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Voorwoord
Het onderzoeksrapport dat voor u ligt is de afsluiting van een vier maanden durende afstudeerperiode
bij Amarant. Daarnaast is het de afsluiting van de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen. Het onderzoek maakte deel uit van het
implementatie proces dat binnen Amarant plaatsvindt met betrekking tot de Wet zorg en dwang. Dit is
een nieuwe wetgeving die in 2020 in zal treden binnen de zorg.
Het onderzoek heeft mij op vele vlakken rijker gemaakt, het heeft mij niet alleen meer kennis over de
wetgeving en het doen van onderzoek opgeleverd, ook heeft het mij geholpen in mijn zoektocht naar de
vervolgstappen in mijn carrière. Tijdens het onderzoek ben ik erachter gekomen dat ik mezelf dieper in
een organisatie wil gaan oriënteren, naast het werken op een woonvorm. De motivatie voor het
onderzoek kwam niet alleen naar voren door het enthousiasme van de opdrachtgever en de
respondenten, zelf zal ik in 2020 ook te maken krijgen met de Wzd. Ik zou het zelf ook als prettig ervaren
wanneer naar mijn behoeften gekeken zou worden met betrekking tot het werkbaar maken van
veranderingen. Door mezelf in te zetten voor de begeleiders van Amarant, hoop ik dit te kunnen bieden.
Dit sluit aan op het gezegde: ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken. In het bijzonder
opdrachtgever Wilma van der Heijden voor haar waardevolle begeleiding en enthousiasme. Ook
projectbegeleider Tjeerd Schatorjé wil ik bedanken voor zijn vertrouwen in het onderzoek en zijn
bruikbare en positieve feedback. Daarnaast wil ik aan alle respondenten mijn waardering geven voor
de tijd en energie die zij in het onderzoek hebben gestoken. De studenten van de andere projectgroepen
wil ik graag bedanken voor de feedback en enthousiasme. Mijn dank gaat ook uit naar mijn familie en
kennissen die mij hebben gesteund tijdens het onderzoek en voorzien hebben van feedback. Ten slotte
bedank ik mijn projectgroep voor hun vertrouwen, samenwerking, feedback en gezelligheid.
Ik wens u veel leesplezier.

Nijmegen, 4 juni 2019
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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de nieuwe Wet zorg en dwang, die op 1 januari 2020
in gaat. Het doel van dit onderzoek is om de wet werkbaar te maken voor begeleiders van Amarant,
binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd. Onder werkbaar maken
wordt in dit rapport het volgende verstaan: het begrijpen en daardoor kunnen uitvoeren en toepassen
van iets nieuws.
De Wet zorg en dwang gaat de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet
Bopz) vervangen. De overheid wil door middel van de Wet zorg en dwang het aantal
dwangbehandelingen en vrijheidsbeperkingen voor cliënten terug dringen. Daarnaast is dit een wet die
beter past bij de doelgroep, de gehandicaptensector. Op dit moment zijn de Raad van Bestuur van
Amarant, de beleidsadviseurs en de medewerkers van het servicepunt zorg en dwang op de hoogte
van de wetsverandering (servicepunt zorg en dwang, persoonlijke communicatie, 15 februari 2019).
Echter is er bij de begeleiders op de werkvloer nog niet veel bekend en mist men de koppeling naar een
concrete manier van werken volgens de eisen van de Wet zorg en dwang. Amarant wil weten wat de
behoeften zijn van de begeleiders met betrekking tot het opdoen van de benodigde kennis,
vaardigheden en faciliteiten om de wet werkbaar te maken. Het onderzoek heeft zich hier op gericht.
In samenspraak met de opdrachtgever is het volgende projectdoel tot stand gekomen:
“De begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd van Amarant
handvatten bieden, waarmee ze de Wet zorg en dwang kunnen implementeren op de werkvloer.”
Hieruit volgend is het onderzoeksdoel geformuleerd:
“In kaart brengen wat de begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg
en Jeugd van Amarant nodig hebben om de Wet zorg en dwang werkbaar te maken.”
Vanuit het onderzoeksdoel is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
“Wat hebben de begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd
van Amarant nodig om de Wet zorg en dwang werkbaar te kunnen maken?”
Om gericht antwoord te geven op de onderzoeksvraag is deze opgedeeld in twee deelvragen:
Deelvraag 1: “Waar hebben begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische
Zorg en Jeugd van Amarant behoefte aan met betrekking tot kennis, vaardigheden en faciliteiten om de
Wet zorg en dwang werkbaar te maken?”
Deelvraag 2: “Wat kan Amarant aan de begeleiders van de divisies Intensieve Behandeling,
Specialistische Zorg en Jeugd van Amarant bieden met betrekking tot kennis, vaardigheden en
faciliteiten om de Wet zorg en dwang werkbaar te maken?”
Gedurende het onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt om antwoord te krijgen op de
deelvragen en daardoor op de onderzoeksvraag. Deze methoden waren: literatuurstudie, vragenlijst,
(groeps)interviews, schaalvraag, mindmap en brainstormen.
De antwoorden die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn beantwoord aan de hand van de twee
deelvragen. Uit deelvraag 1 komt naar voren dat de meerderheid van de begeleiders behoefte heeft aan
een scholing in combinatie met casuïstiekbesprekingen en aanvullend een naslagwerk om de Wet zorg
en dwang werkbaar te maken. Uit deelvraag 2 is gebleken dat Amarant op het gebied van scholing en
naslagwerk verschillende mogelijkheden kan aanbieden. De volgende vormen van naslagwerk die
Amarant kan bieden zijn: een stappenplan, een folder en/of brochure, een poster, een animatiefilmpje
of een vlog.
Om aan de behoefte van de begeleiders te voldoen en de Wet zorg en dwang werkbaar te maken, is
het volgende advies uit het onderzoek gekomen: bied de begeleiders een scholing met
casuïstiekbesprekingen aan in combinatie met een naslagwerk. Het innovatieve product dat hieruit naar
voren is gekomen is een animatiefilmpje. Naast deze vorm van naslagwerk is het advies gegeven om
meerdere alternatieve vormen van naslagwerk in te zetten, zoals een schriftelijk en/of digitaal
stappenplan, een brochure/folder, een poster en een vlog.
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Deel A
Onderzoeksrapport
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Hoofdstuk 1 Inleiding
“Floris is geboren met een verstandelijke beperking en vertoont probleemgedrag. Hij bonkt en slaat met
zijn hoofd of voeten, bijt op zijn handen, gilt, schreeuwt, sproeit met speeksel en boort met zijn vingers
in zijn ogen. Hij gaat naar een kinderdagcentrum, maar zijn aanwezigheid daar werkt verstorend op de
andere kinderen van de groep. Daarnaast is de situatie vanuit hygiënisch oogpunt, door het vele braken,
ook onacceptabel. Hij is uit de groep gehaald en komt daardoor maar met zeer weinig leeftijdgenoten
in aanraking. Voor de ouders is het moeilijk om Floris mee te nemen op familiebezoek. Het sociale leven
van het gezin is zeer beperkt” (De Boer, 2018).
“Gabi is vijftien jaar en heeft het Syndroom van Down. Desondanks kan ze redelijk meekomen op haar
VMBO-school. Iedere dag gaat ze op de fiets vanuit haar dorp naar school. Haar ouders vinden
het belangrijk dat zij een zo normaal mogelijk leven kan leiden. En daar hoort school - en fietsen naar
school - bij. Maar het is de vraag hoe lang dat nog gaat lukken... De ouders en de school verschillen
steeds sterker van mening over de vraag of Gabi wel op een veilige manier naar school kan gaan. De
school vindt van niet, de ouders van wel” (Koedoot & Van de Wiel, 2017).
De bovenstaande praktijkvoorbeelden hebben één ding gemeen, er is sprake van vrijheidsbeperkende
maatregelen* (Asterisk staat voor: zie begrippenlijst). Onder vrijheidsbeperkende maatregelen wordt
elke beperking van vrijheid verstaan (Stokkentre, 2009). Vanaf 1 januari 2020 moet er naar
bovenstaande casussen gekeken worden vanuit de Wet zorg en dwang*. Deze wet gaat de Wet
bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)* vervangen. Dit vraagt om een nieuwe
benaderingswijze en een nieuwe manier van werken voor begeleiders in zorginstellingen.
In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor dwang die wordt toegepast in de zorg. Om
deze reden is ook de wetgeving in de zorg herzien en zal de Wet Bopz worden vervangen. Dit onderzoek
zal zich gaan richten op de nieuwe wetgeving, de Wet zorg en dwang, die in 2020 in gaat. De focus van
het onderzoek ligt bij de behoeften van de begeleiders op de werkvloer en dan specifiek op wat zij nodig
hebben om de Wet zorg en dwang werkbaar te maken. Daarnaast ligt de focus ook op wat Amarant de
begeleiders hierbij aan de begeleiders kan bieden.
Deel A is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 zal een beeld geven waar onderzoek
naar gedaan is, met het daarbij behorende projectdoel, onderzoeksdoel, de onderzoeksvraag, de
deelvragen en de reden voor het onderzoek. Hoofdstuk 3, zal weergeven hoe het onderzoek is
vormgegeven met de daarbij behorende methoden, onderzoekspopulatie, onderzoeksprocedure,
analysemethode en beperkingen & kansen van het onderzoek. Gevolgd door hoofdstuk 4, waarin de
uitkomsten van het onderzoek worden beschreven. Daaropvolgend hoofdstuk 5, hierin wordt de
conclusie beschreven. Daarna volgt hoofdstuk 6, hier wordt een kritische blik geworpen op het gehele
onderzoek.
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse
Zoals hierboven beschreven zal er in dit deel van het onderzoekrapport beschreven worden waar
onderzoek naar gedaan is. Op dit moment is de Wet Bopz (Bijzondere opname psychiatrische
ziekenhuizen) in Nederland van kracht en de wet staat voor de rechten en belangen van cliënten tijdens
een onvrijwillige opname (Rijksoverheid, 2019b). De Wet Bopz wordt op 1 januari 2020 vervangen door
de Wet zorg en dwang, in het verdere verslag Wzd genoemd. Het uitgangspunt van deze wet is dat
dwangmaatregelen niet in de zorg, voor mensen met een beperking en ouderen, thuis horen
(Rijksoverheid, 2019a). Het is nodig om eerst inzicht te krijgen in de geschiedenis van
dwangmaatregelen in de zorg. Daarnaast zullen ook zowel de Wet Bopz en de Wzd verder uitgelegd
worden. Vervolgens volgt een uitleg over de aanvrager van dit onderzoek, zorginstelling Amarant. Dit
is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking op alle niveaus (Amarant groep, 2013).
Er zal beschreven worden wie Amarant is, op welke manier zij werken en er zal beschreven worden wat
Amarant al gedaan heeft om de vertaalslag te maken van de wetgeving naar de praktijk. Uit gesprekken
met het servicepunt zorg en dwang van Amarant blijkt dat de organisatie al lange tijd bezig is met de
wetsverandering en hoe deze toe te passen in de praktijk. Het servicepunt wil weten waar de
begeleiders* op de groep behoefte aan hebben met betrekking tot kennis*, vaardigheden* en faciliteiten*
(opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 15 februari 2019). De onderzoekspopulatie zal als eerste
beschreven worden, gevolgd door de probleemstelling. De gehele probleemanalyse wordt vanuit
meerdere perspectieven beschreven.

2.1 Analyse
Geschiedenis
Kijkend naar de wetgevingen die vroeger van toepassing waren, is te zien dat de Krankzinnigenwet*
van 1841 tot 1994 van kracht was (Cahn, 2018). Deze wet omvatte regels hoe mensen met een
psychische of geestelijke beperking begeleid en gehuisvest moesten worden (Canonsociaalwerk,
2019). In 1994 is de Wet Bopz van kracht ingevoerd (Cahn, 2018). De reden hiervoor is dat er onder de
Krankzinnigenwet te veel cliënten en patiënten werden opgesloten, afgezonderd en/of gefixeerd werden
(Rijksoverheid, 2019b). Een medewerker van het servicepunt zorg en dwang (15 mei 2019) gaf aan dat
over deze afzonderingen en fixaties geen verantwoording afgelegd hoefde te worden. De Wet Bopz
staat voor de rechten en belangen van cliënten tijdens een onvrijwillige opname. Hierin staat beschreven
dat personen alleen gedwongen mogen worden opgenomen indien dat gebeurt om (direct) gevaar voor
de cliënt of zijn omgeving af te wenden. Dat gevaar dient voort te vloeien uit een psychische stoornis.
Als de cliënt gedwongen is opgenomen, mag hij nog niet zomaar geconfronteerd worden met
behandeling tegen zijn zin, ofwel dwangbehandeling. Dwang mag alleen toegepast worden als er sprake
is van gevaar voor de persoon zelf, anderen of de omgeving (Rijksoverheid, 2019b). Op deze manier
wordt de cliënt dubbel beschermd: tegen gedwongen opname en tegen gedwongen behandeling ofwel
vrijheidsbeperking. Ondanks de verbeterde positie van cliënten in de wet Bopz past dit nog niet helemaal
binnen de huidige rechten en normen en waarden in Nederland. Een van de belangrijkste rechten in
Nederland is het recht op zelfbeschikking. Dit houdt in dat je zelf mag bepalen welke keuzes je maakt
in je eigen leven (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2014). Bij een dwangbehandeling
is hier geen sprake van.
Vaak vormen normen en waarden de basis voor rechten, vastgelegd in nieuwe wetten. Wetten zijn
gestolde normen en waarden. Het zijn de normen en waarden die we als samenleving zo belangrijk
vinden dat we er een recht van maken en ons er bij wet aan houden. Wetten vormen als het ware een
minimum-moraal. Daarboven zijn er nog talloze normen en waarden die niet in de wet zijn vastgelegd,
maar waar wel rekening mee gehouden wordt (Ethicas, 2019). Door het ethische dilemma dat speelt
binnen Nederland met betrekking tot dwang in de zorg, is de Wet Bopz herzien en is er een nieuwe wet
opgesteld, de Wzd. Naast de Wzd wordt de Wet Bopz ook vervangen door de Wet verplichte ggz
(geestelijke gezondheidszorg). De Wet verplichte ggz richt zich op de doelgroep mensen met
psychiatrische aandoeningen en wordt verder niet behandeld in dit onderzoeksrapport. De Wzd richt
zich op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking* en mensen met een psychogeriatrische
aandoening* (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, z.d.c). Dit onderzoek zal zich gaan
richten op de Wzd en de behoeften van begeleiders van Amarant, binnen de divisies Intensieve
Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd.
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Van de Wet Bopz naar de Wzd
De reden dat de Wet Bopz vervangen gaat worden door de Wzd is om het aantal vrijheidsbeperkingen*
te verminderen en om een wet te hebben die beter past bij de doelgroep. Het doel van de Wet Bopz is
om gevaar, dat voortkomt uit de stoornis van de cliënt, weg te nemen. Om dit doel te waarborgen worden
er dwangbehandelingen* en/of middelen en maatregelen* ingezet waarbij de vrijheid van de cliënt
beperkt kan worden, om de cliënt zelf of zijn omgeving te beschermen. Om een duidelijk beeld te vormen
over wat dwangbehandelingen en/of middelen en maatregelen toepassen inhoudt, is hiervan een
voorbeeld beschreven: Een 74-jarige man met de diagnose psychotische depressie, werd maanden
zonder resultaat behandeld. Na iedere fase van zijn behandeling werd met de patiënt en zijn echtgenote
besproken dat elektroconvulsietherapie* (ECT) werd aangeraden. De patiënt en echtgenote bleven
deze vorm van behandeling weigeren. De situatie bracht het volgende dilemma: de patiënt overplaatsen
naar een vervolgafdeling voor chronische patiënten met het perspectief dat de kans op herstel zou
afnemen, of de ECT behandeling als dwangbehandeling uitvoeren om de patiënt de mogelijkheid te
bieden om te herstellen. Er werd gekozen voor de dwangbehandeling. Na negentien behandelingen
was de patiënt volledig hersteld en kon na drie maanden weer thuis wonen (Kats, Bruijn, Blondeau &
Van der Broek, 2003).
Dwang in de zorg
Wanneer er sprake is van een dwangbehandeling of een
middel en maatregel, zijn zorgaanbieders verplicht dit te
melden bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd. De
zorgaanbieder hoeft echter geen melding te maken wanneer
de cliënt geen verzet heeft vertoond bij het toepassen van een
dwangbehandeling of middel en maatregel. Zonder verzet is er
dus geen sprake van dwangbehandeling of middel en
maatregel (IGJ, 2018).
In tabel 1 staat een overzicht waarin het aantal meldingen in
de periode van 2010 tot 2017 zijn weergegeven. Kijkend naar
deze cijfers is er een stijging te zien van het aantal
dwangbehandelingen en middelen en maatregelen. Er is een
stijging van 28% met betrekking tot dwangbehandelingen en er
is een stijging van 89% met betrekking tot middelen en
maatregelen. Met de ingang van de Wzd zal er kritisch gekeken
worden hoe deze cijfers kunnen afnemen.
Wet zorg en dwang
Vanaf 2020 gaat de Wzd in Nederland ingevoerd worden. Onder de Wet zorg en dwang wordt verstaan
dat de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische
aandoening, die te maken gaan krijgen met onvrijwillige zorg*, geregeld worden. Het doel van de Wzd
is de cliënt zo veel mogelijk beschermen tegen onvrijwillige zorg. Dit wordt gewaarborgd door een
stappenplan te volgen dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld brengt (Van Vliet, 2019).
Onder onvrijwillige zorg wordt elke beperking van vrijheid verstaan (Stokkentre, 2009). In de Wet Bopz
wordt onvrijwillige zorg een vrijheidsbeperkende maatregel genoemd. De kern van de Wzd is: ‘Nee,
tenzij…’. Het uitgangspunt dat hierbij centraal staat is dat dwangmaatregelen niet in de zorg thuis horen.
Om vrijwillige zorg vanzelfsprekend te maken, wordt het inzetten van onvrijwillige zorg altijd als laatste
redmiddel gezien. In vergelijking met de Wet Bopz zal de Wzd nog meer gaan kijken naar de individuele
cliënt zodat de onvrijwillige zorg nog meer afneemt en hier meer op gerapporteerd wordt (Rijksoverheid,
2019a).
Mogelijke stappen om onvrijwillige zorg te voorkomen, wordt in een voorbeeld uitgelegd: een cliënt
maakt altijd zijn schoenen kapot. De begeleiders hebben in overleg met familie en elkaar verschillende
dingen geprobeerd. Zo hebben ze zijn veters in zijn schoenen gestopt, schoenen met klittenband
gegeven en pantoffels geprobeerd. Uiteindelijk is besloten om de schoenen van de cliënt tijdens
rustmomenten af te nemen. De cliënt in kwestie biedt hier weerstand tegen omdat hij wordt beperkt in
zijn keuzevrijheid met betrekking tot het wel of niet aan hebben van schoenen. Dit is een voorbeeld van
“Nee, tenzij”. Er wordt eerst gekeken naar mogelijke andere opties, voordat er onvrijwillige zorg wordt
toegepast (begeleider Dichterbij, persoonlijke communicatie, 13 maart 2019).
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Het proces om de Wzd in te voeren is jaren geleden in gang gezet. Dit is mede
doordat de ethische kwesties in de zorgverlening veel kanten kent. De kubus in
afbeelding 1 laat deze kanten zien. De conflicten die hierdoor ontstaan, zijn op
verschillende gebieden terug te vinden (Van Es, 2015, p. 46 - 48). Hier komen
ook morele kwaliteiten van de begeleiders naar voren, dit wordt ook wel
deugdethiek genoemd. Deugdethiek komt terug in de beroepscodes voor sociaal
agogisch werkers, hierin staat onder andere respect centraal (De Jonge, z.d.).
Naast dat de wetsverandering in gang wordt gezet door ethische kwesties
rondom dwang in de zorg, gaat de verandering ook gepaard met overgang van
verzorgingsstaat* naar participatiemaatschappij*. In de zorg wordt er gewerkt van
het uit het principe verzorgingsstaat. Hierbij wordt de focus gelegd op het
ziektebeeld van de cliënt en wordt er naar gestreefd om de cliënt te genezen en
te helpen. In de participatiemaatschappij wordt er vooral gekeken naar het herintegreren van de cliënt in de maatschappij (Steyaert, 2016). De cliënt wordt
centraal gesteld en er wordt naar het geheel gekeken, niet alleen het ziektebeeld.
De cliënten mogen primair zelf beslissingen maken over de manier van leven. Daarbij hebben ze
inspraak over de ondersteuning en hulpverlening. De participatiemaatschappij staat voor zorg die de
gezondheid, eigenwaarde en autonomie* van mensen maximaal bevordert. Voor de professional
betekent dit dat vanuit oprechte belangstelling voor elke individuele cliënt, samen met de cliënt en het
sociaal netwerk gekeken wordt naar invulling geven aan eigen regie, met daarbij zorg en ondersteuning
op maat (Waardigheidentrots, 2019).
De huidige overheid heeft ermee ingestemd dat de Wzd in 2020 ingaat. De verschillende politieke
partijen uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal staan achter de Wzd, blijkt uit een Kamerstuk uit 2017
(zie bijlage C voor meer uitleg). Mede door de ethische conflicten is de Wzd al vaak veranderd voordat
er mee is ingestemd. Ondanks de onduidelijkheden bij de politieke partijen, zal de wet
geïmplementeerd* moeten worden op de werkvloer. De kwestie binnen dit onderzoek doet zich voor
binnen alle zorginstellingen in Nederland met de doelgroep verstandelijk beperkten en mensen met een
psychogeriatrische aandoening, omdat hier onvrijwillige zorg kan voorkomen.
Amarant
Dit onderzoek richt zich specifiek op Amarant. Amarant is een stichting voor mensen met een
verstandelijke beperking. De beperkingen variëren van licht verstandelijk beperkten die zelfstandig
wonen tot mensen met een ernstig meervoudige beperking* die 24 uur per dag zorg nodig hebben
(Amarant groep, 2013). Amarant is een grote zorginstelling die bestaat uit verschillende divisies;
Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg, Jeugd, Sociaal domein, Wonen in de wijk en SELF B.V.
(zie bijlage D: Organogram Amarant). Amarant heeft 6100 cliënten en 5600 medewerkers verdeeld over
275 voorzieningen en 100 locaties voor dagbesteding (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 14
maart 2019). Het onderzoek zal zich richten op de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg
en Jeugd.
Amarant heeft als visie dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardige burgers zijn en dat
zij dezelfde rechten en plichten hebben als iedereen, zij maken deel uit van de samenleving. Zij hebben
een eigen wil, eigen verlangens en wensen, die gerespecteerd dienen te worden door de begeleiding.
Zelfrealisatie en emancipatie staan centraal in het begeleiden van de cliënten (Amarant groep, 2017).
In deze visie komt sterk naar voren dat Amarant gericht is op de zelfrealisatie van de cliënten. Dit staat
tegenover dwang die in de zorg wordt uitgeoefend. Amarant streeft ernaar dat de dwang in de zorg zo
veel mogelijk wordt beperkt (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 15 februari 2019).
Naast de visie van Amarant is ook de missie gericht op het welzijn van de cliënten. De missie van
Amarant is om een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking. Dit wordt gedaan met behulp van medewerkers, die volgens de
kwaliteitseisen en daarbij behorende competenties van de verschillende doelgroepen werken (Amarant
groep, 2017). Om de begeleiders binnen Amarant handvatten te geven zijn er verschillende methoden
en instrumenten waar Amarant gebruik van maakt, zoals familiezorg, zelfredzaamheidmatrix,
participatieladder en de risicotaxatie. Met familiezorg wordt het ondersteunen van de familie, het gezin
en het sociaal netwerk van de cliënt bedoelt. Met de zelfredzaamheidmatrix wordt gekeken wat de mate
van zelfstandigheid van de cliënt is, zo kan er gekeken worden of de cliënt zelfstandig kan wonen en/of
11

