gezorgd dat de antwoorden toch specifieker en meer valide
werden. Een andere vorm van validiteit is begripsvaliditeit. In dit onderzoek is hier gebruik van
gemaakt door bepaalde vragen specifieker te maken, zodat er gemeten kon worden wat voor dit
onderzoek vereist is. Door de begrippen voorafgaande aan het onderzoek meetbaar te maken, zullen
de resultaten valide zijn.
Bruikbaarheid
Uit bovenstaande informatie is gebleken dat dit onderzoek bruikbaar is voor de organisatie. De
opdrachtgever kan aan de slag met de onderzoeksresultaten en het bijbehorende beroepsproduct,
omdat deze gebruikt kunnen worden voor verbetering van de eigen organisatie en deze kunnen
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bijdragen aan het uitstippelen van het beleid rondom herstelondersteunende zorg. Doordat de
opdrachtgever nauw betrokken is bij het proces is er in samenwerking met de opdrachtgever voor
gezorgd dat het onderzoek bruikbaar is. Er werd continu gereflecteerd met de opdrachtgever in deze
fase wat er verwacht werd van het onderzoek en hoe dit aan kon sluiten aan de ontwikkelingen binnen
de organisatie. Daarnaast zijn cliënten, vrijwilligers met ervaring en ervaringsdeskundig medewerkers
van RIBW Brabant in het onderzoek betrokken. Het nauw samenwerken met deze personen heeft niet
alleen een positief effect op de bruikbaarheid maar ook op de betrouwbaarheid van de resultaten.

10.3 Evaluatie van het proces
Een van de twee studenten was voor de start van het onderzoek werkzaam binnen RIBW Brabant. Het
contact met de opdrachtgever verliep hierdoor gemakkelijk. In een vroeg stadium was er al contact
tussen de onderzoekers en opdrachtgever. De kracht van het afstudeerkoppel is dat de één student
bekend was met de organisatie en daarom makkelijk contacten kon leggen en kritisch naar de
organisatie kon kijken, terwijl de andere student juist met een nieuwe blik kon kijken naar de situatie.
Hierdoor is het mogelijk geweest om het onderzoek kritisch en zorgvuldig te laten verlopen. Er kon op
tijd aan de slag gegaan worden met het schrijven van het projectvoorstel. Al snel werd duidelijk dat
het veel tijd kostte om het projectvoorstel in te leveren en te verbeteren doordat er slechts enkele
data waren waarop dit mogelijk was. Doordat er veel tijd over was tussen de inleverdata van het
projectvoorstel en projectplan, is er kritisch gekeken naar de probleemstelling en deelvragen. Dit heeft
uiteindelijk geholpen om het onderzoek soepel te laten verlopen. Door een sterke probleemstelling en
deelvragen is het gelukt om tot de kern van het probleem te komen. Toen het probleem eenmaal
helder was, werd het mogelijk om concreet en effectief onderzoek te doen naar de probleemstelling.
Daarnaast hebben er in een vroeg stadium van de onderzoeksfase gesprekken plaats gevonden met
cliënten, vrijwilligers met ervaring en (ervaringsdeskundig) medewerkers van RIBW Brabant. Hierdoor
kon er een breder beeld geschept worden van het probleem en werd deze voorafgaande aan het
onderzoek van verschillende kanten belicht.
Toen het samenwerkingscontract eenmaal getekend was groeide het enthousiasme van de studenten
om aan de slag te gaan met het onderzoek en daadwerkelijk met cliënten in gesprek te gaan over het
onderwerp. De studenten studeren beide sociaal pedagogische hulpverlening, waardoor het voor hen
een uitdaging was om het onderzoek op cliënten te richten in plaats van andere lagen van de
organisatie. De gesprekken met de cliënten zijn leerzaam geweest. Het werven van de respondenten
verliep via de teams waarin de cliënten woonachtig zijn. Omdat er veel verschillende contactpersonen
tussen deze communicatie zaten, verliep dit moeizamer dan gedacht. Uiteindelijk hebben de studenten
in drie weken tijd twintig interviews kunnen afnemen. Het nadeel hiervan was dat er maar een selecte
tijd was voor de gesprekken met de cliënten. Voor het onderzoek was het van belang dat cliënten de
tijd en de ruimte kregen om hun verhaal te doen. Doordat de gesprekken relatief lang waren heeft er
vervolgens veel tijd gezeten in het uitwerken van de twintig interviews. Nadat de interviews eenmaal
uitgewerkt waren, werd er al snel weer uitdaging gezien in het onderzoek. Het uitwerken van de
resultaten, schrijven van de analyse en conclusies verliep sneller dan gedacht. Er werd door beide
studenten kritisch gekeken naar de resultaten en conclusies en alles werd uitgebreid besproken.
Al met al zijn de krachten van beide studenten ingezet om het onderzoek goed te laten verlopen. Door
keuzes te verantwoorden en voortdurend kritisch te reflecteren is er naar tevredenheid een onderzoek
neergezet. De studenten hebben veel geleerd van het onderzoek en zijn gegroeid als beginnend
professional. Het onderzoek is pas echt succesvol als de organisatie iets kan met de resultaten en
aanbevelingen voor verbetering van de organisatie. De hoogste prioriteit voor dit onderzoek was dat
de cliënten hun stem konden laten horen binnen de organisatie.
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11. Aanbevelingen
11.1 Inleiding
Aan de hand van de eindconclusie zijn er tien bruikbare en praktijkrelevante aanbevelingen
geformuleerd. Eén van deze aanbevelingen is vormgeven als product voor de organisatie.