werken. Het in beeld brengen in hoeverre de cliënt mee doet in de samenleving wordt gedaan met
behulp van de participatieladder. Als laatste wordt er ook bekeken of de cliënt een gevaar voor zichzelf
of voor zijn of haar omgeving is, dit wordt gedaan met de risicotaxatie (Amarant, z.d.c). Dit laatste
instrument sluit in bepaalde mate aan op de Wet Bopz. Wanneer er uit de risicotaxatie naar voren komt
dat de cliënt een gevaar voor zichzelf of voor anderen is, zal er gekeken worden naar wat noodzakelijk
is met betrekking tot vrijheidsbeperkingen. In de Wzd zal er gekeken gaan worden hoe deze
vrijheidsbeperkingen, ofwel onvrijwillige zorg, zoveel mogelijk voorkomen kan worden.
Daarnaast geeft Amarant aan belang te hebben bij het bieden van goede zorg aan cliënten en dus
dwang te verminderen. In de ‘10 grondregels voor de respectvolle bejegening’ van Amarant (2007) staat
beschreven dat het belang van de cliënt voorop gesteld wordt. Daarin staat ook beschreven dat de
vrijheid, zelfbeschikking en de eigen levensinvulling van de cliënt gehonoreerd wordt. Een andere
grondregel waar de medewerkers van Amarant zich aan moeten houden is het terughoudend zijn in het
opleggen van regels, beperkingen, geboden en verboden. Maar ook dat de medewerkers gepaste
maatregelen nemen wanneer de bejegening van de cliënt in gevaar is (Amarant, 2007).
Wat heeft Amarant al gedaan aan de vertaalslag?
Uit gesprek met het servicepunt zorg en dwang (2019) blijkt dat Amarant al verschillende stappen heeft
ondernomen om de vertaalslag van de Wet Bopz naar de Wzd te vergemakkelijken. Amarant investeert
al meerdere jaren in het terugdringen van vrijheidsbeperkingen en dat heeft resultaat. Het aantal
(ingrijpende) vrijheidsbeperkingen is flink afgenomen. Binnen de divisie Intensieve Behandeling zijn,
ondanks een forse afbouw van vrijheidsbeperkingen de meeste dwangbehandelingen van toepassing.
In 2018 zijn er 84 dwangbehandelingen bij de inspectie gemeld, waarvan 64 meldingen binnen de divisie
Intensieve Behandeling1 (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 5 april 2019). De focus ligt op
preventie, investeren in de relatie en bewust zoeken naar alternatieven. Als maatregelen toch
onvermijdelijk zijn, dan is maximale kwaliteit van zorg geboden (Amarant, 2018). Daarnaast heeft
Amarant meegedaan met de landelijke programma’s ‘Met Andere Ogen’ en de ‘Proefimplementatie
onvrijwillige zorg’. Ook heeft Amarant deelgenomen aan projectgroep Landelijk Registratiekader
onvrijwillige zorg gehandicaptenzorg (VGN, VWS, IGJ). Deze programma’s fungeerden als aanjager
voor bewustwording (Amarant, z.d.b). Echter blijkt, uit een gesprek met het servicepunt zorg en dwang
(2019), dat de vertaalslag nog niet is gemaakt naar de werkvloer. Om deze vertaalslag te maken zal
duidelijk moeten worden wat de begeleiders nodig hebben vanuit Amarant om volgens de Wzd te gaan
werken. Daarbij is momenteel voornamelijk op bestuurlijk niveau binnen Amarant kennis van de Wzd,
omdat de bovenstaande programma’s zich daarop gericht hebben. De begeleiders op de werkvloer zijn
nog onvoldoende op de hoogte van de wetsverandering (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 15
februari 2019). De focus van het onderzoek ligt bij de begeleiders en wat zij nodig hebben om te werken
volgens de Wzd.
Onderzoekspopulatie
Zoals hierboven omschreven is de vertaalslag naar de werkvloer nog niet gemaakt. In de te
onderzoeken divisies komen verschillende vormen van onvrijwillige zorg voor. Deze vormen liggen dicht
bij elkaar, echter is de frequentie waarin de onvrijwillige zorg toegepast wordt verschillend. Zo komt
bijvoorbeeld binnen alle drie de divisies afzondering voor in de vorm van het afsluiten van deuren.
Daarnaast komt in twee divisies, Intensieve Behandeling en Specialistische Zorg, ook fixatie voor
(opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 14 maart 2019). Door middel van vragenlijsten en
interviews zal er meer inzicht komen welke vormen van onvrijwillige zorg nog meer toegepast worden.
De voorzieningen van de divisie Intensieve Behandeling zijn voornamelijk gevestigd op het Daniël de
Brouwerpark in Tilburg. De cliënten die daar wonen hebben een licht verstandelijke beperking met een
psychiatrisch component. Dit betekent dat de meeste cliënten veel trauma’s en angsten met zich
meedragen. De gedragsproblemen van de cliënten vloeien voort uit de verminderde verstandelijke
vermogens, in combinatie met psychische stoornissen. De agressie die de cliënten tonen is zowel intern
als extern gericht. Dit houdt in dat sommige cliënten zichzelf beschadigen; waar anderen vooral schade
aan anderen toebrengen (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 14 maart 2019).

1

Van voorgaande jaren zijn de cijfers van het aantal dwangbehandelingen niet bruikbaar in verband
met onjuistheid (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 5 april 2019).
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De divisie Specialistische Zorg is te vinden in Tilburg en Rijsbergen. Hier wordt een veilige
woonomgeving voor jong en oud, met een ernstige of meervoudige beperking, geboden. Hierbij worden
behandelingen en dagbesteding integraal aangeboden. Cliënten hoeven dan niet van de ene naar de
andere locatie te reizen, wat prettig is voor de cliënten die minder mobiel zijn (Amarant, z.d.e).
Onder de divisie Jeugd vallen verschillende soorten zorg, zoals: het Kinderdienstencentrum (KDC) in
Breda en Tilburg, dagbehandeling, gezinshulp, zorg in onderwijs, wonen, logeren en buitenschoolse
begeleiding. Deze zorg wordt thuis, op school en in de wijk geboden (Amarant, z.d.a).
Binnen de verschillende divisies worden meerdere disciplines geïnterviewd. Dit zullen onder andere
senior begeleiders, behandelaren, clustermanagers, maar ook kwaliteitsconsulenten en medewerkers
van het servicepunt zorg en dwang zijn. Het belang van de begeleiders staat centraal in het onderzoek.
Ze hebben profijt van duidelijkheid en zekerheid over de Wzd en hebben belang bij handvatten om de
Wzd werkbaar te maken. Daarnaast wordt ook het belang van de cliënten meegenomen. Voor de
cliënten is het van belang dat hun begeleiders kennis hebben van de Wzd en hier naar kunnen handelen,
zodat de cliënten goede en correcte zorg krijgen (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 14 maart
2019). In dit onderzoek zal er geen direct contact met cliënten worden gelegd.

2.2 Probleemstelling
Op dit moment zijn de raad van bestuur van Amarant, de centrale ondersteunende stafafdeling en het
servicepunt zorg en dwang op de hoogte van de wetsverandering (servicepunt zorg en dwang,
persoonlijke communicatie, 15 februari 2019). De opdrachtgever wil weten wat de behoefte is van de
begeleiders met betrekking tot de kennis, vaardigheden en faciliteiten. Daarnaast wil ze ook graag weten
wat begeleiders al weten over de wet en hoe zij het liefst geïnformeerd willen worden. De gehoopte
uitkomst van dit onderzoek is dat er handvatten aangeboden kunnen worden aan de begeleiders van
de verschillende divisies, zodat zij de Wzd werkbaar kunnen maken op de werkvloer.
De bovenstaande probleemanalyse is in samenwerking met de opdrachtgever gemaakt en uitgewerkt
tot het projectdoel:
“De begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd van Amarant
handvatten bieden, waarmee ze de Wet zorg en dwang kunnen implementeren op de werkvloer.”
Om het onderzoek wat specifieker en het doel duidelijker te maken, is het volgende onderzoeksdoel
geformuleerd:
“In kaart brengen wat de begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg
en Jeugd van Amarant nodig hebben om de Wet zorg en dwang werkbaar te maken*.”
Vanuit het onderzoeksdoel is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
“Wat hebben de begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd
van Amarant nodig om de Wet zorg en dwang werkbaar te kunnen maken?”
Om een duidelijk antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvraag zal gebruik worden
gemaakt van enkele deelvragen.
Deelvraag 1: “Waar hebben begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische
Zorg en Jeugd van Amarant behoefte aan met betrekking tot kennis, vaardigheden en faciliteiten om de
Wet zorg en dwang werkbaar te maken?”
Deelvraag 2: “Wat kan Amarant aan de begeleiders van de divisies Intensieve Behandeling,
Specialistische Zorg en Jeugd van Amarant bieden met betrekking tot kennis, vaardigheden en
faciliteiten om de Wet zorg en dwang werkbaar te maken?”
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2.3 Begripsbepaling
In dit onderzoek is voor enkele begrippen, die al eerder zijn genoemd, een begripsbepaling gemaakt.
Deze zijn gebaseerd op literatuur- en praktijkdefinities. In het onderzoek wordt onder de volgende
begrippen verstaan:
Faciliteiten:
De diensten en/of hulpmiddelen die de begeleider ondersteunt in zijn of haar werk.
Begeleiders:
Hulpverleners die directe zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan cliënten. Onder begeleiders
vallen in dit onderzoek de (persoonlijk) begeleiders op de groep, de senior begeleiders en behandelaren.
Implementeren:
Het uitvoeren van de handvatten die aan begeleiders geboden worden, zodat de begeleiders naar de
eisen van de Wet zorg en dwang kunnen handelen.
Kennis:
De inhoudelijke informatie over de wet op alle mogelijke niveaus in de maatschappij.
Vaardigheden:
Het gebruik maken en toepassen van kennis en/of faciliteiten op de werkvloer.
Werkbaar maken:
Het begrijpen en daardoor kunnen uitvoeren en toepassen van iets nieuws.
De volledige begripsbepaling is terug te lezen in bijlage B.
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Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek
3.1 Onderzoeksmethoden
Om een gericht antwoord te krijgen op de onderzoeks- en verschillende deelvragen is er gebruik
gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden. De onderzoeksmethoden die gedurende het onderzoek
zijn ingezet, zijn; literatuurstudie, vragenlijst, interviews, schaalvraag, mindmap, groepsinterview en
brainstormen. Om de privacy van de respondenten te waarborgen, is er gebruik gemaakt van
toestemmingsformulieren bij de interviews en zijn alle gegevens anoniem verwerkt.
Literatuurstudie
Er is gebruik gemaakt van een literatuurstudie om een helder beeld van de Wzd te krijgen. Begeleiders
konden hierdoor goed geïnformeerd worden en hun vragen konden beantwoord worden. Een
literatuurstudie is een overzicht van bestaande kennis en inzichten uit de vakliteratuur over het
praktijkprobleem in het onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 125 - 127). Daarnaast heeft er
ook een literatuurstudie plaatsgevonden met de organisatie Amarant als hoofdonderwerp. Met als reden
een helder beeld van de organisatie, doelgroep en methodieken te schetsen. Woorden die onder andere
centraal stonden tijdens de literatuurstudie waren; Wet Bijzondere opnamen psychiatrische
ziekenhuizen (Wet Bopz), Wet zorg en dwang (Wzd), middelen en maatregelen, onvrijwillige zorg,
ethiek, geschiedenis en overige wetgeving, Amarant en de divisies Intensieve Behandeling,
Specialistische Zorg en Jeugd binnen Amarant.
Vragenlijst
Naast de literatuurstudie is een vragenlijst (zie bijlage E) opgesteld voor de begeleiders van de
voorzieningen. Via een vragenlijst is inzicht en kennis verkregen van de ondervraagden over een
bepaald thema (Van der Donk & Van Lanen, 2017. p. 205). Het thema van de vragenlijst was de
behoeften van de begeleiders met betrekking tot de Wzd en het werkbaar maken daarvan. Een
vragenlijst kan zowel open als gesloten vragen bevatten (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 205).
Door veel gesloten vragen te stellen, kwam er een zeer gestructureerde vragenlijst uit. Het voordeel
hiervan was dat de data gemakkelijk geanalyseerd kon worden. Doordat de data van dezelfde orde
waren, konden ze beter vergeleken worden. Een nadeel hiervan is dat belangrijke data gemist kan
worden, omdat respondenten minder mogelijkheden hadden om zelf ergens op in te gaan (Van der
Donk & Van Lanen, 2017, p. 196). Bij het uitvoeren van de vragenlijst was rekening gehouden met de
onderzoeksmoeheid. Dit is gedaan door het belang te benoemen van de vragenlijst en te benoemen
dat er maar een beperkt aantal begeleiders voor de vragenlijst zijn gevraagd. Daarnaast is er bij het
vormgeven rekening mee gehouden door een korte vragenlijst op te stellen van negen vragen.
Onderzoeksmoeheid kan voor een groot deel veroorzaakt worden door de grote hoeveelheid
vragenlijsten en enquêtes die naar instellingen worden gestuurd (Brinkman, 2014).
De vragenlijst is bij beide deelvragen ingezet. Bij de eerste deelvraag werd de vragenlijst naar de
begeleiders, leidinggevenden en behandelaren gestuurd. Bij de tweede deelvraag zijn de
ondersteunende diensten bevraagd. De reden hiervoor was dat er een zo breed mogelijk perspectief
vanuit verschillende disciplines werd verkregen. Er werd op deze manier ook draagvlak gecreëerd,
omdat er bij meerdere disciplines gevraagd werd naar hun mening. Door het persoonlijk belang te
benoemen, is er ook meer draagvlak bij de begeleiders ontstaan.
(Groeps)interview
De vragenlijst bestond voornamelijk uit gesloten vragen. Er is gebruik gemaakt van interviews om een
breder beeld te krijgen en meer informatie te vergaren. Dit waren semigestructureerde interviews. Het
karakter van deze vragen was open en/of flexibel. De interviewer kreeg de vrijheid om de formulering
van de vragen aan te passen aan de situatie. Hierdoor werd de mondelinge gegevensverzameling zo
veel mogelijk gestructureerd en gestandaardiseerd (Esmeijer, Leeuwen & Veerman, 1999). Naast een
semigestructureerd interview was er ook sprake van een narratief interview. Hierbij werd de
geïnterviewde gestimuleerd om zijn eigen verhaal te vertellen (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p.
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197). Een narratief interview biedt ruimte om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan en de
respondenten vrijuit te laten spreken (Siebelink & Utens, 2002).
Het plan was om in totaal vijf groepsinterviews te voeren, drie gesprekken voor deelvraag 1 en twee
gesprekken voor deelvraag 2. Een groepsinterview heeft verschillende voordelen. Allereerst kostte het
minder tijd doordat er meerdere mensen tegelijk werden geïnterviewd. Daarnaast konden respondenten
op elkaar reageren en konden er data vanuit verschillenden perspectieven verzameld worden. Daar
tegenover stond wel de kans op ongewenste beïnvloeding van respondenten op elkaar (Van der Donk
& Van Lanen, 2017, p. 198). Echter is het bij deelvraag 1 niet gelukt, het was planmatig niet mogelijk
om de clustermanager en behandelaren op het zelfde moment te interviewen. Bij deelvraag 2 heeft één
groepsinterview plaatsgevonden tussen de medewerkers van het servicepunt zorg en dwang en zij zijn
tevens kwaliteitsconsulenten. Het tweede groepsinterview dat met de juridisch assistent en de AVG-arts
zou plaatsvinden, heeft niet plaatsgevonden in verband met een vakantie van een respondent. Het
interview met de AVG-arts is telefonisch afgenomen.
Ondanks de bovengenoemde omstandigheden hebben de interviews plaatsgevonden met zes senior
begeleiders, drie behandelaren en drie clustermanagers. Voor deze respondenten is gekozen omdat de
verwachting was dat zij wisten wat er op de werkvloer speelde en de belangen van de begeleiders
konden worden vertegenwoordigd. Het onderzoek richt zich immers op de behoeften van de
begeleiders. Daarnaast zijn een juridisch assistent en de AVG-arts geïnterviewd, omdat zij op de hoogte
zijn van de nieuwe wet. Zij weten wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van de Wzd en ook hoe
hiernaar te handelen. Tevens konden zij aangeven wat mogelijkheden en beperkingen waren in het
tegemoet komen van de behoeften van de begeleiders.
Om de interviews te leidden is er gebruik gemaakt van twee interviewguides. In bijlage F is de
interviewguide van de begeleiders te lezen en in bijlage G is de interviewguide van de ondersteunende
diensten te lezen.
Schaalvraag
Wat bij ieder interview of groepsinterview terugkwam was de schaalvraag. Deze vraag hield het
volgende in; op een schaal van 1 tot 10, waarbij 0 het slechtste is en 10 het beste is, waar sta je nu?
(Bannink, z.d.). Gezien het cognitieve niveau van de respondenten, kon deze creatieve manier van
werken ingezet worden. Aan de respondenten werd gevraagd hoe ver zij van de Wzd afstonden. Dit
mochten de respondenten laten zien, door middel van een beeldende activiteit. Er lag een papier met
Wzd op de grond en de respondent mocht op een plek gaan staan die de afstand tussen hem of haar
en de Wzd weergaf. Bij deze vraag werd gebruik gemaakt van verbeeldingsbeeld. Dit is een innerlijke
voorstelling van hoe iets er zou kunnen uitzien, klinken, smaken, ruiken of voelen (Van Rosmalen, 2012,
p. 143). Hier is voor gekozen, omdat op deze manier de gedachten over de situatie beeldend werden
gemaakt. Het werken via deze manier kon de respondenten inzicht geven over hun denkwijze.
Daarnaast hebben de onderzoekers informatie verkregen over hoe de respondenten gevoelsmatig
tegenover enkele stellingen staan, met betrekking tot de Wzd.
Mindmap
Ook is een mindmap* met alle respondenten gemaakt. Hier is voor gekozen omdat er andere zaken
komen bovendrijven die ergens mee worden geassocieerd. Het ene woord kan andere woorden
oproepen, die met elkaar in verbinding staan (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 94). Door in
samenwerking met de respondenten een mindmap te maken, kwamen nieuwe inzichten aan bod.
Daarnaast deed de mindmap een beroep op het sociale en cognitieve appél. Een sociaal appél houdt
in dat je iets niet alleen doet, maar juist samen met anderen. Het cognitieve appél houdt in dat de
activiteit erop is gericht om na te denken, te analyseren en te mobiliseren (Van Rosmalen, 2012). Er is
voor deze creatieve manier van werken gekozen, omdat het nieuwe inzichten geeft. Daarnaast is de
Wzd ingewikkeld om over te praten, een mindmap hielp hierbij. De mindmap werd ingezet bij alle
interviews, de uitkomsten droegen bij aan het beantwoorden van de deelvragen.
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Brainstormen
Bij brainstormen worden ideeën verzameld, waardoor gezamenlijk oplossingen voor een probleem
verzonnen worden (Marketing Termen, 2019). Een belangrijke spelregel bij brainstormen is dat alles
wordt opgeschreven dat in je opkomt en je in die fase nog geen keuze maakt. Pas na de
brainstormsessie worden de resultaten bekeken. Brainstormen kan je het beste in groepsverband doen,
omdat er dan ook verder geassocieerd kan worden op de inbreng van anderen. Je werkt hierbij aan
draagvlak (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 89). Tijdens de presentatie over de resultaten van
deelvraag 1, is er gebruik gemaakt van een brainstormsessie. Het doel was om de respondenten te
laten brainstormen over een mogelijk product. De uitkomsten hiervan vormen data om deelvraag 2 te
beantwoorden.

3.2 Analysemethode
De verkregen resultaten van de bovenstaande onderzoeksmethoden zijn vervolgens geanalyseerd. Bij
het analyseren is gebruik gemaakt van coderen. Coderen is het labelen van tekstfragmenten (Evers &
Staa, 2010). Dit is in vier fases beschreven, aldus Evers & Staa (2010). De eerste fase was de exploratie
fase, ook wel open coderen genoemd. Vervolgens komt de specificatie. Dit was het axiaal coderen,
ofwel labels ordenen genoemd. Na specificatie kwam de reductie, met andere woorden het selectief
coderen. Tenslotte volgde de integratie. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie tussen
inductief en deductief coderen. Bij inductief coderen is van te voren niet bekend naar welke categorieën
er wordt gezocht. Bij deductief coderen, wordt er gewerkt vanuit vooraf vastgestelde categorieën
(Amsterdams Centrum voor Onderzoek naar Gezondheid en Gezondheidszorg, 2013). Er is begonnen
met een lijst van te voren vastgestelde categorieën. Na de eerste analyse is de lijst aangevuld met
categorieën die uit de analyse naar voren kwamen.
Om de fases juist te doorlopen, is gebruik gemaakt van een stappenplan. Transcriberen was de eerste
stap, hierbij werd het hele interview woord voor woord uitgeschreven. Deze stap was noodzakelijk voor
het coderen. Bij de tweede stap werd er op het codeer proces georiënteerd. Het was hierbij van belang
dat de codeerder rekening hield met de eerder genoemde fases. Gedurende de stap kon er
geschommeld worden tussen verschillende fases. Het daadwerkelijk coderen was stap drie. Hierbij werd
het hele interview gelezen en labels gehangen aan tekstfragmenten. Het label gaf het hoofdthema weer
van het geselecteerde fragment (Dingemanse, 2018). Bij het open coderen was het van belang om zo
dicht mogelijk bij de data te blijven en de onderzoeksvraag voor ogen te houden. Het was belangrijk om
alleen de relevante aspecten van een fragment te coderen, het was daarbij mogelijk om meerdere codes
per fragment toe te voegen. Echter moesten er niet te veel codes aan een fragment geplakt worden.
Het aanmaken van labels stopte pas wanneer er geen nieuwe labels meer bij kwamen en er alleen al
bestaande labels werden gebruikt (Calliope, 2015).
Nadat de labels aan de verschillende fragmenten waren gekoppeld, konden de codes met elkaar
vergeleken worden en werd een overkoepelende code gemaakt. Dit was het axiaal coderen en stap vier
in het stappenplan. Na axiaal coderen volgde selectief coderen. Gedurende deze stap werden alle
hoofdcategorieën samengepakt om naar relaties en verbindingen te zoeken. Dit was noodzakelijk om
een theorie op te bouwen (Dingemanse, 2018). Het analyseren van de gecodeerde stukken vond per
voorkeur met meerdere personen plaats, om zo een realistisch beeld te scheppen en de theorie te
ondersteunen (Amsterdamse Centrum voor Onderzoek naar Gezondheid en Gezondheidszorg, 2013).
Voor deze analyse methode is gekozen omdat op die manier de validiteit zo veel mogelijk gewaarborgd
werd.
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3.3 Beperkingen en kansen van het onderzoek
Gedurende het onderzoek is er rekening gehouden met de betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek. Tevens is ook rekening gehouden met het creëren van draagvlak, tijdens het
onderzoeksproces.

3.3.1 Betrouwbaarheid en validiteit
‘Betrouwbaarheid is dat de onderzoeker er naar streeft dat het onderzoek dezelfde
onderzoeksresultaten oplevert als het wordt herhaald of door iemand anders wordt uitgevoerd. Dit
betekent dat je er tijdens je onderzoek voor probeert te zorgen dat de resultaten zo min mogelijk tot
stand komen door toevallige verstoringen’ (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 48). Daarnaast houdt
validiteit het volgende in volgens Van der Donk & Van Lanen (2017) ‘Validiteit wil zeggen dat je datgene
onderzoekt wat je wilt onderzoeken. Je onderzoeksresultaten bevatten zo min mogelijk systematische
storingen’ (p. 42).
Het onderzoek neemt verschillende storingen met zich mee. Dit komt mede doordat er een klein aantal
respondenten per divisie is benaderd, omdat niet iedereen benaderd kon worden binnen Amarant. Dit
in verband met de huidige werkdruk en de haalbaarheid van het onderzoek (opdrachtgever, persoonlijke
communicatie, 14 maart 2019). De eis die de opdrachtgever hieraan als gevolg heeft gesteld, is dat er
een steekproef moest plaatsvinden binnen de drie door de opdrachtgever geselecteerde divisies van
Amarant. Mede door de beperkte tijd waarin het onderzoek plaats heeft gevonden is deze steekproef
beperkt.
Zoals hierboven beschreven is, kon niet iedereen benaderd worden zoals de begeleiders op de
werkvloer en de cliënten. Om deze reden zijn de interviews gericht op de senior begeleiders,
clustermanagers, behandelaren en ondersteunende diensten. Aangezien de onderzoeksvragen gericht
zijn op de begeleiders is er geprobeerd mensen te interviewen die zo dicht mogelijk bij de begeleiders
staan, zoals de senior begeleiders, clustermanagers en behandelaren. Daarbij is er, naast het
interviewen van de hierboven genoemde personen, gekozen om per divisie een aantal begeleiders te
bevragen via een vragenlijst. Het idee was dat deze vragenlijst door zes begeleiders per divisie ingevuld
zou worden. Echter is er een verschil in respons te zien per divisie, zo heeft de divisie Jeugd zestien
respondenten, de divisie Specialistische Zorg elf respondenten en de divisie Intensieve Behandeling
acht. De resultaten die uit de vragenlijsten naar voren zijn gekomen hebben antwoord gegeven op onder
andere de vragen: ‘Wat is er bekend bij de begeleiders over de Wzd?’ en ‘Waar hebben de begeleiders
behoefte aan, zodat ze kunnen gaan werken met de Wzd?’. Echter is wel het nadeel aan een vragenlijst
dat de vragen die gesteld zijn beperkt en gericht zijn. Hierdoor kunnen punten gemist zijn waarop niet
doorgevraagd is en dit wel had gekund wanneer er een interview zou hebben plaatsgevonden.
Om toch de validiteit en betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden, is er een vaste onderzoeksopzet,
vragenlijst en interviewopzet gecreëerd. Hierdoor heeft iedere onderzoeker het onderzoek op dezelfde
manier kunnen uitvoeren. Doordat er gebruik is gemaakt van een semigestructureerd- en narratief
interview kunnen de antwoorden en interpretaties echter wel van elkaar verschillen. Ondanks dit nadeel
is er toch voor deze opzet gekozen, omdat zo de respondent ruimte krijgt om vrij te antwoorden. De
onderzoekers hebben voor het analyseren een vaste coderingsmethode aangesteld waardoor iedereen
op dezelfde manier analyseert (zie 3.2 Analysemethode).

3.3.2 Draagvlak
Mensen en organisaties hebben de ambitie om draagvlak te creëren. Dit willen zij doen door middel van
eigen politieke doelen en eigen normen en waarden over te brengen op groepen waar verwacht wordt
dat draagvlak ontbreekt. Het ontbreken van draagvlak wordt vaak gezien als een belemmering voor
implementatie van beleid. Het creëren daarvan lijkt soms te worden opgevat als een tovermiddel om tot
uitvoer te komen (Duinenveld & Beunen, 2006). In het onderzoek zijn verschillende acties uitgevoerd
die het draagvlak van het onderzoek hebben vergroot. Er zijn een aantal locaties fysiek bezocht,
daarnaast is een flyer gestuurd naar alle betrokkenen van het onderzoek en de desbetreffende
voorzieningen (zie bijlage H). Begeleiders konden in deze flyer lezen met wie ze te maken kregen en
wat ze konden verwachten.
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Er werd ook draagvlak gecreëerd door korte, creatieve en laagdrempelige onderzoeksmethoden in te
zetten. Zo ontstond er sympathie vanuit de respondenten en kon er door de onderzoekers op een
andere manier informatie ingewonnen worden voor het onderzoek. De creatieve onderzoeksmethoden
die zijn gebruikt, zijn het maken van een mindmap, schaalvragen en een brainstormsessie. Bij elke vorm
is het belang voor de respondenten benadrukt, dit zodat de respondenten wisten wat het nut van het
onderzoek was.
Door een transparante communicatie naar alle respondenten is er ook draagvlak ontstaan. De
respondenten waren goed geïnformeerd over de plannen en vervolgstappen die er werden gezet.
Hierdoor raakten de respondenten geïnteresseerd en ging het onderzoek leven binnen de teams van
de respondenten. Zij waren dan ook allen benieuwd naar het resultaat.
Er is ook draagvlak gecreëerd door mensen te bevragen die kennis hebben over de Wzd, de juridische
aspecten daarvan en de kwaliteit van zorg. Het product dat uiteindelijk neergezet wordt, voldoet aan de
eisen die Amarant stelt en kan daardoor op steun rekenen van de respondenten.
Verder is altijd gekeken naar de eisen van de opdrachtgever. Deze zijn te vinden in bijlage I.

19

Hoofdstuk 4 Resultaten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag, zijn de resultaten per deelvraag beschreven.

4.1 Resultaten deelvraag 1
Om antwoord en inzicht te verkrijgen in de onderstaande deelvraag, is gebruik gemaakt van interviews
en vragenlijsten. Er zijn twaalf interviews, waarvan één groepsinterview en er zijn 35 vragenlijsten
afgenomen bij begeleiders bij verschillende divisies.
“Waar hebben begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd
van Amarant behoefte aan met betrekking tot kennis, vaardigheden en faciliteiten om de Wet zorg en
dwang werkbaar te maken?”

Van de 23 respondenten die op de vraag of ze op
de hoogte zijn van de Wet zorg en dwang, uit de
vragenlijst, ‘Ja’ hebben geantwoord, geeft 61% aan
dat ze weten wat er gaat veranderen. Zij geven
over het algemeen hetzelfde aan, namelijk dat de
middelen en maatregelen opnieuw bekeken
moeten worden, eventueel aangepast en vaker
geëvalueerd moeten worden. 39% van de
respondenten geeft aan nog niet te weten wat er
gaat veranderen, zoals blijkt uit grafiek 2.
De antwoorden uit de interviews overeen met de
antwoorden van de vragenlijsten. In de interviews
wordt ook genoemd dat men niet precies weet wat
er gaat veranderen met de komst van de Wzd.