11.2 Informatie verspreiding
Aanbevolen wordt dat de informatie verspreiding met betrekking tot herstelondersteunende zorg
opnieuw onder de loep genomen wordt. Ondanks de inzet van team HOZ om cliënten te informeren
blijkt dat cliënten toch onvoldoende op de hoogte zijn. Het is van belang dat cliënten op de hoogte zijn
van herstelondersteunende zorg en de ontwikkelingen hiervan, zodat zij daadwerkelijk betrokken
worden in het implementatietraject. Alleen gezamenlijk kan de visie van herstelondersteunende zorg
uitgedragen worden binnen de organisatie. Een manier van informatie verspreiding kan zijn zoals
beschreven is bij aanbeveling §11.3.

11.3 Aandachtfunctionarissen
Aanbevolen wordt om per team aandachtfunctionarissen gericht op herstelondersteunende zorg aan te
stellen, zowel op medewerkersspoor als op cliëntenspoor. Momenteel zijn er per team een of twee
aandachtfunctionarissen aangesteld op medewerkerniveau. Het is daarbij van belang dat de
aandachtfunctionaris
op
de
hoogte
blijft
van
ontwikkelingen
en
zelf
daadwerkelijk
herstelondersteunend te werk gaat. Naast aandachtfunctionarissen op medewerkersniveau wordt
aanbevolen om per team ook cliënten als aandachtfunctionarissen aan te stellen.
Aandachtfunctionarissen op cliëntniveau kunnen er voor zorgen dat het cliëntenspoor meer belicht
wordt. Wanneer cliënten aandachtfunctionaris binnen een team zijn kan er door de cliënten
meegedacht worden over het verdere verloop van de implementatie van herstelondersteunende zorg
binnen het team. Deze aandachtfunctionarissen vormen een brug tussen cliënten en
(ervaringsdeskundig) medewerkers. Dit maakt dat medewerkers en cliënten dezelfde visie kunnen
gaan uitdragen gericht op herstelondersteunende zorg. Dit kan de samenwerking in de weg naar het
herstel bevorderen. Het is hierbij van belang dat de regie bij de cliënt ligt. De cliënt mag zichzelf
hiervoor kandidaat stellen. Voor team HOZ is het belangrijk dat zij regelmatig bijeenkomsten
organiseren voor deze aandachtfunctionarissen, zodat het een en ander uitgewisseld kan worden en
continue gereflecteerd kan worden.