HOEVEELHEID MENSEN

Uit de interviews blijkt dat binnen de divisies
Intensieve Behandeling en Specialistische Zorg
kennis is over de huidige wetgeving; de Wet Bopz.
De kennis hiervan bij de divisie Jeugd is nauwelijks
aanwezig, omdat zij hier niet direct mee in
aanraking komt. Daarentegen blijkt wel dat de drie
divisies gelijk staan met de kennis over de Wzd,
omdat deze bij alle drie divisies laag is. Echter weet
wel elke geïnterviewde dat de Wzd in 2020 van
kracht gaat.

Ben je op de hoogte dat de nieuwe Wet
zorg en dwang er aankomt in 2020?
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Nee

Grafiek 1

Weet je wat er gaat veranderen voor jou met
de Wet zorg en dwang, zo ja wat verandert er
dan?
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Stand van zaken
Om inzicht te krijgen in de kennis van de
begeleiders over de Wzd is de vraag uit grafiek 1
gesteld. 66% van de respondenten van de
vragenlijst geeft aan te weten dat de Wzd in 2020
ingaat. 34% geeft aan hier nog niet van op de
hoogte te zijn.
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Grafiek 2
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Behoeften
In de vragenlijst zijn een aantal opties genoemd
over de wijze van informeren van de begeleiders.
Uit grafiek 4 blijkt dat de begeleiders behoefte
hebben aan een training/cursus (68%) of een
persoonlijke e-mail (57%). Opvallend is dat de
social media, zoals WhatsApp (5%) en een vlog
(8%), erg laag scoren. Artikelen op intranet (40%)
hebben dan wel meer de voorkeur. Voor een
stappenplan (22%) of een folder (34%) is wel
interesse, maar de voorkeur gaat dan toch uit naar
een online artikel van intranet. Bij de optie ‘anders’
(12%) in de vragenlijst geven de begeleiders aan
dat er behoefte is aan een toelichting tijdens een
overleg of vergadering waarbij het hele team
aanwezig is. Bij deze vraag waren meerdere
antwoorden mogelijk.

HOEVEELHEID MENSEN

De achterliggende gedachte van de vraag uit
grafiek 3 is inzicht krijgen in hoe de begeleiders al
geïnformeerd zijn. De best werkende manier kan
ingezet worden voor informatieverstrekking over
de Wzd. Daarnaast sluiten we hierdoor ook aan bij
de behoeften van de begeleiders.

Hoe ben je geïnformeerd over de Wet zorg en
dwang?
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School
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Grafiek 3

Op welke wijze(n) wil je het liefst
geïnformeerd worden over een nieuwe wet die
van invloed is op jouw dagelijkse werk?

HOEVEELHEID MENSEN

Van de 23 respondenten die ‘Ja’ hebben
geantwoord op de vraag of ze op de hoogte zijn
van de Wet zorg en dwang geeft 56% aan
geïnformeerd te zijn door collega’s, blijkt uit grafiek
3. De respondenten die ‘anders’ (26%) hebben
ingevuld geven aan geïnformeerd te zijn via de
manager, behandelaar, kwaliteitsmedewerker of
in een teamvergadering. Daarnaast scoort het
informeren via nieuws ook hoog, namelijk 48%.
Informeren via school (9%), een nieuwsbrief (9%)
of een training/scholing (13%) scoort laag. Bij
deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.
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Uit de interviews blijkt dat de begeleiders op het
gebied van kennis behoefte hebben aan een
scholing, cursus of training met een praktische
insteek. “Het moet kort, krachtig en praktisch zijn”,
Vlog
Folder
Training/cursus
aldus een respondent. Op het gebied van
Casuïstiek besprekingen Whatsapp
E-mail
vaardigheden geven de respondenten aan dat zij
Artikel op intranet
Stappenplan
Anders
behoefte hebben aan casuïstiek training. Een
behandelaar benoemde in een interview: “Door
casuïstiek trainingen krijgen we de Wet zorg en dwang meer onder de knie, omdat we er dan mee
werken en het handelen bespreken”. Een naslagwerk en stappenplan wordt aangegeven als bruikbare
faciliteit. Uit een interview met een senior begeleider blijkt dat de begeleiders behoefte hebben aan
korte- en krachtige informatie om op terug te kunnen vallen.

4.1.1 Samenvattend resultaat deelvraag 1
Net wat meer dan de helft van de begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische
Zorg en Jeugd weten dat de Wzd eraan komt in 2020. De kennis over de wet is echter niet zo groot. De
begeleiders hebben behoeften aan scholing over de Wzd. Daarbij willen ze casuïstiek besprekingen
met gerichte casussen en korte maar krachtige schriftelijke en digitale informatie over de Wzd.
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Grafiek 4

4.2 Resultaten deelvraag 2
Om antwoord en inzicht te verkrijgen in de onderstaande deelvraag is gebruik gemaakt van interviews
en vragenlijsten. Er zijn twee interviews, één groepsinterview en vijf vragenlijsten afgenomen bij
verschillende ondersteunende diensten. Daarnaast heeft er een brainstorm sessie bijgedragen aan het
beantwoorden van deze deelvraag. Acht respondenten hebben deelgenomen aan de brainstrom sessie.
“Wat kan Amarant aan de begeleiders van de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en
Jeugd van Amarant bieden met betrekking tot kennis, vaardigheden en faciliteiten om de Wet zorg en
dwang werkbaar te maken?”
Interviews
Uit interviews met ondersteunende diensten blijkt dat Amarant op dit moment een servicepunt, namelijk
het servicepunt zorg en dwang, heeft waar alle medewerkers met vragen over de wet- en regelgeving
rondom het primaire proces en dus ook de Wzd terecht kunnen. Echter zijn ze druk bezig met de juiste
lijnen uit te zetten en het peil brengen van de eigen kennis over de Wzd, zodat het servicepunt goed
toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen die behoefte heeft aan duidelijkheid rondom de wet. Het
servicepunt loopt wel nog tegen enkele uitdagingen aan. De medewerkers wachten nog op protocollen
en plannen die uitgezet kunnen worden. “Op dit moment zitten we nog in een grijs gebied en we moeten
het wit, ofwel transparant, krijgen. Als we dat niet transparant krijgen kun je ook niks uitbrengen”, aldus
een respondent. Zodra er meer duidelijkheid is rondom de wet, willen de ondersteunende diensten als
eerste de kennis vergaren. Om zo de informatie op een werkbare manier te kunnen bieden aan alle
betrokkenen.
De ondersteunende diensten hebben de gedachte dat de begeleiders betreft de kennis van de Wzd nog
niet of nauwelijks op de hoogte zijn. “Ik denk dat de mensen op de werkvloer er nog niets over weten,
tenzij ze er een hele concrete interesse in hebben”, aldus een medewerker van de ondersteunende
diensten. Hier willen de ondersteunende diensten vanaf september verandering in gaan brengen door
ideeën uit te voeren die de bewustwording en daardoor de kennis en vaardigheden van de begeleiders
vergroot. De ondersteunende diensten hebben verschillende opties gegeven die door Amarant geboden
kunnen worden. De bewustwording kan gecreëerd worden door middel van casuïstiek besprekingen.
Mogelijke andere manieren die helpen bij een scholing zijn een stappenplan op intranet, een e-learning,
cliënten als ervaringsdeskundigen laten optreden of een vlog of filmpje verspreiden. Daarnaast worden
de Wet Bopz commissies omgezet naar Wzd commissies en zou het kunnen helpen om bij andere
instellingen te kijken hoe de implementatie daar aangepakt wordt. Het belangrijkste bij het werkbaar
maken van de wet, is om niet te verkrampen en geen stress te ondervinden van de veranderingen.
Brainstormsessie
Om een inzichtelijk beeld te krijgen van wat Amarant kan bieden heeft er een brainstormsessie
plaatsgevonden. Deze is gehouden nadat de bovenstaande resultaten in een presentatie met
ondersteunende diensten, begeleiders, opdrachtgever en projectbegeleider heeft plaatsgevonden.
Hieruit zijn een aantal concrete ideeën naar voren gekomen.
Allereerst is een e-learning besproken, met de concrete vorm daarvan. De respondenten zien het als
meerwaarde om de e-learning na een scholing te bieden. Een senior begeleider citeert: “E-learnings
worden altijd gezien als ‘moetje’, want die moet je altijd voor een scholing hebben gedaan”. Wanneer
deze na een scholing wordt gegeven, is er een goede verbinding tussen de theorie en de praktijk.
Daarnaast kan de e-learning ook een bijdrage leveren aan de basiskennis voor begeleiders, omdat een
e-learning sneller aangeboden kan worden dan een scholing. Een senior begeleider gaf aan dat de
scholingen snel vol zitten. Ook zal een e-learning als naslagwerk kunnen fungeren. Daarbij is ook tijdens
de brainstormsessie naar voren gekomen dat Amarant in staat is om een e-learning te ontwikkelen. Het
servicepunt zorg en dwang zal inhoud bieden voor de e-learning, die vervolgens door Amarant
Academie kan worden vormgegeven.
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Naast een e-learning hebben de respondenten ook aangegeven een scholing te willen. Zij hebben
behoefte aan een scholing met praktische casussen die ze elk half jaar aangeboden krijgen. Dit idee is
gebaseerd op de gepresenteerde resultaten van begeleiders. Hierbij heeft het de voorkeur dat de
casussen zijn benoemd door de teams zelf. Uit ervaring blijkt dat zelf meegebrachte casussen van een
voorziening een grote meerwaarde hebben, omdat de concrete vragen van begeleiders dan in de
training kunnen worden beantwoord. Soms komen de casussen niet spontaan, maar als er eenmaal
één is beschreven ontstaat er een sneeuwbaleffect en volgen er meer, aldus een senior begeleider. Het
servicepunt stemde hier volledig mee in. Zij hebben ervaren dat zelf ingebrachte casussen van
meerwaarde zijn en dat het de begeleiders motiveert om actief deel te nemen aan de scholing. De
ondersteunende diensten gaven aan dat dit ook haalbaar is binnen Amarant, omdat de Amarant
Academie hierbij kan ondersteunen.
Evenals de scholingen en casuïstiek is ook de aandacht functionaris aan bod gekomen tijdens de
brainstormsessie. In dit geval zal de huidige aandachtsfunctionaris van de Bopz, de
aandachtsfunctionaris van de Wzd worden. De volgende eisen worden gesteld aan een
aandachtsfunctionaris Wzd:
-

-

-

-

Er moeten twee aandachtsfunctionarissen zijn per voorziening in verband met verloop van
personeel en langdurige afwezigheid. Dit zodat er structureel minstens één aanspreekpunt is
binnen het team. Als aanvulling hierop is nog gegeven dat de functionarissen wel zichtbaar
moeten zijn. “Het is makkelijk als er een smoelenboek is voor de aandachtsfunctionarissen Wzd,
zodat iedereen weet wie dit zijn en je dus makkelijk contact met ze op kunt nemen” aldus een
medewerker van het servicepunt zorg en dwang.
Er moet een scholing gegeven worden aan de functionarissen, zodat zij kennis hebben over de
Wzd. Deze scholing zal een dagdeel duren en structureel één keer per jaar terug keren. Dit
zodat ze met elkaar kunnen sparren.
De aandachtsfunctionarissen Wzd moeten enthousiast zijn zodat zij op een gemotiveerde wijze
de rest van het team mee kunnen nemen in de gedachtegang van de Wzd. Zij zijn immers het
aanspreekpunt door de dag heen en moeten er voor zorgen dat het gedragen wordt door het
team. Een clustermanager benoemde het als volgt: “Het is een teamgeweten, het ligt niet bij
één persoon”.
De functionaris moet het ‘waarom’ achter de wet kunnen uitleggen.

De achterliggende gedachte van deze eisen is dat acties van cliënten en de daaropvolgende te nemen
maatregelen niet vanzelfsprekend zijn. Het is dus ook van belang dat deze casussen besproken worden
tijdens een werkoverleg, zodat er bewustwording wordt gecreëerd. De aandachtsfunctionaris Wzd moet
er samen met het team en de behandelaar op toezien dat er tijdig wordt geëvalueerd. Echter is dit niet
altijd mogelijk in verband met de tijdsdruk. De respondenten zouden graag zien dat hier uren voor komen
om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Echter kan Amarant deze extra uren niet bieden dus zal er
creatief met uren overweg gegaan moeten worden.
Verder is tijdens de brainstormsessie media aan bod gekomen. De respondenten waren verbaasd over
de lage score van de begeleiders, op de wijze van informatieverstrekking via social media. Ze gaven
hierbij aan dat het onduidelijk voor de begeleiders kon zijn wat hiermee bedoeld werd, bijvoorbeeld bij
de vlog. Daarbij zeiden ze dat bij betere uitleg hier waarschijnlijk meer voor wordt gekozen. Amarant
biedt op dit moment intranet, maar dit is alleen toegankelijk als je op je werk bent en toegang hebt tot
de apparatuur van het werk. Begeleiders op de voorzieningen hebben niet allemaal een werktelefoon
en dit kan ook niet geboden worden. Het werd gesuggereerd dat begeleiders het als niet prettig zullen
ervaren om informatie over de Wzd op hun persoonlijke telefoon te ontvangen.
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Andere ondersteunende mogelijkheden die Amarant aan kan bieden zijn als volgt:
- Een app met informatie over de Wzd of casuïstiek.
- Een schriftelijke, maar ook specifiek een digitale beslisboom.
- Een QuickScan, waarin je een aantal vragen kunt beantwoorden om snel te weten of je op de
juiste manier handelt.
- Als laatste zijn verschillende filmpjes aan bod gekomen, zoals het voorbeeld van ‘WMO
gestript’.
Deze filmpjes zorgen ervoor dat op een eenvoudige, korte manier uitleg wordt gegeven over een
onderwerp, in dit geval de Wzd. Dit filmpje kan aangevuld worden met een vlog over bijvoorbeeld
casuïstiek door de dag heen. Zodat wederom de koppeling wordt gemaakt met theorie en de praktijk.
Daarnaast kan het filmpje ondersteunend zijn bij een scholing en/of e-learning. De ondersteunende
diensten vertelden dat Amarant in de mogelijkheid is om dit te doen. De afdeling communicatie heeft
veel mogelijkheden in het ontwikkelen van verschillende media, echter is het ook mogelijk om hiervoor
een extern bedrijf in te schakelen, aldus het servicepunt zorg en dwang.
De volgende optie die werd genoemd is een brochure. Deze geeft kort en bondig informatie en kan ook
uitgedeeld worden aan familie en/of wettelijke vertegenwoordigers. De familie en/of wettelijke
vertegenwoordigers zullen ook ingelicht moeten worden waar zij terecht kunnen met vragen, aangezien
er voor hen ook veranderingen gaan plaatsvinden. De voorkeur van de brochure is dat deze zowel
online als op papier beschikbaar is “sommige begeleiders kunnen nog niet omgaan met een computer”
citeerde een senior begeleider. Amarant is in de gelegenheid om de brochures te ontwikkelen en
produceren.
Als laatste besproken idee werd geopperd om ervaringsdeskundigen, oftewel cliënten in dit geval, mee
te laten helpen met scholingen. Zij kunnen helpen door bijvoorbeeld hun ervaringen over onvrijwillige
zorg te delen. Dit kan in de vorm van een opwarmer in een symposium voor begeleiders en Wzdfunctionarissen. Dit kan ook meteen informatiemateriaal voor een scholing zijn, zodra dit wordt gefilmd.
De eis die de ondersteunende diensten stelt bij het gebruik van ervaringsdeskundigen is wel dat het
gericht wordt ingezet en niet te vrijblijvend is.
Andere ideeën die niet verder zijn besproken tijdens de brainstormsessie zijn:
- Begeleiders zelf onvrijwillige zorg laten ervaren, wat onvrijwillige zorg is en wat het met je doet.
- Een info stand op een symposium.
- Studiemiddagen organiseren.
- Halfjaarlijks een deskundige uitnodigen om kort de theorie en langere casussen te bepreken.
- Naslagwerk aanbieden op de persoonlijke mail en intranet.
- Artikel met de 10 meest gestelde vragen over de Wzd op intranet.

4.2.2 Samenvattend resultaat deelvraag 2
Binnen Amarant is veel mogelijk met betrekking tot het aanbieden van kennis, vaardigheden en
faciliteiten. Amarant zelf kan scholingen bieden in samenwerking met de Amarant Academie; de afdeling
communicatie kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, faciliteren en verspreiden van producten.
Daarnaast is Amarant ook in de mogelijkheid om externe bedrijven in te schakelen om de Wzd werkbaar
te maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een app.
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Hoofdstuk 5 Conclusie
De onderstaande conclusies zijn voortgekomen uit het bovenstaande onderzoek met de daarbij
behorende resultaten.

5.1 Conclusie deelvraag 1
“Waar hebben begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd
van Amarant behoefte aan met betrekking tot kennis, vaardigheden en faciliteiten om de Wet zorg en
dwang werkbaar te maken?”
Kijkend naar de uitkomsten van de vragenlijsten en interviews kan geconcludeerd worden dat de
meerderheid van de begeleiders behoefte heeft aan een scholing in combinatie met
casuïstiekbesprekingen. Echter is dit niet de behoefte van iedere respondent, enkele respondenten
geven namelijk aan dat ze niet voldoende kennis, vaardigheden en faciliteiten zullen vergaren met alleen
een scholing met casuïstiekbesprekingen. Om deze reden zal er ook een advies worden gegeven om
een naslagwerk te ontwikkelen en aan te bieden.
De begeleiders hebben dus behoefte aan scholing in combinatie met casuïstiekbesprekingen en
aanvullend een naslagwerk om de Wzd werkbaar te maken.

5.2 Conclusie deelvraag 2
“Wat kan Amarant aan de begeleiders van de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en
Jeugd van Amarant bieden met betrekking tot kennis, vaardigheden en faciliteiten om de Wet zorg en
dwang werkbaar te maken?”
Uit de brainstormsessie is gebleken dat Amarant in de gelegenheid is om verschillende mogelijkheden
van kennisoverdracht aan te bieden. Daarbij is Amarant in staat om een externe partij in te schakelen,
zodra zij zelf niet in de gelegenheid zijn iets te ontwikkelen. Hieruit valt dus te concluderen dat Amarant
op het gebied van scholing en naslagwerk verschillende alternatieven kan aanbieden, echter op het
gebied van het aanbieden van uren niet. De volgende vormen van naslagwerk die Amarant kan bieden
zijn: een stappenplan, een folder en/of brochure, een poster, een animatiefilmpje of een vlog.
De overkoepelende conclusie die uit deelvraag 2 getrokken kan worden met betrekking tot wat Amarant
kan bieden is dat Amarant in staat is om veel verschillende mogelijkheden tot kennisoverdracht aan te
bieden om de Wzd werkbaar te maken.