11.4 Laagdrempelige bijeenkomsten op locatie
Deze aanbeveling is vorm gegeven in een product voor de organisatie. Aanbevolen wordt om
bijeenkomsten te organiseren bij de verschillende teams van RIBW Brabant. Uit de gesprekken met
cliënten blijkt dat afstand vaak een probleem is om naar bijeenkomsten te gaan. Cliënten zijn wel
geïnteresseerd maar hebben toch een terughoudende houding. Wanneer cliënten in een veilige
omgeving geïnformeerd worden over herstelondersteunende zorgen en het werken aan herstel zijn zij
meer gemotiveerd om daar iets aan te doen. Het doel van deze bijeenkomsten is allereerst informatie
overdragen met eventueel als gevolg dat cliënten zelf actief aan de slag gaan met het eigen
herstelproces. In deze bijeenkomsten kan er gebruik gemaakt worden van herstelverhalen. Het
luisteren naar een herstelverhaal geeft hoop. Het kan cliënten steunen in het eigen herstelproces en
het leren waar herstel over gaat (Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen, 2012).
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11.5 Fasen herstel inzetten
Uit de conclusies is gebleken dat het van groot belang is om de begeleiding per individu te bieden.
Volgens Krabbedijk (2010) is herstel een proces van het individu en geen hulpverleningsvorm. Er kan
gebruik gemaakt worden van de fasen van herstel (Gagne, 2004). Iedere cliënt zit in een andere fase
van herstel. Door te kijken in welke fase de cliënt zich bevindt, kan er passendere begeleiding
geboden worden per individu werkend naar herstel.

11.6 Vaste contactpersonen binnen het team
Uit onderzoek komt naar voren dat cliënten het als prettig ervaren wanneer zij vaste contactpersonen
hebben binnen het team. Aanbevolen wordt dat in alle teams per cliënt gekeken wordt wat de
behoefte in begeleiding is van de cliënt zodat dit een keus wordt voor de cliënt in plaats van de
begeleiding. Dit om het vertrouwen en het gevoel van gelijkwaardigheid tussen cliënt en begeleider te
vergroten.

11.7 Kritisch kijken naar protocollen
Protocollen zijn gemaakt om belanghebbenden handvaten te geven die binnen de kaders van de
organisatie uitgedragen worden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat deze kaders als
belemmerend ervaren worden door cliënten. Zij merken dat medewerkers vaak reageren vanuit
protocollen en regels in plaats vanuit de persoon zelf. Volgens Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen
(2012) is het van belang dat het zichtbaar wordt dat cliënten ruimte krijgen voor herstel. Aanbevolen
wordt dat er gezamenlijk met cliënten de visie van herstelondersteunende zorg besproken en
vormgegeven wordt. Dit kan inhouden dat bepaalde regels opnieuw bekeken worden en dat cliënten
hierover medezeggenschap krijgen. Het is wenselijk dat er goed gekeken wordt naar de wensen en
behoeften van de cliënt zelf. Het zou voor cliënten helpend zijn om per individu afspraken en regels te
bepalen, om zo de eigen regie van de cliënt te bevorderen.

11.8 Communicatie
Veranderingen bewerkstelligen binnen organisaties is niet mogelijk zonder goede communicatie.
Communicatie moet te allen tijde een punt van aandacht blijven. Goede communicatie wordt
gekenmerkt door het inleven in de belevingswereld van de ontvanger. Zowel voor medewerkers als
cliënten kan het moeilijk zijn een vertrouwde situatie op te geven voor een nieuwe situatie
(Hendriksen-Favier, Nijnens & van Rooijen, 2012). Wanneer er onderling gecommuniceerd wordt, kan
dit proces voor zowel cliënt als medewerker versoepeld worden. Uit het onderzoek is gebleken dat de
cliënten veel behoefte hebben aan goede communicatie. Uit literatuuronderzoek blijkt dat wanneer er
persoonlijk gecommuniceerd wordt met mensen, zij zich meer aangesproken voelen en gemotiveerd
worden om iets te doen. Bij communicatie gaat het om de juiste boodschap op het juiste moment op
de juiste manier aan de juiste persoon (Hendriksen-Favier, Nijnens & van Rooijen, 2012). Aanbevolen
wordt dat hulpverleners bewust gemaakt worden van de manier van communiceren met elkaar en de
cliënt. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan kan de communicatie verhelderd en verbeterd
worden. Dit kan bijvoorbeeld tijdens HOT-trainingen maar daarnaast is het ook belangrijk het gesprek
aan te blijven gaan met cliënten en elkaar hiervan bewust maken.