5.3 Conclusie onderzoeksvraag
“Wat hebben de begeleiders binnen de divisies Intensieve Behandeling, Specialistische Zorg en Jeugd
van Amarant nodig om de Wet zorg en dwang werkbaar te kunnen maken?”
Kijkend naar de conclusie van deelvraag 1 en 2, is het advies om een scholing met
casuïstiekbesprekingen en naslagwerk aan de begeleiders aan te bieden. Er zijn meerdere vormen van
naslagwerk die van meerwaarde kunnen zijn voor de begeleiders om de Wzd werkbaar te maken.
Enkele aanbevelingen met betrekking tot de vorm van een naslagwerk zijn: een schriftelijk en/of digitaal
stappenplan, een folder en/of brochure, een poster, een animatiefilmpje, een app met informatie of een
vlog. Amarant is in de gelegenheid om al deze vormen aan te kunnen bieden.
Het uiteindelijke advies dat voortvloeit uit dit onderzoek en betrekking heeft op de behoeften van de
begeleiders en op het werkbaar maken van de Wzd, is als volgt geformuleerd: bied de begeleiders een
scholing met casuïstiekbesprekingen in combinatie met naslagwerk. Het advies voor de vorm van het
naslagwerk is een schriftelijk en/of digitaal stappenplan in combinatie met een animatiefilmpje.
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Hoofdstuk 6 Discussie
6.1 Bevindingen probleemanalyse
6.1.1 Overeenkomsten
In de probleemanalyse zijn in vergelijking met de resultaten verschillende overeenkomsten te lezen. Zo
staat in de probleemanalyse beschreven dat de verwachting is dat begeleiders weinig tot geen kennis
hebben met betrekking tot de Wzd. In de resultaten van de vragenlijsten komt naar voren dat de
begeleiders een beperkte kennis hebben. Dit sluit grotendeels aan op de verwachting uit de
probleemanalyse. De positieve uitkomst van de vragenlijst is dat de meeste begeleiders weten dat de
wet in 2020 zal intreden, de inhoudelijke kennis ontbreekt echter.
Naast de kennis van de begeleiders, wordt in de probleemanalyse ook beschreven dat een concrete
manier van werken nog niet is ontwikkeld voor de Wzd. De overheid geeft aan, zoals blijkt uit een
Kamerstuk uit 2017, dat nog veel onduidelijkheden over de wet heersen. Tijdens de interviews gaven
de respondenten van de ondersteunende diensten aan dat wanneer deze onduidelijkheden verhelderd
zijn, een concrete manier van werken ontwikkeld kan worden. Uit de interviews en vragenlijsten van de
begeleiders kwam naar voren dat de begeleiders deze concrete manier ook nog missen.

6.1.2 Afwijkingen
In de probleemanalyse is beschreven dat de bewustwording over de wet is aangejaagd door de
deelname van Amarant aan verschillende programma’s. Echter blijkt uit het onderzoek dat de
ondersteunende diensten vanaf september 2019 aan de slag zullen gaan om de bewustwording bij de
begeleiders te creëren. Gedurende het afnemen van de interviews kwam naar voren dat de begeleiders
niet bezig zijn met de wet. De bewustwording die aangejaagd zou zijn door de deelname aan de
programma’s komt niet overeen met de data van de respondenten. Dit verschil kan veroorzaakt zijn
doordat de uitkomsten van de programma’s niet voldoende met de begeleiders op de werkvloer zijn
gedeeld. Waardoor de bewustwording niet is ontwikkeld.
Kijkend naar de resultaten van de vragenlijsten en interviews, zijn verschillen te zien betreft de kennis
tussen de verschillende divisies. De divisie Intensieve Behandeling heeft namelijk een voorsprong met
betrekking tot de kennis en inhoud van de wet, ten opzichte van de divisie Jeugd. De reden die hiervoor
gegeven kan worden is dat de divisie Intensieve Behandeling werkzaam is volgens de Wet Bopz en de
divisie Jeugd hier niet of nauwelijks mee te maken heeft. Daarnaast hebben de respondenten van de
divisie Intensieve Behandeling een korte lijn met de opdrachtgever. De opdrachtgever is op de hoogte
van de Wzd en draagt deze informatie uit in haar omgeving. Door begeleiders te spreken die uit de
omgeving van de opdrachtgever komen, kunnen zij meer op de hoogte zijn dan respondenten die geen
connectie met de opdrachtgever hebben.

6.2 Beperkingen onderzoek
6.2.1 Betrouwbaarheid & validiteit
De steekproef die binnen de onderzoekspopulatie is gehouden, heeft invloed op de betrouwbaarheid
van het onderzoek. Betrouwbaarheid wordt door Van der Donk en Van Lanen (2017) beschreven als
het streven naar dezelfde onderzoeksresultaten wanneer het onderzoek wordt herhaald of door iemand
anders wordt uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek zou worden herhaald en daarbij andere begeleiders
worden bevraagd, is het mogelijk dat daar andere uitkomsten naar voren komen. Iedere begeleider
heeft een eigen manier van leren en heeft eigen behoeften met betrekking tot bepaalde kennis vergaren.
Het onderzoek zou meer betrouwbaar zijn wanneer binnen het onderzoek alle begeleiders bevraagd
konden worden die onder de onderzoekspopulatie vallen.
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Daarnaast was het in verband met werkdruk bij de begeleiders op de
werkvloer niet mogelijk om de interviews bij hen af te nemen. Hierdoor
zou essentiële informatie van de begeleiders verloren kunnen zijn.
Om de betrouwbaarheid zo groot mogelijk te houden is ervoor
gekozen om de senior begeleiders te interviewen. Zij staan dicht bij
de begeleiders op de werkvloer en wanneer noodzakelijk werken zij
mee op de werkvloer De senior begeleiders spreken namens het
team.

Een factor die invloed heeft gehad op de resultaten van de vragenlijst,
is het verschil in respons per divisie. Binnen de divisie Intensieve
Behandeling hebben negen begeleiders de vragenlijst ingevuld, daar
tegenover staat dat bij de divisie Specialistische Zorg elf begeleiders
de vragenlijst hebben ingevuld en bij de divisie Jeugd zestien
begeleiders. Dit verschil in respons heeft invloed gehad op de
algemene resultaten van de vragenlijst. Binnen de divisie Intensieve
Behandeling waren namelijk zes van de negen begeleiders op de
hoogte van de komst van de wet (zie grafiek 5) en bij de divisie
Specialistische Zorg waren tien van de elf begeleiders op de hoogte
(zie grafiek 6). Dit is een groot verschil met de cijfers van de divisie
Jeugd, daarbij waren namelijk zeven van de zestien begeleiders op
de hoogte (zie grafiek 7). Hieruit kan een deelconclusie getrokken
worden dat de divisie Jeugd, in vergelijking met de andere twee
divisies, het minste op de hoogte is.
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Zoals bij kopje 6.1.2 ook al te lezen is, heeft de opdrachtgever korte
lijntjes met de respondenten van de divisie Intensieve Behandeling.
Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten van het onderzoek.
Wanneer de onderzoekers geheel willekeurig enkele begeleiders
hadden gevraagd voor het onderzoek, zouden de uitkomsten van het
onderzoek anders kunnen zijn. Het is dus minder betrouwbaar doordat
de respondenten van de divisie Intensieve Behandeling bewust door
de opdrachtgever zijn gekozen.
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Divisie Jeugd:
Ben je op de hoogte dat de
nieuwe Wet zorg en dwang
er aankomt in 2020?
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Tijdens het onderzoek heeft zich ook een kwestie voorgedaan die
invloed heeft gehad op de betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek. Tijdens het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt
van schaalvragen. Deze vragen hadden als doel om de respondenten
een beeldend inzicht te geven over hun denkwijze en de mate waarin
ze zich betrokken voelen bij de Wzd. De resultaten van deze
schaalvragen waren helaas niet toepasbaar. Doordat de
schaalvragen op verschillende manieren in de interviews zijn gesteld,
heeft de informatie geen meetbaar resultaat opgeleverd. De
schaalvraag was voorafgaand aan de eerste interviews niet specifiek
uitgetypt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de onderzoekers de
schaalvraag op andere wijze hebben geïnterpreteerd. Zodra deze

Nee

Divisie Specialistische Zorg:
Ben je op de hoogte dat de
nieuwe Wet zorg en dwang
er aankomt in 2020?
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Ondanks dat de begeleiders op de werkvloer niet geïnterviewd
mochten worden, was het wel mogelijk om een vragenlijst af te
nemen. De data uit deze vragenlijst hebben belangrijke resultaten
gegeven. Doordat bij een vragenlijst niet persoonlijk doorgevraagd
kan worden, bestond de vragenlijst voornamelijk uit gesloten vragen.
De data kon daardoor goed met elkaar vergeleken worden. De
vragenlijst was kort en beknopt, dit om de begeleiders zo min mogelijk
te belasten en om de vragenlijst laagdrempelig te houden.
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kwestie naar voren kwam, is de vraag aangepast zodat alle onderzoekers de vraag vanaf dat moment
op de juiste manier stelde. De verwachting was dat de schaalvragen een vergelijkbaar beeld zouden
weergeven. Helaas was deze vergelijking niet uit de resultaten naar voren gekomen.
Naast de verschillende wijze van stellen heeft de interpretatie van de begeleiders ook invloed gehad op
deze kwestie. De onderzoekers hadden de getallen van de schaalvraag niet gedefinieerd. Dus ze
hadden niet aangegeven, bij één weet je dit, bij twee weet je dat. De schaalvraag was hierdoor minder
betrouwbaar, omdat alle begeleiders andere eisen aan een nummer konden stellen. Om de validiteit en
betrouwbaarheid niet in het geding te laten komen, is ervoor gekozen om de data niet mee te nemen in
de resultaten van het onderzoek. Dit is een gemiste kans van het onderzoek. Wanneer deze resultaten
bruikbaar waren geweest had het meer inzichten kunnen geven met betrekking tot de behoeften van de
begeleiders.

6.2.2 Afbakening
In overleg met de opdrachtgever is de onderzoekspopulatie vastgesteld. De opdrachtgever had als eis
om een zo algemeen mogelijk beeld te schetsen van waar de begeleiders binnen drie divisies behoeften
aan hebben, met betrekking tot het werkbaar maken van de Wzd. Kijkend naar de onderzoeksperiode
is in samenspraak besloten om een steekproef binnen de onderzoekspopulatie uit te voeren. Daarbij
was het in de beginperiode van het onderzoek al duidelijk dat de generaliseerbaarheid van het
onderzoek kleiner zou zijn. Doordat niet bij alle begeleiders de behoeften is gepeild, kan geen
generaliserend antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. Daarbij is rekening gehouden met
het feit dat begeleiders verschillende leerstijlen en verschillende niveaus in opleiding hebben. De
conclusie van het onderzoek is gebaseerd op een steekproef, door dit duidelijk te communiceren is
duidelijk gemaakt dat de conclusies niet voor iedere begeleider zullen gelden.

6.2.3 Verbetermogelijkheden
Een verbetervoorstel voor het onderzoek is om per divisie een onderzoek uit te voeren met betrekking
tot de behoeften van de begeleiders om de Wzd werkbaar te maken. Door per divisie een onderzoek te
doen, is er meer tijd en ruimte om met meerdere personen binnen één divisie in gesprek te gaan.
Daarnaast kan dieper op bepaalde uitspraken van begeleiders worden ingegaan. De resultaten van het
onderzoek zullen hierdoor meer betrouwbaar zijn. Ook kan per divisie een specifiekere conclusie
worden getrokken wat voor deze divisie nodig is. Het innovatieve product dat naar aanleiding van de
conclusie ontwikkeld zal worden, kan beter aansluiten bij de divisie.
Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden heeft een algemene conclusie, die voor drie divisies binnen
Amarant van toepassing is. Doordat het onderzoek door middel van een steekproef is gehouden, sluiten
de conclusies minder goed aan op de individuele behoeften van de begeleiders. De conclusies zullen
voor de meeste begeleiders gelden, maar niet voor iedereen. Dit sluit aan op de generaliseerbaarheid
van het onderzoek. Generaliseerbaarheid wil zeggen dat de onderzoeksresultaten en conclusies van
het onderzoek ook gelden voor personen of organisaties die niet in het onderzoek zijn onderzocht
(Smaling, 2016). De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de drie divisies. De
verwachting is dat de uitkomsten een goed en algemeen beeld geven van de behoeften van de
begeleiders. Om de generaliseerbaarheid te vergroten is het van belang om met meer begeleiders in
gesprek te gaan. Daarnaast is het daarbij belangrijk om de begeleiders op de werkvloer te spreken en
niet alleen de senior begeleiders, clustermanagers en behandelaren.
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6.3 Vervolgonderzoek
Doordat de Wzd nog geen bekendheid heeft onder de onderzoekspopulatie was het niet haalbaar om
te onderzoeken welke inhoudelijke kennis de begeleiders nodig hebben om de Wzd werkbaar te maken.
Zodra meer duidelijk is over de inhoudelijke wet bij de begeleiders, kan onderzoek gedaan worden naar
de behoeften van de begeleiders met betrekking tot het eigen maken van de inhoudelijke
uitgangspunten van de Wzd. Dit onderzoek kan plaatsvinden zodra de eerste scholingen aan de
begeleiders zijn gegeven. Door te vergelijken wat de begeleiders voorafgaand aan de scholing en na
de scholing aan kennis hebben, kan de scholing verbeterd worden op inhoudelijk niveau. De
verwachting is dat het laatste kwartaal van 2019 de scholing aan begeleiders wordt aangeboden
(opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 5 april 2019). Vanaf begin 2020 zou een vervolgonderzoek
plaats kunnen vinden om de scholing te optimaliseren en ook om te checken of de inhoud van de
scholing aansluit bij de behoeften van de begeleiders. Zo kunnen de scholingen bijvoorbeeld op
verschillende niveaus aangeboden worden, zodat de begeleiders een scholing krijgen die aansluit bij
hun eigen opleidingsniveau.

6.4 Aanbevelingen
Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek zijn het kritisch blijven kijken naar de manier van
informatieverstrekking en vervolgonderzoek doen om de scholing te verbeteren op inhoudelijk niveau.
Door kritisch te blijven kijken naar de manier van informatieverstrekking en de inhoud van de scholing,
kan gecheckt worden of deze manier aansluit bij de begeleiders. Het is belangrijk om de begeleiders te
enthousiasmeren en interesseren over de Wzd, zodat zij leren hoe ze met de wet kunnen omgaan op
de werkvloer. Daarnaast kunnen de begeleiders de inhoudelijke kennis overdragen naar collega’s en
zal de wet meer actueel en toepasbaar worden, waardoor begeleiders enthousiast met de Wzd om leren
gaan.
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Deel B
Verantwoording innovatie

30

Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit verantwoordingsverslag is geschreven naar aanleiding van het onderzoeksproces dat heeft
plaatsgevonden binnen de organisatie Amarant in Tilburg. In dit verslag worden de keuzes en de
meerwaarde van het onderzoek voor de beroepspraktijk en voor Amarant verantwoord. In de
verantwoording zal gesproken worden over ‘de projectgroep’. Zodra gereflecteerd wordt zal overgegaan
worden naar de ik-vorm.
Deel B is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat over de innovatiecyclus en
projectmatig creëren. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 weer wat onder andere is gedaan om draagvlak te
creëren. Hoofdstuk 4 geeft een productomschrijving weer met daarbij de meerwaarde en creatieve
aspecten van het product. Gevolgd door hoofdstuk 5, hierin is uitgelegd wat het onderzoek voor
verandering binnen de organisatie en binnen maatschappelijke context teweeg heeft gebracht.
Vervolgens is in hoofdstuk 6 gereflecteerd op de samenwerking en het creatieve proces gedurende het
onderzoek. Als laatste zijn in hoofdstuk 7 de visie en de persoonlijke groei gedurende het
onderzoeksproces van de onderzoeker weergegeven.
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Hoofdstuk 2 Innovatie
2.1 Innovatieproces
Om een innovatief product te ontwikkelen, kan gebruik gemaakt
worden van de innovatiecyclus. De definitie van innovatie volgens
Van Leeuwen (2004, p.1) luidt als volgt: ‘Een innovatie is een idee,
gebruik of object dat als nieuw wordt ervaren door de doelgroep.
Het maakt niet uit of het idee ook echt nieuw is, het gaat om de
ervaring van de nieuwheid door de gebruikers’.
Van der Donk en Van Lanen (2017, p. 269) hebben een
innovatiecyclus ontworpen (zie afbeelding 2). Hierbij wordt eerst
volgens de ontwerpeisen een ontwerp gemaakt. Vervolgens wordt
dat ontwerp getest en wordt daarbij data verzameld. Wanneer
blijkt dat het ontwerp niet volledig is of niet aan de ontwerpeisen
voldoet, wordt er een herontwerp gemaakt. Het ontwerp wordt,
met behulp van de data uit de testfase, verbeterd. Daarna wordt
het ontwerp wederom getest. Zo blijft de cyclus doorgaan tot het
ontwerp voldoet in de praktijk (Van der Donk & Van Lanen, 2017, Afbeelding 2 Van der Donk & Van Lanen (2017)
p. 269).
Uit het onderzoek naar het werkbaar maken van de Wzd voor begeleiders bij Amarant, is naar voren
gekomen dat de begeleiders behoefte hebben aan een scholing met casuïstiek besprekingen en een
vorm van naslagwerk. In overleg met de opdrachtgever is de keuze gemaakt om het product te richten
op een inhoudelijk gedeelte van de scholing en tevens een vorm van naslagwerk. Aan de hand van de
innovatiecyclus is het ontwerp ontwikkeld, dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4.