11.9 Vragenlijsten
Het is goed om in kaart te blijven brengen hoe de cliënten de implementatie van
herstelondersteunende zorg ervaren, dit kan naast kwalitatieve methodes ook door middel van
kwantitatieve instrumenten. Bruikbaar hiervoor is bijvoorbeeld de Nederlandse Empowerment Lijst
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(NEL) (Boevink, Kroon & Giesen, 2008). Door deze vragenlijst regelmatig af te nemen kan in kaart
gebracht worden in welke mate cliënten groeien in hun kracht. De NEL bestaat uit zes dimensies:
professionele hulp, sociale steun, eigen wijsheid, erbij horen, zelfmanagement en betrokken
leefgemeenschap. In totaal omvat de NEL 40 uitspraken waarbij de cliënt aan kan geven in welke
mate hij het er al dan niet mee eens is (Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen, 2012). In bijlage III. is
de vragenlijst NEL te vinden.
Een andere vragenlijst die aanbevolen wordt is de HOOP (Herth, 1992 ; Van Gestel-Timmermans et
al., 2010). Met deze vragenlijst wordt de hoop en empowerment van individuele cliënten gemeten. Uit
de conclusie is gekomen dat hoop een van de centrale motivatie punten van herstel zijn voor mensen
met psychische klachten. De uitkomsten van de vragenlijst geven weer in hoeverre het individuele
herstelproces verlopen is. De HOOP bestaat uit twaalf citaten waarbij de cliënt aan kan geven in welke
mate hij het hiermee eens is (Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen, 2012). In bijlage IV. is de
vragenlijst HOOP te vinden.

11.10 Stigma bestrijding
Aanbevolen wordt om de stigmatisering binnen de instelling te bestrijden. Dit kan op verschillende
manieren. De eerste stap is om er aandacht voor te hebben en het bespreekbaar te maken binnen het
team. Het bespreken van vooroordelen en bepaalde (niet vanzelfsprekende) gedragspatronen kan een
belangrijke bijdrage leveren door hulpverleners bewust te maken van hun vooroordelen of bejegening.
Daarnaast is het zinvol om kritisch te kijken naar de gewoontes van de organisatie en te kijken naar
eventuele stigmatisering. Het is belangrijk om hierover met cliënten in gesprek te gaan en tevens
aandacht te schenken aan het bestrijden van zelfstigmatisering. Herstelprogramma’s kunnen een
bijdrage leveren aan het herstelproces van de cliënt. RIBW Brabant biedt op dit moment verschillende
programma’s voor cliënten om aan deel te nemen. Uit onderzoek blijkt dat nog een deel van de
cliënten niet gemotiveerd is om naar deze programma’s te gaan. Door de juiste informatie
verschaffing en de ondersteuning van begeleiding kunnen cliënten toch gemotiveerd raken om zich te
verdiepen in deze programma’s. Bestrijding van stigma en de bevordering van participatie van
mensen met een psychische aandoening is het meest effectief door middel van de versterking van de
psychische kwetsbare cliënten zelf (Hendriksen-Favier, Nijnens & Rooijen, 2012).