2.2 Projectmatig creëren
Om het product te ontwikkelen is gebruik gemaakt van projectmatig creëren. Dit houdt, volgens Bos en
Harting (2006), in dat de individuele beeld- en vormkracht van de betrokkenen tot een collectief worden
gesmeed, waardoor de individuele krachten worden aangevuld en versterkt door de kracht van
samenwerken. Het combineren van de verschillende krachten zal het creërend vermogen bepalen van
de projectgroep. Wanneer gedurende het onderzoek de krachten beter met elkaar geïntegreerd worden,
zal het draagvlak voor het project groeien. Bos en Harting (2006) hebben het over vier kanten; het-kant,
wij-kant, ik-kant en zij-kant (zie afbeelding 3).

Het-kant
De het-kant staat voor de structuur. Door een projectmatige aanpak leggen de opdrachtgever en de
projectgroep zichzelf bepaalde beperkingen op om het beoogde resultaat zo goed mogelijk te
verwezenlijken. Het resultaat staat hierbij centraal (Bos & Harting, 2006).
In de startfase van het onderzoeksproces heeft veel overleg plaatsgevonden tussen de opdrachtgever,
projectgroep en projectbegeleider. Door te streven naar consensus over het doel van het onderzoek, is
richting gegeven. Daarbij zijn concrete kwaliteitseisen vanuit de opdrachtgever opgesteld om het
onderzoek overzichtelijk en bestuurbaar te houden (zie bijlage I).
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Wij-kant
De wij-kant staat voor de sociale en
relationele aspecten die een rol
spelen rondom projecten. Het gaat
daarbij niet alleen om de
samenwerking
binnen
de
projectgroep, maar ook over de
samenwerking van het gehele
krachtenveld van het project (Bos &
Harting, 2006).
In het
onderzoeksproces is
rekening gehouden met de wij-kant
door het contact tussen de
opdrachtgever en de projectgroep
transparant te houden. Met
transparant wordt doorzichtig of
helder van opzet bedoeld (Van Afbeelding 3 Bos & Harting (2006)
Dale,
2019i).
Door
de
opdrachtgever continu in het proces te betrekken, door meerdere afspraken te plannen en telefonisch
en via de mail contact te houden, is deze communicatie bereikt. De projectgroep heeft met behulp van
deze manier van communiceren de samenwerking als effectief ervaren.
Daarnaast is binnen de projectgroep vanaf de start van het project aandacht aan de wij-kant besteed.
Door het kwaliteitenspel te spelen, zijn de sterke en minder sterke kanten van de projectleden naar
voren gekomen. De sterkte kanten van ieder project lid zijn gedurende het onderzoeksproces ingezet,
daarnaast was ook ruimte om aan de minder sterke kanten te werken. De kwaliteiten die ik heb ingezet
zijn het geduldig zijn, doorzettingsvermogen tonen en ordelijk zijn. Tijdens het onderzoeksproces heb ik
mezelf ontwikkeld op organisatorisch vlak. Ik heb daarin laten zien dat ik de leiding kan nemen en sturing
kan geven (zie bijlage K). Door open te zijn in de communicatie naar elkaar is een veilig en leerzaam
klimaat ontstaan, waardoor het mogelijk was om te groeien in ieders kwaliteiten en leerdoelen.
Ook is een samenwerking met de respondenten aangegaan. Het kenbaar maken van de projectgroep
met een kennismakingsflyer is hier een voorbeeld van (zie bijlage H). Daarnaast is bewust de keuze
gemaakt om in het contact met de respondenten gebruik te maken van informeel taalgebruik. Hiermee
wordt op ‘spreektaal’ gedoeld (Nederlandse Taalunie, 2019). Door gebruik te maken van spreektaal is
beter op het taalgebruik van de respondenten aangesloten. Daarnaast is het contact laagdrempelig
ingezet, door de respondenten te laten weten dat de projectgroep, net als de respondenten, begeleiders
zijn bij verschillende organisaties.

Ik-kant
De ik-kant staat voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van de individuele projectleden. Ook staat
de ik-kant voor de motivatie en het draagvlak dat de projectleden voor het onderzoek hebben. De mate
van betrokkenheid en het verbonden voelen met het onderzoek heeft invloed op de uitwerking (Bos &
Harting, 2006).
Kijkend naar de ik-kant heb ik mezelf betrokken en verbonden gevoeld bij het onderzoek. Ik vond het
interessant en uitdagend om de verbinding tussen verschillende lagen in de organisatie te maken.
Hierdoor heb ik meer begrip voor de verschillende lagen gekregen. Ik heb gezien dat verschillende
factoren een rol spelen betreft het communiceren binnen de verschillende lagen in een organisatie. Door
dit proces met begeleiders te delen kan meer draagvlak en commitment voor elkaar gecreëerd worden.
Ik vond het boeiend om mezelf hierin te verdiepen.
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In mijn werk als begeleider op een woonvorm, krijg ik vanaf 2020 ook te maken met de Wzd. Na afloop
van het onderzoeksproces ga ik mezelf aansluiten bij de commissie van SWZ, de organisatie waar ik
werkzaam ben, om de vertaalslag van de Wzd door te voeren op de werkvloer. Door het
onderzoeksproces ben ik erachter gekomen dat het werken op de werkvloer, in combinatie met het
uitvoeren van onderzoek naar het doorvoeren van veranderingen, voor mij een uitdaging is waarin ik
mezelf wil blijven ontwikkelen.

Zij-kant
Als laatste hebben Bos en Harting (2006) het over de zij-kant. Deze kant staat voor de duidelijke
behoefte en het levenskrachtig zijn van het onderzoek. Wanneer de beoogde gebruikers van het
onderzoeksresultaat een grotere behoefte hebben aan het resultaat, zal meer energie in het onderzoek
zitten (Bos & Harting, 2006).
Het onderzoeksresultaat is voor meerdere betrokkenen van belang. Het beroepsproduct is niet alleen
een hulpmiddel voor de begeleiders van Amarant om de Wzd werkbaar te maken, het heeft ook een
ondersteunende rol voor de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat zelf scholingen geven, het product
gaat hierbij als een ondersteunend middel dienen.
Naast de meerwaarde van het onderzoeksproces bij de organisatie Amarant, is het onderzoek ook van
belang bij alle zorgorganisaties in Nederland die te maken krijgen met de Wzd. Het beroepsproduct kan
ingezet worden bij andere organisaties om begeleiders informatie te verstrekken.
Kijkend naar de behoefte van de beoogde gebruikers, heeft het onderzoek op een juist tijdstip
plaatsgevonden. Het product heeft nog enkele maanden de tijd om door de opdrachtgever getest en
geoptimaliseerd te worden, voordat het ingezet zal worden. Wanneer het onderzoek een half jaar eerder
had plaatsgevonden, verwacht ik dat het product als minder noodzakelijk gezien zou worden, omdat de
kwestie op dat moment minder actueel zou zijn bij de begeleiders. Daarnaast was een halfjaar geleden
meer onduidelijkheid over de Wzd. Gedurende het onderzoeksproces is over de wetgeving steeds meer
duidelijk geworden, waardoor de inhoud van het product daarop aangepast is.
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Hoofdstuk 3 Draagvlak
Voor draagvlak wordt gezorgd door de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten, dit kan
gedaan worden door middel van co-creëren (Janssen, 2017). Co-creatie is de interactie tussen mensen
die erop gericht is om samen naar de behoeften van mensen en hun netwerk te kijken. ‘Co-creatie gaat
om de dynamiek van samen articuleren, ontwerpen, produceren, implementeren en evalueren’ aldus
Jukema (2018). Gedurende het onderzoeksproces is een co-creatie aangegaan tussen de
opdrachtgever, de projectbegeleider, de projectgroep, de respondenten, een docent van de opleiding
Informatica Communicatie Academie (ICA) van de HAN in Arnhem en de Amarant Academie.
Co-creatie tussen de opdrachtgever, projectbegeleider en de projectgroep is aangegaan door middel
van transparante communicatie gedurende het proces. Door alle partijen op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen en overleg te hebben over de vervolgstappen, is gezorgd voor een waardevolle
samenwerking. De wensen en behoeften van de opdrachtgever zijn continu in het proces meegenomen.
Door inbreng van alle partijen is het uiteindelijke onderzoeksresultaat tot stand gekomen.
Om te co-creëren tussen de respondenten en de projectgroep, is het belang van de inbreng van de
respondenten nadrukkelijk bij de contactmomenten aan de orde gebracht. Daarnaast zijn de
respondenten op meerdere manieren betrokken bij het onderzoek. De respondenten hebben niet alleen
deelgenomen aan de dataverzameling, ze zijn ook betrokken bij het bespreken van de resultaten en de
vervolgstappen om een product te ontwikkelen. Tijdens een brainstormsessie hebben de respondenten
met elkaar gebrainstormd over mogelijke concrete producten om aan de behoeften van de begeleiders
te voldoen. Hieruit zijn verschillende ideeën naar voren gekomen.
De respondenten waren verbaasd dat sociale media laag scoorde bij de begeleiders, zoals terug te
lezen in Deel A hoofdstuk 4.2. De respondenten gaven aan dat het onduidelijk voor de begeleiders kon
zijn wat met de sociale media bedoeld werd in combinatie met het verstrekken van informatie. De
respondenten kwamen met verschillende ideeën om sociale media in te zetten, hierbij kwamen ook
verschillende soorten filmpjes aanbieden aan bod. Na afloop van de brainstormsessie heeft de
projectgroep, in overleg met de opdrachtgever, gekozen voor een animatiefilmpje als vorm van
naslagwerk en om in te zetten bij een scholing en/of e-learning.
Het eerste ontwerp van het animatiefilmpje, in de vorm van een storyboard, werd door de opdrachtgever
goedgekeurd. Daarbij had ze de aanvulling om verschillende vormen van onvrijwillige zorg en uitleg
over ernstig nadeel toe te voegen aan het animatiefilmpje. Echter, zou hierdoor niet meer voldaan
kunnen worden aan de kwaliteitseis van een beknopt product. In samenspraak is afgesproken om de
eis van het beknopte product zwaarder mee te laten wegen. Hierdoor zijn de verschillende vormen van
onvrijwillige zorg niet opgenomen in het animatiefilmpje.
Na het ontwikkelen van het eerste ontwerp, is contact gelegd met de opleiding ICA van de HAN. De
projectgroep is in contact gebracht met een docent van deze opleiding. Deze docent heeft advies
gegeven over de vormgeving van het animatiefilmpje. Dat het belangrijk is de tijdsduur van het filmpje
zo kort mogelijk te houden, was het meest waardevolle advies dat werd gegeven. De reden hiervoor is
dat de kijker langer geboeid zal blijven, zodra men ziet dat de tijdsduur van het filmpje kort is. Het contact
met deze docent heeft indirect bijgedragen aan co-creëren. Door de adviezen op te volgen, zal het
product uiteindelijk beter aansluiten bij de begeleiders.
Gedurende het ontwikkelen van het animatiefilmpje, werd duidelijk dat de duur van het filmpje circa vijf
minuten zou duren. In eerste instantie gaf de opdrachtgever aan een voorkeur te hebben voor een
animatiefilmpje van maximaal drie minuten. In overleg met de opdrachtgever, waar het advies van de
docent van de ICA is meegenomen, is het besluit gemaakt om het animatiefilmpje circa vijf minuten te
laten duren. De reden hiervoor is dat de opdrachtgever meer waarde hechtte aan de inhoud van het
animatiefilmpje dan de duur ervan (opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 18 mei 2019).
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Tijdens het ontwikkelen van het animatiefilmpje heeft Amarant Academie gevraagd of het product tijdens
de kennismarkt bij een onderzoeksymposium getoond kon worden. Deze kennismarkt was speciaal
opgezet voor onderzoeken die binnen Amarant hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden. Door het
animatiefilmpje aan de aanwezigen te tonen werd het filmpje meer kenbaar binnen Amarant. Het gaf
voldoening en waardering om te merken dat een aantal bezoekers enthousiast waren over het product.
Twee belanghebbenden hebben aangegeven graag het animatiefilmpje en het onderzoeksrapport te
willen ontvangen. Een kwaliteitsconsulent van de divisie Wonen in de Wijk van Amarant wil het
animatiefilmpje inzetten om verwanten en cliënten met een hoger cognitief niveau te informeren over
de wet. Een medewerker van het Landelijk Platform EMB wil het onderzoek en het product delen met
de 28 aangesloten organisaties. Door de bijdrage op de kennismarkt is het product gepromoot bij
verschillende disciplines. In hoofdstuk 5 wordt dit nader toegelicht.
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Hoofdstuk 4 Product
4.1 Productomschrijving
Het animatiefilmpje is ontwikkeld met behulp van het programma VideoScribe van Sparkol. Dit is een
software programma waarmee Whiteboard Animations gemaakt kunnen worden (Sparkol Limited,
2019). Het animatiefilmpje bevat informatie over de Wet Bopz, die op dit moment in Nederland van
kracht is. Vervolgens wordt in het animatiefilmpje aangegeven door welke twee wetten de Wet Bopz
wordt vervangen, namelijk de Wet Verplichte ggz en de Wzd. Daarna wordt er ingezoomd op de Wzd;
wanneer treedt de wet in en wat zijn de belangrijkste uitgangspunten. Ook wordt de kijker aan het
denken gezet door een aantal kritische vragen te tonen. Het animatiefilmpje wordt afgesloten met het
weergeven van een praktisch stappenplan, waar de begeleiders in de praktijk ook mee gaan werken.
Gedurende het animatiefilmpje is één personage in beeld, Mevrouw Hippo (zie afbeelding 4). Zij stelt
vragen die bij de kijker opgewekt kunnen worden. Door deze vragen direct in het filmpje te
beantwoorden, is de bedoeling dat de eerste vragen over de Wzd worden beantwoord en eventuele
onduidelijkheden worden weggenomen.
Mevrouw Hippo is afgeleid van een nijlpaard. Een nijlpaard staat bekend om haar grote
bek en kleine oren en ogen (Het Dierenrijk, z.d.). Dat Mevrouw Hippo haar mond open
durft te trekken en durft te zeggen wat er in haar op komt, is het passende metafoor
hierbij. Om een personage meer karakter te geven werkt het stimulerend, bij het creëren
van een personage, om een gevoel of eigenschap uit te vergroten (Boekscout Blog,
z.d.). Om Mevrouw Hippo meer karakter te geven, wordt ze in de positie gezet om haar
mond open te trekken en daarbij kritische vragen te stellen.
Het animatiefilmpje kan via de volgende link worden bekeken:
https://videotoetsing.han.nl/P2G/Player/Player.aspx?id=bzAc1N

Afbeelding 4
Mevrouw Hippo

4.2 Meerwaarde product
Het ontwikkelen van een animatiefilmpje is van meerwaarde om meerdere redenen:
1. Simpele communicatie: bij een animatie is een verhaal teruggebracht tot de kern van de
boodschap in combinatie met beeld. Hierdoor kan informatie gemakkelijk tot iemand genomen
worden;
2. Snelle manier van informatieoverdracht: een animatie legt binnen een paar minuten een
ingewikkeld onderwerp op duidelijke wijze uit. Dat is een van de redenen dat een animatie
minder snel wordt weggeklikt dan bijvoorbeeld een tekst;
3. Alles is mogelijk: sommige dingen zijn niet te vangen in beeld anders dan met een tekening.
Met een getekende animatie kunnen dingen begrijpelijk en snel aan de kijker uitgelegd worden;
4. Herkenbare uitstraling: de huisstijl, het logo en het kleurgebruik van de organisatie kan worden
afgestemd op de animatie;
5. Eenvoudig en leuk om te delen: door sociale media worden meer video’s dan ooit bekeken en
gedeeld. Het bereik is hierdoor veel groter (Van Aarle, 2017).
Het taalgebruik van de voice-over van het animatiefilmpje is informeel. Hier is voor gekozen om op een
begrijpelijke manier met de begeleiders te communiceren. Daarnaast krijgt de kijker in een korte tijd
uitleg over de belangrijkste veranderingen en uitgangspunten van de Wzd. Om aan te sluiten op de
uitspraak dat alles mogelijk is volgens Van Aarle (2017), zijn de tekeningen speciaal ontworpen om het
animatiefilmpje te ondersteunen. Door de tekeningen dezelfde kleur te geven als het logo van Amarant,
is rekening gehouden met de huisstijl van de organisatie.
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Het animatiefilmpje heeft als multifunctionele aspect dat het ingezet kan worden tijdens een scholing,
tijdens een e-learning en als naslagwerk. Kijkend naar de kwaliteitseisen (zoals terug te lezen in bijlage
I), kan bij het ontwikkelen van een animatiefilmpje, aan de eis die betrekking heeft op de bruikbaarheid
van het product worden voldaan. Het animatiefilmpje kan op verschillende manieren ingezet worden.
Daarbij gaat de opdrachtgever het product inzetten tijdens de scholing als ‘amuse’. Ze wil de scholing
starten met het animatiefilmpje om de aandacht bij de begeleiders te trekken en vragen op te wekken
(opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 27 mei 2019).
Het ontwikkelen van een animatiefilmpje is geen innovatief product, er bestaan namelijk veel
verschillende animatiefilmpjes. Een voorbeeld waaraan het product is afgeleid zijn de Wmo-gestript
filmpjes. Deze filmpjes zijn geproduceerd om op een beeldende wijze zicht te geven op het veranderde
sociaal beleid en de gevolgen daarvan (Elich, 2011). Over de Wzd zijn verschillende filmpjes op
YouTube te vinden. Echter geven deze filmpjes niet weer wat de Wzd inhoud, wat de verschillen zijn
tussen de Wet Bopz en de Wzd en welk stappenplan in de praktijk gebruikt kan worden. Het innovatieve
karakter van het animatiefilmpje is de inhoud van het animatiefilmpje en de doelgroep waarvoor het
animatiefilmpje is gemaakt. Amarant heeft namelijk geen beeldend materiaal voor begeleiders tot de
beschikking, die uitleg geeft over de Wzd. Voor de organisatie is dit een nieuw product dat ingezet kan
worden bij het werkbaar maken van de Wzd voor de begeleiders.