11.11 Verder onderzoek
Herstelondersteunende zorg binnen RIBW Brabant is volop in ontwikkeling. Om de organisatie om te
vormen tot een herstelondersteunende organisatie is een combinatie nodig van daadkracht en geduld
(Hendriksen-Favier, Nijnens & van Rooijen, 2012). Aanbevolen wordt om regelmatig tijdens het
implementatieproces onderzoek te doen naar de ervaringen van de cliënten met betrekking tot
herstelondersteunende zorg en in hoeverre herstelondersteunende zorg op alle lagen van de
organisatie uitgedragen wordt. Bij herhaaldelijk onderzoek kan er een duidelijk beeld geschetst
worden van de ervaringen van cliënten met betrekking tot herstelondersteunende zorg. Door continu
te blijven onderzoeken en kritisch te reflecteren kan de kwaliteit van de implementatie gewaarborgd
worden.
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Bijlage
I. Topiclijst en intervieuwvragen
“Hoe ervaren cliënten van RIBW Brabant de herstelbeweging die binnen RIBW Brabant gaande is en
wat hebben zij nodig om gemotiveerd te raken en te werken aan hun eigen herstel door middel van
herstelondersteunende zorg.”
Deelvraag 1:
Hoe ervaren cliënten herstelondersteunende zorg binnen RIBW Brabant en wat voor veranderingen
gaan daarmee gepaard?
Topics:

Definitie herstel

Ervaringen met herstelondersteunende zorg

Gevoel bij herstelondersteunende zorg

Veranderingen na inzet van herstelondersteunende zorg

Verwachtingen en behoeftes bij herstelondersteunende zorg

Basisprincipes herstelondersteunende hulpverlener
Eventuele vragen:

Waar denk je aan bij herstel?  Doorvragen over persoonlijk proces. Voorbeelden benoemen van
kleine processen

Wat zijn jou ervaringen met de begeleiding zoals hij nu is?  zoeken naar de kern en koppelen
aan gevoel van de cliënt.

Heb je veranderingen gemerkt in de begeleiding het afgelopen jaar?

Wat zou herstelondersteunende zorg voor jou op kunnen leveren?  verwachtingen/behoeftes
De herstelondersteunende hulpverlener:

Is present (aandachtig aanwezig) en gebruikt zijn professionele referentiekader op een
terughoudende en bescheiden wijze.

Reageert persoonlijk op gevoelens en emoties.

Maak ruimte voor, ondersteunt het maken van, en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt.

Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel
individueel als collectief.

Erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt.

Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen.

Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie.
Deelvraag 2:
Welke mogelijkheden en belemmeringen
herstelondersteunende zorg?

ervaren

cliënten

als

gevolg

van

de

inzet

van

Topics:

Mogelijkheden

Belemmeringen

Krachten
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Eventuele vragen:





Wat zou jij willen bereiken?  doorvragen over mogelijkheden die geboden worden
Waar loop jij tegenaan?  Dagelijks, in combinatie met/zonder begeleiding (Ervaringsdeskundige)
Wat is jou kwaliteit/kracht?  Doorvragen wat dit in combinatie met herstel gaat.
In hoeverre krijg jij het gevoel dat jou krachten ingezet kunnen worden en in hoeverre wordt dit
gestimuleerd?  Is de begeleiding op de hoogte van jou krachten?

Deelvraag 3:
In hoeverre zijn cliënten binnen RIBW Brabant gemotiveerd om te werken aan het eigen
herstelproces?
Topics:

Motivatie/stimulatie

Herstelproces

Sleutelbegrippen

Hoop

Eigen verantwoordelijkheid (Nemen/ruimte krijgen)

Persoonlijke ontwikkeling

Voor jezelf opkomen

Steun (Middel/Persoon)
Eventuele vragen:

Waardoor raak jij gemotiveerd?  wat is het voor jou, waarbij voel je motivatie, persoonlijk
maken, wat is jou drijfveer om op te staan. Hoe ziet jou dag eruit?

Hoe zie je motivatie al dan niet terug in je herstelproces?  begeleiding, werken aan doelen,
begeleidingsplan

Per sleutelbegrip betekenis ervan achterhalen en ervaringen hiermee.
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II. Codering
Leeftijdscategorieën
Tabel 4
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

I. 18 t/m 29
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II. 30 t/m 49
X

III. 50 t/m 80
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bekend met HOZ
Tabel 5
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

Ja
X

Nee

Overig
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Overig
5
Ja
11
Nee
4

Figuur 1
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Betekenis herstel
Tabel 6
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

Leven met beperking

Genezing

Overig
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Leven
met beperking
6

Overig
9

Genezing
5

Figuur 2
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Ervaring begeleiding
Tabel 7
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