4.3 Creatieve eigenschappen product
Naast dat het product multifunctioneel is, heeft het product ook creatieve eigenschappen. In het
animatiefilmpje zal gebruik gemaakt worden van iconische en symbolische tekens. Wanneer er een
overeenkomst is tussen het teken en wat het teken representeert, is sprake van iconische tekens. Naast
iconische tekens zijn er ook symbolische tekens. Dit zijn tekens die gebaseerd zijn op de afspraak, regel
of gewoonte van wat iets betekent. Het gebruik van tekens kan op een adequate manier veel informatie
geven (Van Rosmalen, 2012, p. 146-147). In het animatiefilmpje is gebruik gemaakt van iconische en
symbolische tekens. Voorbeelden hiervan zijn plaatjes van een bed, slot en deken. Deze tekens
ondersteunen de gesproken tekst in het animatiefilmpje. Deze tekens sluiten ook aan bij de meerwaarde
van een animatie, die Van Aarle (2017) hierboven beschrijft, dat betrekking heeft op het verduidelijken
en uitleggen van iets.
Naast het beeldende aspect van de tekens, roept het animatiefilmpje een appel op de zintuigen en de
cognitie. Van een zintuiglijk appel wordt gesproken, als iemand een bepaald materiaal waarneemt, dat
verschillende belevingen kan oproepen. Namelijk zien, horen, voelen, ruiken of proeven (Van
Rosmalen, 2012, p. 93). Het animatiefilmpje doet voornamelijk een appel op zien en horen, omdat de
kijker geprikkeld wordt door de beeldende weergave en de gesproken tekst van het animatiefilmpje.
Naast het zintuigelijke appel doet het animatiefilmpje ook een beroep op het cognitieve appel. Het
cognitieve appel houdt in dat mensen geneigd zijn om alles te willen begrijpen (Van Rosmalen, 2012,
p. 95). Het doel van het animatiefilmpje is om de kijkers inhoudelijke informatie te geven over de Wzd
en handvatten te geven om de wet werkbaar te maken. Daarbij worden de kijkers geprikkeld om wat ze
zien en horen te vertalen naar begrijpelijke taal.

4.4 Aanbevelingen
Na het ontwikkelen van het animatiefilmpje zijn vanuit de projectbegeleider en studenten enkele
aanbevelingen gekomen (zie bijlage J). In verband met het tijdsbestek was het niet mogelijk om deze
aanbevelingen in een nieuwe versie te verwerken. De opdrachtgever nam de aanbevelingen graag aan,
waarbij ze de aanvulling had dat ze het animatiefilmpje op dit moment al een bruikbaar product vond
(opdrachtgever, persoonlijke communicatie, 27 mei 2019).

38

Hoofdstuk 5 Verandering in de organisatie
Om een verandering in gang te zetten, zijn een aantal fases welke doorlopen moeten worden. Van der
Donk en Van Lanen (2017, p. 313) onderscheiden hierin vijf fases:
1. Oriëntatie: een behoefte of noodzaak om iets te willen veranderen;
2. Inzicht: inhoudelijk op de hoogte zijn van nieuwe denkwijzen, mogelijkheden en oplossingen;
3. Acceptatie: de intentie om de verandering uit te voeren;
4. Verandering: nieuwe werkwijzen en routines in praktijk brengen;
5. Behoud van de verandering: de verandering raakt geïntegreerd en wordt opgenomen in het
kwaliteitszorgsysteem (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 313).
Het onderzoeksproces is gestart bij fase 1, met behulp van de probleemanalyse is de kwestie in kaart
gebracht. Vervolgens is bij fase 2 onderzocht wat gaat veranderen met ingang van de Wzd, waarbij is
gekeken naar de wijze waarop de begeleiders geïnformeerd willen worden over de Wzd. Daarbij is ook
onderzoek gedaan naar wat de begeleiders op dit moment weten, zodat het product aansluit bij de
behoeften van de begeleiders. Het product dat naar aanleiding van het onderzoek is ontwikkeld, zal
worden ingezet tijdens de scholing over de Wzd en als naslagwerk voor de begeleiders. De
opdrachtgever heeft de intentie om het product daadwerkelijk in te zetten, dit sluit aan bij fase 3. Vanaf
het laatste kwartaal van 2019 zal fase 4 van start gaan. Op dat moment wordt begonnen met het bieden
van scholingen aan de begeleiders. Vervolgens is het van belang dat in fase 5 het product ingezet blijft
worden en dat het servicepunt zorg en dwang samen met de Amarant Academie kritisch blijft kijken
naar het product. Waar nodig kan het verbeterd worden, zodat het blijft aansluiten bij de behoeften van
de begeleiders.
Om de verandering door te voeren in een organisatie, kan gebruik worden gemaakt van verschillende
implementatiestrategieën (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 314). Bij het implementeren van het
animatiefilmpje zijn verschillende implementatiestrategieën van toepassing. Ten eerste is controle en
dwang van toepassing. Deze strategie gaat uit van een dwangmatige noodzaak tot verandering. Door
beleidsnotities, landelijke- of regionale voorschriften of studies van andere organisaties, worden
medewerkers tot verandering aangezet (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 315). Doordat de overheid
de regel- en wetgeving heeft veranderd, zullen de begeleiders van Amarant gebruik moeten gaan maken
van een andere werk- en denkwijzen. Om deze verandering in gang te zetten wordt gebruik gemaakt
van een educatieve implementatiestrategie. De gedachtegang hierbij is om verandering teweeg te
brengen in het denken en handelen van begeleiders, door aandacht te besteden aan het vergroten van
hun deskundigheid. Dit kan onder andere door middel van educatief materiaal, congressen of
cursussen. Educatieve strategieën kunnen zowel vrijblijvend als met een verplicht karakter worden
ingezet (Van der Donk & Van Lanen, 2017, p. 314). Door middel van het inzetten van een animatiefilmpje
om de scholing te ondersteunen, is de educatieve strategie ingezet bij het implementatieproces van het
werkbaar maken van de Wzd.
Om het product aan te laten sluiten bij de behoeften van de begeleiders, is het belangrijk om het te
testen bij de doelgroep. Zoals Van der Donk en Van Lanen (2017, p. 269) beschrijven, is het een
onderdeel van de innovatiecyclus om het product te testen en daarbij data te verzamelen. Zoals bij
hoofdstuk 3 is benoemd, is het animatiefilmpje bij het onderzoeksymposium getoond. In gesprek met
verschillende begeleiders, verwanten, docenten en externe professionals kwam naar voren dat velen
enthousiast waren over het product en was het animatiefilmpje een mooi uitgangspunt om in gesprek
te gaan met verwanten over hun ervaringen. De uitkomsten van het onderzoeksymposium zijn de
verzoeken om het onderzoeksrapport en product te delen, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. Het is
belangrijk om bekendheid te krijgen over het onderzoek en het product, zodat het meer gaat leven op
de werkvloer. Via het onderzoeksymposium is hierin de eerste stap gezet.

39

In verband met de tijdsdruk van het onderzoeksproces is het niet haalbaar om het product te testen bij
de begeleiders op de werkvloer en om het product naar aanleiding van de testresultaten te verbeteren.
Het advies dat samen met het onderzoeksrapport en het product aan de opdrachtgever is gegeven, is
het testen van het product. Aangezien de scholing in het laatste kwartaal van 2019 zal gaan
plaatsvinden, waarbij ook het animatiefilmpje wordt ingezet, kan het product nog tot die tijd
geoptimaliseerd worden.
Het product is niet alleen van toepassing voor de begeleiders binnen Amarant. Voor begeleiders van
andere organisaties, studenten, andere zorgprofessionals, wettelijk vertegenwoordigers, verwanten en
cliënten heeft het animatiefilmpje ook een educatieve rol. Doordat, zoals hierboven vermeld is, sprake
is van een verandering in regel- en wetgeving, is deze verandering voor alle zorgprofessionals,
verwanten en cliënten van toepassing. De informatie die begeleiders nodig hebben, is verwerkt in het
animatiefilmpje. De werking en het effect zullen hetzelfde opleveren wanneer het animatiefilmpje binnen
andere organisaties en op scholen aangeboden wordt. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de
Bopz-commissie van de organisatie SWZ, waar ik momenteel werkzaam ben, gevraagd naar het
resultaat van het onderzoek en het daarbij behorende product. In overleg met de opdrachtgever mag
het product gedeeld worden. Het animatiefilmpje mag ook openbaar op YouTube komen, zodat anderen
de kennis uit het animatiefilmpje kunnen nuttigen.
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Hoofdstuk 6 Reflectie
6.1 Reflectie op de samenwerking
Aan de hand van het Uimodel is op de samenwerking gedurende het
onderzoeksproces gereflecteerd. Het Uimodel (zie afbeelding 6) is door
Korthagen en Vasalos (2002) geïntroduceerd, het uitgangspunt van dit
model is dat reflecteren niet alleen beperkt blijft tot wat iemand heeft
gedaan, maar ook wat diegene daarbij gedacht, gevoeld en gewild
heeft. Het reflectiemodel gaat in op daaronder liggende vaardigheden,
overtuigingen en persoonlijke waarden. Het Uimodel heeft zes niveaus,
deze zijn als volgt omschreven:
1. Omgeving: Wat kom je tegen?
2. Gedrag: Wat doe je?
3. Competenties: Wat kun je?
4. Overtuigingen: Waar geloof je in?
5. Identiteit: Hoe zie je jezelf?
6. Betrokkenheid: Waar doe je het allemaal voor? (Geenen,
2015).

Afbeelding 5
Uimodel van Geenen (2015)

Omgeving
Gedurende het onderzoeksproces zijn verschillende samenwerkingen aangegaan. Naast de natuurlijk
verlopende samenwerking tussen de projectleden, was ook sprake van een nuttige samenwerking
tussen de opdrachtgever en de projectgroep. Gedurende het onderzoek is de projectgroep veel
samenwerkingen aangegaan met respondenten. Tijdens het ontwikkelen van het product heeft de
projectgroep samengewerkt met docenten, studenten, respondenten en de opdrachtgever.

Gedrag
Tijdens de samenwerking binnen de projectgroep bleef ik de eerste weken vooral in mijn comfortzone.
Daarbij voerde ik taken uit zoals notuleren, reserveren en agenderen. Tijdens de eerste weken was het
ook aftasten en kijken waar de kwaliteiten van ieder project lid liggen. Vervolgens werden taken op een
natuurlijke manier verdeeld, waarbij gekeken werd naar ieders persoonlijke kwaliteiten (zie bijlage K).
De veilige sfeer binnen de projectgroep heeft ervoor gezorgd dat we kritisch hebben kunnen kijken naar
het onderzoek en naar het proces. Daarbij was altijd ruimte voor feedback. Verder in het
onderzoeksproces ben ik mezelf meer gaan uitdagen door ook taken uit te voeren die buiten mijn
comfortzone lagen, zoals als het eerste (telefonische) contact aan gaan met respondenten, werken met
een (voor mij) nieuw software programma en het naar buiten brengen van mijn taalkundige kwaliteiten.
In de samenwerking met de opdrachtgever is altijd op een transparante manier gecommuniceerd. De
opdrachtgever heeft de projectgroep zelfstandig laten werken, zoals beschreven in de kwaliteitseisen.
De projectgroep heeft de opdrachtgever tijdens het onderzoeksproces op de hoogte gehouden door
middel van afspraken op locatie en door telefonisch- en mailcontact. De opdrachtgever gaf aan de
projectgroep een zelfstandige hardwerkende groep te vinden (opdrachtgever, persoonlijke
communicatie, 13 mei 2019).
De samenwerking met de respondenten had een informeel karakter. Door op een informele wijze het
gesprek met respondenten aan te gaan heeft de projectgroep willen bereiken dat iedereen naast elkaar
stond. De projectgroep heeft veel enthousiaste reacties van respondenten ontvangen, waarbij iedereen
graag op de hoogte gehouden wilde blijven van het onderzoek.
Ook de samenwerking met docenten en andere studenten verliep natuurlijk. In goed overleg heeft de
projectgroep veel tips en uitleg van verschillende docenten ontvangen. De projectgroep heeft ook aan
de andere studenten tips gevraagd en hebben elkaar feedback gegeven op de onderzoeken. Ik heb het
als prettig ervaren om met andere studenten te overleggen.
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Competenties
In het onderzoeksproces heb ik verschillende vaardigheden ingezet. In de projectgroep heb ik lef
getoond door buiten mijn comfortzone te stappen in de taken die ik heb uitgevoerd. Daarnaast heeft het
transparante communiceren mij geholpen gedurende het onderzoeksproces, hierdoor is meer
commitment gecreëerd binnen de verschillende samenwerkingen. Met commitment wordt het
voortdurend in de gelegenheid gesteld worden om de inhoud van het project mee te bepalen, bedoeld
(Bos & Harting, 2006, p. 111). In mijn leerdoel om mezelf meer als organisator te laten zien ben ik ook
gegroeid. Op een natuurlijke wijze heb ik laten zien dat ik leiding kan nemen en in goed overleg taken
kan verdelen. Het tonen van deze vaardigheden heb ik dankzij mijn projectgroep kunnen doen. Door
het veilige en positieve leerklimaat en de mogelijkheden tot groeien heeft de projectgroep mij hierin
ondersteund.

Overtuigingen
Door de goede samenwerkingen ben ik ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft gehad op het
onderzoeksproces. Alle groepsleden van de projectgroep hadden hetzelfde doel voor ogen, namelijk:
een zo goed en mooi mogelijk onderzoek en product neerzetten binnen de gestelde tijd. Door deze
gezamenlijke visie verliep de samenwerking op een positieve manier.
Tijdens de samenwerkingen buiten de projectgroep, had ik de overtuiging dat wanneer de projectgroep
op een professionele wijze de betrokkenen benaderen, daar veel waardering uit voort zou komen. Die
waardering uitte zich in medewerking, adviezen en draagvlak het onderzoek.

Identiteit
Kijkend naar de identiteit die ik gedurende het onderzoeksproces en bij de samenwerkingen aan nam,
is te zien dat ik zeer gemotiveerd was om het onderzoeksrapport en product te ontwikkelen. Het thema
van het onderzoek vind ik interessant omdat het niet alleen een product oplevert voor de begeleiders
van Amarant, de kennis die ik door dit onderzoek heb opgedaan, kan ik zelf als begeleider ook inzetten.
Naast een gemotiveerde onderzoeker was ook een perfectionistische onderzoeker te zien. Ik streef niet
naar goed, ik streef naar het beste. Tijdens het onderzoeksproces heb ik het beste van mezelf willen
laten zien. Daarnaast steef ik er naar om een goed rapport en product af te leveren, hier ben ik zeer
gemotiveerd voor.

Betrokkenheid
Tijdens de minor NLP heb ik veel gereflecteerd naar wat voor mij belangrijk is in het leven. Hierin kwam
naar voren dat ik er graag voor anderen wil zijn. Ik wil graag iets betekenisvol kunnen doen voor
anderen. Door onderzoek te doen naar de behoeften van de begeleiders om de Wzd werkbaar te maken
en daarbij een product te ontwikkelen, heb ik de begeleiders kunnen ondersteunen. Ik heb iets voor hun
kunnen betekenen. Daar word ik gelukkig van, iets kunnen betekenen voor anderen is waar ik voor sta.
Door middel van dit onderzoek heb ik dat kunnen doen.
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6.2 Reflectie op de creativiteit
Naast de reflectie op de samenwerking is ook gereflecteerd op de creativiteit gedurende het
onderzoeksproces. Tijdens het onderzoeksproces heeft creativiteit op meerdere vlakken een rol
gespeeld. Creativiteit kent veel definities. Van Dale (2019b) heeft het over een scheppend vermogen.
Creativiteit heeft voor mij de betekenis dat je verder kijkt dat de gestelde kaders. Door out of the box te
denken ontstaan nieuwe ideeën. Het inzetten van creativiteit daagt mensen uit om op een andere manier
tegen kwesties aan te kijken.
Tijdens het afnemen van de interviews is creativiteit ingezet om de sfeer en setting wat minder formeel
te maken. Daarbij is gebruik gemaakt van een mindmap en een schaalvraag. Bij de interviews vond ik
het interessant om te zien dat de respondenten verschillend reageerden op de creatieve methodes.
Sommige respondenten waren erg enthousiast en gingen direct zelf met de mindmap aan de slag,
anderen waren wat meer terughoudend. Op de schaalvraag kwamen veel verschillende antwoorden
naar voren, ook antwoorden die ik niet had verwacht gezien de informatie die tijdens het interview naar
voren kwam. Helaas waren deze resultaten niet bruikbaar omdat na een aantal interviews bleek dat de
schaalvraag bij de onderzoekers niet op dezelfde manier gesteld werd. Tijdens het interview ontstond
een beeld hoe de begeleiders staan ten opzichte van de Wzd. Dit gaf informatie om op door te vragen.
Naast creativiteit in te zetten bij interviews, is ook creativiteit ingezet bij het uitvoeren van het onderzoek.
In de beginfase hebben visueel uitgebeelde opzetten van het onderzoek geholpen bij het in kaart
brengen van de onderzoekspopulatie. Dit is vormgegeven door op papier uit te tekenen welke populatie
bij het onderzoek betrokken zou zijn en of het een haalbaar opzet zou zijn. Daarnaast heeft het spelen
van het kwaliteitenspel, van Peter Gerrickens, in de projectgroep bijgedragen aan het leren kennen van
elkaar en de sterke en minder sterke punten te erkennen en herkennen. Mede door dit spel is een fijne
natuurlijke samenwerking ontstaan. Vervolgens is ook creativiteit ingezet bij de brainstormsessie met
respondenten, zoals in hoofdstuk 3 is terug te lezen.
Tijdens het innovatieproces is ook gebruik gemaakt van creativiteit. Door een creatief product te
ontwikkelen, is het de bedoeling dat de begeleiders op een andere manier geïnformeerd worden. De
begeleiders zullen informatie vergaren door middel van een e-learning en scholing. Door een creatief
product te ontwikkelen dat deze scholingen versterkt, worden de begeleiders op verschillende wijze
geprikkeld. Gedurende het innovatieproces heeft het ontwerp verschillende vormen gekregen. Door tips
en feedback van anderen is het ontwerp bijgesteld. Het idee om een personage aan het animatiefilmpje
toe te voegen, heeft als doel om meer diepgang te creëren in het filmpje. De eerst prangende vragen
die het animatiefilmpje bij de kijkers oproepen, worden hiermee zo veel mogelijk beantwoord. Daarbij is
het belangrijk om het doel van het animatiefilmpje voor ogen te blijven houden; de begeleiders kort laten
introduceren met de Wzd.
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Hoofdstuk 7 Beginnend SPH professional
7.1 Visie
Kijkend naar mijn visie als beginnend SPH-professional, vind ik het belangrijk om naar ieder mens
individueel te kijken. Ieder persoon heeft zijn eigen wensen en behoeften en door daar naar te kijken en
proberen hieraan te voldoen, ben ik van mening dat het beste uit de mens gehaald kan worden. De
talenten en kwaliteiten van ieder ander komen dan optimaal tot zijn recht. Deze visie sluit aan bij de
presentiebenadering van Baart (2007). Deze benadering heeft als uitgangspunt om er te zijn voor
anderen. Baart beschrijft het als volgt: ‘Er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt
opgebouwd. De ander voelt zich gezien, gehoord en voelt zich volwaardig mens. Door de ander
onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen’ (Baart,
2007). Deze definitie van present zijn spreekt mij als professional erg aan.
Tijdens de laatste fase van de opleiding, onderzoek en innovatie, sprak het mij bijzonder aan om met
respondenten in gesprek te gaan. Om te achterhalen wat men van een bepaald onderwerp vindt en
waar men behoefte aan heeft. Daardoor voel ik de verantwoordelijkheid om met de verkregen informatie
een zo passend mogelijk product te ontwikkelen voor alle respondenten. Doordat iedere respondent
een eigen visie, mening en behoefte heeft, is het een uitdaging om een product te ontwikkelen dat bij
iedere respondent persoonlijk aansluit.
Wanneer ik mijn visie met het onderzoeksproces vergelijk, had ik het van meerwaarde gevonden om
meer begeleiders en de begeleiders op de werkvloer te spreken. De reden hiervoor is dat ik geen
voorstander ben van generaliseren. Door naar de individuele behoeften van de begeleiders te kijken,
ben ik van mening dat de talenten en kwaliteiten van de begeleiders meer naar voren zullen komen.
Door de kwaliteitseisen die door de opdrachtgever aan het onderzoek zijn gesteld, was het niet mogelijk
om aan deze visie te voldoen.
Het beroepsproduct is van meerwaarde voor de beroepspraktijk van de SPH omdat het animatiefilmpje
niet alleen voor de begeleiders van Amarant van toepassing is. Het product kan ingezet worden om
studenten van onder andere de opleiding Social Work informatie te geven over de Wzd die in 2020 zal
intreden. Het doen van onderzoek vind ik belangrijk, niet alleen voor de beroepspraktijk van de SPH,
maar ook in andere opleidingen. Het uitvoeren van het onderzoek heeft mij verschillende ontwikkelingen
gebracht. Naast het uitvoeren van een onderzoek op een methodische wijze, heb ik geleerd op welke
manier verbinding binnen een organisatie gelegd kan worden. Daarnaast heeft het mij opgeleverd dat
ik in de toekomst weet op welke manier ik draagvlak voor een kwestie kan creëren.