Tevreden
X
X

Redelijk tevreden

Ontevreden

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ontevreden
3

Tevreden
11

Redelijk
tevreden
6

Figuur 3
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Veranderingen
Tabel 8
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

Ja
X
X
X

Nee

X
X
X
X
X
X
X

Positief
X
X
X
X
X
-

-

X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Negatief
X

X
X
X
X

-

Positief
Nee
9

Ja
11

Negatief

Figuur 4
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Basisprincipes herstelondersteunende zorg
1. Is present (aandachtig aanwezig) en gebruikt zijn professionele referentiekader op een
terughoudende en bescheiden wijze.
2. Reageert persoonlijk op gevoelens en emoties.
3. Maak ruimte voor, ondersteunt het maken van, en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt.
4. Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel
individueel als collectief.
5. Erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt.
6. Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen.
7. Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie.
Tabel 9
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

1.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Deels

Ja

Ja

Ja

Deels

Deels

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

2.

Deels

Ja

Deels

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Deels

Ja

Ja

Ja

Deels

Deels

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

3.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deels

Ja

Ja

Deels

Ja

Deels

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

4.

Deels

Ja

Deels

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deels

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

5.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deels

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deels

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

6.

Deels

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Deels

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

7.

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Tabel 10
Ja

Nee

Deels



Is present (aandachtig aanwezig) en gebruikt zijn professionele
referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze

14

3

3



Reageert persoonlijk op gevoelens en emoties

12

3

5



Maak ruimte voor, ondersteunt het maken van, en sluit aan bij het
eigen verhaal van de cliënt

16

1

3



Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt
(empowerment) zowel individueel als collectief

15

3

2



Erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt

14

3

3



Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door
belangrijke anderen

13

5

2



Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen
regie/autonomie

17

3

-
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Inzetten van kwaliteiten
Tabel 11
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Mogelijkheden
Tabel 12
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

Ja

Nee
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mogelijkheden
Zelf mogelijkheden creëren
Activiteiten & ondersteuning
Ervaring inzetten en activiteiten
Zelf mogelijkheden creëren
Activiteiten & ondersteuning
Activiteiten & ondersteuning
Zelf mogelijkheden creëren
Ondersteuning
Ondersteuning & activiteiten
Zelf mogelijkheden creëren
Activiteiten & ondersteuning
Ondersteuning
Activiteiten
Ondersteuning
Ondersteuning
Activiteiten
Ervaring inzetten
Zelf mogelijkheden creëren
Activiteiten & ondersteuning
Ervaring inzetten & activiteiten

Onder
steuning
Ja
15

Nee
5

Activiteiten

Ervaring

Figuur 5
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Belemmeringen
Tabel 13
Respondent
Respondent 1
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent

Ja
X

2
3
4
5
6
7

Nee

X
X
X
X
X
X

Respondent 8

X

Respondent 9
Respondent 10

X
X

Respondent
Respondent
Respondent
Respondent

11
12
13
14

X
X
X
X

Respondent 15

X

Respondent
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent

X
X
X
X
X

16
17
18
19
20

Belemmering
Eigen verantwoordelijkheid,
vertrouwen, stigma, woord herstel
Stigma, communicatie
Communicatie
Communicatie
Regels & afspraken, stigma, familie
inzetten
Eigen verantwoordelijkheid,
vertrouwen, communicatie
Communicatie
Regels & afspraken, stigma, aansluiting,
communicatie
Eigen verantwoordelijkheid, tijd
Communicatie
Communicatie
Eigen verantwoordelijkheid, regels &
afspraken, conflicten
Regels & afspraken, consequentie,
communicatie
Eigen verantwoordelijkheid
Regels & afspraken
Regels & afspraken
Regels & afspraken, conflicten
Eigen verantwoordelijkheid, regels &
afspraken, stigma

Eigen
verantwoordelijk
heid

Nee
2

Ja
18

Communicatie

Regels &
Afspraken
Stigma

Figuur 6
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Stimulatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Empowerment
Sociaal netwerk
Steun
Eigen regie
Ervaringskennis
Activiteiten

Tabel 14
R1

R2

R3

X

X

X

2.

X

X

3.

X

1.

4.

X

5.

X

6.

X

R4

X

R5

R6

X

X

X

X

R7

R8

R9

X

X

R10

R11

R12

X

X

X

X

X

X

X

X

R13

X

X

X

X

X

14

X

X

R15

R16

R17

X

X

X

X

X

X

R18

R19

R20

X

X
X

X

X
X

R14

X

X

X

X

X

X

X

X

12
7

6

6

6

Figuur 7
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Motivatie
1. Doorzettingsvermogen
2. Hoop
3. Steun
4. Sociaal netwerk
5. Gelijkwaardigheid
6. Structuur
7. Activiteiten
8. Eigen regie
9. Empowerment
10. Ervaringskennis delen
11. Doelen
Tabel 15
R1

R3

R4

R5

R6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

X

X

X

X

X

4.

X

X

X

X

X

1.

X

2.

X

5.

X

6.

X

7.

R2

X

X

10.

X

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

9.

R8

X

X

X

8.

R7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

17
14

9

9

8

7
5

5

4

Figuur 8
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X

X

15

X
X

X

X

17

X

X

X

11.

R20

X

X

X

R19

X

X

X

R18
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III. Nederlandse Empowerment Lijst (NEL)
De Nederlandse Empowerment - Vragenlijst Empowerment betekent zoveel als je eigen kracht
ontdekken of herontdekken, dus ontwikkelen en uitbouwen en ‘m effectief leren toepassen. Het begrip
‘empowerment’ kent veel facetten. Deze facetten zijn verkend door bijna 70 mensen die in hun leven
te maken hebben met ernstige en aanhoudende psychische kwetsbaarheden. Op grond van hun
kennis en uitspraken hebben we de voorliggende empowerment vragenlijst ontwikkeld. We denken dat
met het herhaaldelijk afnemen van deze empowerment vragenlijst in kaart kan worden gebracht in
welke mate de mensen die deze lijst invullen groeien in hun kracht. We denken dat deze vragenlijst
daarmee een goed instrument is om hulpaanbod te beoordelen op de mate waarin het empowerend
werkt. Gebruik van de lijst
Deze vragenlijst is eigendom van het Trimbos-instituut. We zouden het zeer op prijs stellen als
gebruik ervan gemeld wordt. Het Trimbos-instituut zou graag mede over de verzamelde data
beschikken ten behoeve van verder onderzoek. Hiertoe kunt u zich wenden tot wboevink@trimbos.nl
Hoe werkt deze lijst?
Hierna staan 40 uitspraken. Wat is uw mening over deze uitspraken? Omcirkel het antwoord dat op
dit moment het beste met uw mening overeenkomt. De eerste reactie is meestal de beste. Denk
daarom niet te lang na over een antwoord. Geef een eerlijk antwoord op alle vragen. Geef niet meer
dan één antwoord per uitspraak.
Op de volgende pagina is de NEL vragenlijst te vinden.
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1 = sterk
oneens

1.

2.

3.

mee

2 = mee oneens

Mijn hulpverlener en ik hebben een
goede samenwerkingsrelatie

1

2

3 = niet mee
eens/ niet mee
oneens
3

4 = mee eens

5 = sterk mee
eens

4

5

Deze samenleving houdt rekening
met mensen met een psychische
handicap

1

2

3

4

5

Ik heb het gevoel dat ik iets kan
betekenen voor iemand anders

1

2

3

4

5

Ik heb een doel in mijn leven

1

2

3

4

5

De mensen om mij heen accepteren
mij

1

2

3

4

5

Mijn hulpverlener gaat uit van mijn
mogelijkheden in plaats van mijn
beperkingen

1

2

3

4

5

2 = mee oneens

3 = niet mee
eens/ niet mee
oneens
3

4 = mee eens

5 = sterk mee
eens

4

5

nvt

4.

5.

6.

1 = sterk
oneens
Ik weet mijn grenzen te trekken

1

mee

2

7.
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8.

9.

10

11

12

13

Mijn omgeving
luisterend oor

biedt

mij

een

1

2

3

4

5

De mensen om mij heen nemen me
zoals ik ben

1

2

3

4

5

Ik weet wat ik beter wel en wat ik
beter niet kan doen

1

2

3

4

5

In onze samenleving worden mensen
met een psychische handicap voor
vol aangezien

1

2

3

4

5

Ik haal voldoening uit wat goed gaat

1

2

3

4

5

Ik weet wel raad met de problemen
die op mijn weg komen

1

2

3

4

5

2 = mee oneens

4 = mee eens

5 = sterk mee
eens

4

5

4

5

1 = sterk
oneens

14.

ik

1

2

3 = niet mee
eens/ niet mee
oneens
3

Ik beslis hoe ik baas word over mijn

1

2

3

Mijn hulpverlener is
hem/haar nodig heb

er

als
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15.

16.

17.

leven

De mensen van wie ik hou steunen
mij

1

2

3

4

5

Ik kan passende ondersteuning
krijgen als dat nodig is

1

2

3

4

5

Ik heb de wil om verder te gaan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2 = mee oneens

4 = mee eens

5 = sterk mee
eens

4

5
nvt

18.

19.

De samenleving respecteert
rechten als burger

mijn

1 = sterk
oneens
Ik heb structuur in mijn leven

mee

1

2

3 = niet mee
eens/ niet mee
oneens
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20.

21.

De patiëntenrol staat
centraal in mijn leven

niet

meer

Ik durf om hulp te vragen
22.
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23.

24.

25.

Deze samenleving biedt sociale
zekerheid aan mensen met een
psychische handicap

1

2

3

4

5

Ik heb regelmatig afspraken buiten
de deur

1

2

3

4

5

Ik kan mijn ervaringen delen met
anderen met soortgelijke ervaringen

1

2

3

4

5

2 = mee oneens

4 = mee eens

5 = sterk mee
eens

4

5
nvt

1 = sterk
oneens

mee

Ik weet waar ik goed in ben

1

2

3 = niet mee
eens/ niet mee
oneens
3

Ik heb een goede verstandhouding
met de mensen om mij heen

1

2

3

4

5

Deze samenleving maakt ruimte
voor mijn manier van meedoen

1

2

3

4

5

De hulpverlening sluit goed aan bij
mijn leven

1

2

3

4

5

26.

27.

28.

29.
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30.

Ik heb het gevoel dat ik ergens bij
hoor

1

2

3

4

5

Ik vind mezelf de moeite waard

1

2

3

4

5

2 = mee oneens

4 = mee eens

5 = sterk mee
eens

4

5
nvt

31.

1 = sterk
oneens

32.

33.

34.

mee

Ik zet negatieve gedachten om in
positieve gedachten

1

2

3 = niet mee
eens/ niet mee
oneens
3

Ik overzie hoe mijn leven mij heeft
gevormd tot wie ik nu ben

1

2

3

4

5

Ik ervaar rust en veiligheid in mijn
woning

1

2

3

4

5

Ik heb elke dag voldoende te doen

1

2

3

4

5

In onze samenleving worden mensen
met een psychische handicap niet
gediscrimineerd

1

2

3

4

5

Ik doe dingen die ik belangrijk vind

1

2

3

4

5

35.

36.
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37.

38.

39.

Ik
kan
omgaan
kwetsbaarheden

met

mijn

1

2

3

4

5
nvt

Ik kan terugvallen op de mensen om
mij heen

1

2

3

4

5

Ik durf om mezelf te vertrouwen

1

2

3

4

5

40.

(Boevink, 2009)
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IV. Herth Hope Index
Listed below are a number of statements. Read each statement and place an (X) in the box that
describes how much you agree with that statement right now.
Strongly
disagree

Disagree

Agree

Strongly
agree

1. I have a positive outlook
toward life
2. I have short and or long
range goals
3. I feel al alone
4. I can see possibilities in the
midst of difficulties
5. I have a faith that gives me
comfort
6. I feel scared about my
future
7. I can recall happy/joyful
times
8. I have deep inner strength
9. I am able to give and
receive caring/love
10. I have a sense of direction
11. I believe that each day has
potential
12. I feel my life has value and
worth
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