7.2 Professionele groei
Kijkend naar het onderzoeksproces heb ik als beginnend professional niet alleen op onderzoek niveau,
maar ook op creatief niveau een ontwikkeling doorgemaakt. Als onderzoeker heb ik meer initiatief laten
zien. Gedurende het proces nam ik sneller het initiatief om namens de projectgroep contact te leggen
met respondenten of andere betrokkenen. Waar ik dit bij de start van het proces nog lastig vond, omdat
ik de verantwoordelijkheid voelde voor het spreken namens de projectgroep, ging dit naarmate het
proces vorderde steeds vanzelfsprekender. Op creatief niveau heb ik veel geleerd met betrekking tot
het inzetten van creatieve methoden bij het afnemen van interviews. Deze creatieve methoden zorgden
ervoor dat formele gesprekken losser werden, het daagde de respondent uit om op een andere manier
na te denken.
Daarnaast heb ik leren werken met het programma VideoScribe van Sparkol. Met behulp van dit
software programma is het product ontwikkeld. Door stap voor stap te gaan testen wat het programma
kan, heb ik me dit programma steeds meer eigen gemaakt. Het heeft mij opgeleverd dat ik het
programma op een ontspannen wijze kan gebruiken en ik meer kennis en vaardigheden heb ontwikkeld
betreffende het ontwikkelen van een animatiefilmpje.
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Tijdens het ontwikkelen van het product, vond ik het interessant om te ontdekken dat dit een groot appel
deed op mijn handen. Zoals Van Rosmalen (2012, p. 97) beschrijft kan een voorwerp een bepaalde
reeks neigingen tot handelen uitlokken. Tijdens het ontwikkelen van het animatiefilmpje werd ik continu
geprikkeld om het filmpje verder te ontwikkelen. Aan de hand van steeds nieuwe ideeën wilde ik continu
verder om dit uit te proberen. Naast het appel op mijn handen heeft het animatiefilmpje ontwikkelen ook
een appel gedaan op mijn hoofd. Van Rosmalen (2012, p. 95) beschrijft het cognitieve appel als het
geneigd zijn om alles te willen begrijpen. Tijdens het ontwikkelen kwamen steeds de vragen bij mij naar
voren of de kijker het wel zal begrijpen, of het niet beter uitgelegd kan worden en of de informatie niet
te veel of juist te weinig is.
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Bijlagen
Bijlage A: Begrippenlijst
Amarant:
- Amarant is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. De beperkingen
variëren van licht verstandelijke beperkten die zelfstandig wonen tot mensen met een ernstig
meervoudige beperking die 24 uur per dag zorg nodig hebben (Amarant groep, 2013).
Autonomie:
- ‘Autonomie: zelfbestuur, zelfstandigheid.’ (Van Dale, 2019a).
- ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid om in het productieproces eigen doeleinden na te streven
(Klinische Psychologie, 2017).
Begeleiders:
- Hulpverleners die directe zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan cliënten. Onder
begeleiders vallen in dit onderzoek de (persoonlijk) begeleiders op de groep, de senior
begeleiders en behandelaren.
Wet Bopz:
- De Wet Bopz staat voor Bijzondere Opnamen Psychiatrisch Ziekenhuizen. Deze wet is in 1994
ingegaan en staat voor de rechten en belangen van cliënten tijdens een onvrijwillige opname.
Hierin staat beschreven dat dwang alleen toegepast mag worden als er sprake is van gevaar
voor de persoon zelf, anderen of de omgeving (Rijksoverheid, 2019b).
Dwangbehandeling:
- Een dwangbehandeling is een behandeling of maatregel tegen de wil van de cliënt of de
vertegenwoordiger van de cliënt in. Dwangbehandeling is alleen mogelijk wanneer er sprake is
van een gedwongen opname in een zorginstelling via een inbewaringstelling of een rechtelijke
machtiging (Medical Groep, 2019).
Elektroconvulsietherapie (ECT):
- Bij elektroconvulsietherapie, ook wel elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine
stroomstoten een soort epileptische aanval in de hersenen opgewekt. Deze behandeling wordt
voornamelijk toegepast bij mensen met een ernstige depressie, die onvoldoende verbeterd
tijdens behandeling met antidepressiva. Daarnaast wordt de behandeling ook toegepast bij
cliënten met een zeer ernstige depressie met waanideeën of met een minimale voedsel- en
vochtinname. De behandeling vindt alleen plaats in gespecialiseerde ECT-centra
(Hersenstichting, z.d.)
Ethiek:
- ‘Ethiek is de reflectie op morele vragen die zich, in dit geval, voordoen in praktijksituaties. Ethiek
is daarmee een belangrijke grondslag voor het professionele handelen. Het is een manier van
kijken naar de werkelijkheid die uitgaat van de vraag wat mensen behoren te doen met het oog
op het hoogste goed’ (Reulen & Rosmalen, 2000).
- ‘Ethisch handelen betekent vooral dat je andere mensen niet schaadt (Van der Donk & Van
Lanen, 2017).
Faciliteiten:
- De diensten en/of hulpmiddelen die de begeleider ondersteunt in zijn of haar werk.
Implementeren:
- Het uitvoeren van de handvatten die aan begeleiders geboden worden, zodat de begeleiders
naar de eisen van de Wet zorg en dwang kunnen handelen.
Kennis:
- De inhoudelijke informatie over de wet op alle mogelijke niveaus in de maatschappij.
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Krankzinnigenwet:
- Van 1841 tot 1994 was de Krankzinnigenwet van kracht (Cahn, 2018).
- De Krankzinnigenwet maakte regels over hoe mensen met psychische of geestelijke beperking
begeleidt en gehuisvest moesten worden (Canonsociaalwerk, 2019).
Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB):
- ‘De groep personen met een EMB is zeer divers en moeilijk te beschrijven. In alle gevallen is er
spraken van complexe ondersteuningsvragen’ (Platform EMG, z.d.).
Mensen met een psychogeriatrische aandoening:
- ‘Ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. Deze
aandoening gaat vaak gepaard met aantasting van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect
en het geheugen. Soms is er ook sprake van een afname van motorische functies en een
vermindering van de sociale redzaamheid.’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
z.d.a).
- ‘Psychogeriatrie: specialisme voor de geestelijke achteruitgang van bejaarden. In de
psychogeriatrie bestudeert men veranderingen in de beleving en het gedrag van bejaarden.’
(Muiswerk, 2017).
Middelen en maatregelen:
- ‘Middelen en maatregelen zijn dwangmaatregelen om een noodsituatie op te lossen. Ze mogen
alleen ingezet worden als het echt niet anders kan.’ Er zijn verschillende soorten middelen en
maatregelen zoals afzondering, separatie, fixatie, medicatie en toediening van vocht en
voedsel. De voorwaarden voor het toepassen van middelen en maatregelen zijn:
1. De situatie is niet opgenomen in het behandelplan;
2. Ingrijpen in de situatie is absoluut nodig om gevaar af te wenden;
3. De middelen en maatregelen moeten zo kort mogelijk duren met een maximum van zeven
dagen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, z.d.b)
Mindmap:
- ‘Een mindmap is een diagram waarin kennis wordt weergegeven op een compacte, visuele
manier. Een mindmap is opgebouwd uit begrippen, teksten, plaatjes en de relatie daartussen’
(Zwart, 2015).
Onvrijwillige zorg:
- ‘Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die
bestaat uit:
o Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, en medische controles/handelingen;
o Beperken van bewegingsvrijheid;
o Insluiten;
o Toezicht houden op cliënt;
o Onderzoek aan de kleding of het lichaam;
o Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en
op gevaarlijke voorwerpen;
o Controleren op aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden;
o Beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet
doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen);
o Beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek.
De regels over opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan en de evaluatie zijn altijd van
toepassing, ook als de vertegenwoordiger instemt en de cliënt zich er niet tegen verzet, bij:
o Medicatie die gedrag en/of bewegingsvrijheid beïnvloedt en die niet wordt toegediend
volgens de geldende professionele richtlijnen;
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o
o

Maatregelen waardoor de cliënt enige tijd in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt;
Insluiting.’ (Rijksoverheid, 2019a).

Participatiemaatschappij:
- ‘Participatie: het hebben van een aandeel in iets; = deelname’ (Van Dale, 2019g).
- ‘Participatiemaatschappij: (investeringsmaatschappij) Beteiligungsgesellschaft, (zelfredzame
samenleving) Partizipationgesellschaft.’ (Van Dale, 2019h).
Servicepunt zorg en dwang:
- ‘Dit is een organisatie breed servicepunt waar kennis en praktijk in de wet en regelgeving
rondom vrijheidsbeperkingen samenkomen’ (Amarant, z.d.d).
Vaardigheden:
- Het gebruik maken en toepassen van kennis en/of faciliteiten op de werkvloer.
Verstandelijk beperkten:
- De meest recente internationale definitie van verstandelijke handicap luidt als volgt: ‘Een
“verstandelijke handicap” wordt gekenmerkt door significante beperkingen zowel in het
intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag met betrekking tot conceptuele, sociale
en praktische vaardigheden. Deze beperkingen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar.’
(Maaskant, Kerkhof-Willemsen, Sinnema, 2010).
- Mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) hebben een intelligentiequotiënt tussen de
50 en 85 met ook beperkingen in hun sociaal aanpassingsvermogen (Zoon, 2015).
Verzorgingsstaat:
- ‘Verzorgingsstaat: land waarin de overheid garant staat voor een zeker welvaarts- en
welzijnspeil van de burgers’ (Van Dale, 2019k).
VN-verdrag:
- ‘Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag
is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een
beperking’ (Mensenrechter, z.d.).
Vrijheidsbeperkingen:
- ‘Onder vrijheidsbeperkende maatregelen wordt elke beperking van vrijheid verstaan’
(Stokkentre, 2009).
- Onder vrijheidsbeperkingen vallen dwangmaatregelingen en middelen en/of maatregelen
(servicepunt zorg en dwang, persoonlijke communicatie, 15 mei 2019).
Werkbaar maken:
- Het begrijpen en daardoor kunnen uitvoeren en toepassen van iets nieuws.
Wet zorg en dwang (Wzd):
- Onder de Wet zorg en dwang wordt verstaan dat de rechten van mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, die te maken gaan krijgen met
onvrijwillige zorg, geregeld wordt. De kern van de wet gaat uit van: ‘Nee, tenzij’. Het
uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet in de zorg, voor gehandicapten en ouderen, thuis
horen (Rijksoverheid, 2019a). Het doel van deze wet is dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk
wordt voorkomen (Vilans, 2019).
Zelfbeschadiging:
‘Zelfbeschadiging is het bewust en onbewust toebrengen van letsel aan het eigen lichaam, zonder de
intentie te hebben het leven te willen beëindigen’. Er zijn veel verschillende termen rondom
zelfbeschadiging in omloop, zoals zelfverwonding, auto-agressie en automutilatie (Stichting
Zelfbeschadiging, z.d.).
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Bijlage B: Begripsbepaling
Faciliteiten:
Literatuur:
- ‘Dingen die het bestaan, het verblijf enz. vergemakkelijken’ (Van Dale, 2019c).
- ‘Gereedschappen, materialen, hulpstoffen, instrumenten, machines en andere middelen die
beschikbaar moeten zijn om een product te kunnen maken, te installeren, te onderhouden, te
repareren enz. of om diensten uit te kunnen voeren’ (Betekenis-definitie, z.d.a)
Praktijk:
- ‘Alle mogelijkheden waarvan gebruik gemaakt kan worden om een zo optimaal mogelijke zorg
en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Te denken valt hierbij aan spelmateriaal, gymzaal en
mogelijkheden, snoezelruimte, zwembad, rust mogelijkheden en dergelijke (Persoonlijk
Begeleider Cello groep Oranje, persoonlijke communicatie, 1 april 2019).
- ‘Klappers waarmee de vaardigheden en kennis kan waarborgen, eventueel laptops’ (begeleider
Siza, persoonlijke communicatie, 29 maart 2019).
Definitie in het onderzoek:
- Diensten en/of hulpmiddelen die de begeleider ondersteunt in zijn of haar werk.
Begeleiders:
Literatuur:
- ‘Hulpverlener is iemand die medische, sociale hulp verleent’ (Van Dale, 2019d).
- ‘Iemand die voor zijn beroep hulp verleent aan mensen die gedurende zekere tijd ondersteuning
of bijstand nodig hebben, bv. in hun situatie als patiënt of sociaal, maatschappelijk, juridisch
enz.’ (Algemeen Nederlands Woordenboek, 2017).
Praktijk:
- ‘Begeleiders op een groep zijn de begeleiders die op de werkvloer staan. Ze bezitten de
volgende eigenschappen: zorgzaam, verantwoordelijkheid, kunnen samen werken, en
waarborgen de privacy’ (Persoonlijk Begeleider Hofke 2, persoonlijke communicatie, 15 februari
2019).
- ‘Iemand in een afgebakende situatie instructies geven om binnen een kader te kunnen
functioneren’ (Physician Assistant in opleiding, persoonlijke communicatie, 7 maart 2019).
Definitie in het onderzoek:
- Een hulpverlener die directe zorg, begeleiding en ondersteuning biedt aan cliënten. Onder
begeleiders vallen in dit onderzoek de (persoonlijk) begeleiders op de groep, de senior
begeleiders en behandelaren.
Implementeren:
Literatuur:
- ‘In werking stellen/uitvoeren’ (Van Dale, 2019e).
- ‘Implementatie is een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwing en/of
verbeteringen in de organisatie met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het
(beroepsmatig) handelen, of het functioneren van een organisatie’ (Naar Grol & Wensing, 2011;
Zorg Onderzoek Nederland, 1997).
- ‘Implementatie is het proces van diverse activiteiten en maatregelen die nodig zijn om bepaalde
systemen en/of vernieuwingen door te voeren. De term wordt voornamelijk gebruikt binnen
organisaties’ (Ensie, 2015).
Praktijk:
- ‘Een handeling of nieuwe theorie in praktijk brengen’ (Persoonlijk Begeleider Hofke 2,
persoonlijke communicatie, 15 februari 2019).
- ‘Het toepassen van een nieuw concept in de praktijk’ (Physician Assistant in opleiding,
persoonlijke communicatie, 7 maart 2019).
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Definitie in het onderzoek:
- Het uitvoeren van de handvatten die wij bieden aan de begeleiders, zodat de begeleiders naar
de eisen van de Wet zorg en dwang kunnen handelen.
Kennis:
Literatuur:
- ‘Het kennen van; bekendheid met’ (Van Dale, 2019f)
- ‘Kennis is het persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om juist te handelen. Het is een
product van informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover een persoon op een
bepaald moment beschikt’ (Datamining4u, z.d.).
Praktijk:
- ‘Alles wat je weet en verder nog te weten kan komen door informatie in te winnen uit leer- en
lesmateriaal of internet, maar ook door overdracht vanuit de praktijk door collega’s, andere
disciplines en vooral ook van ouders en familieleden’ (Persoonlijk Begeleider Cello groep
Oranje, persoonlijke communicatie, 1 april 2019).
- ‘Je weet ergens iets over. Je weet hoe een cliënt of bewoner zich uit. Je hebt kennis over het
vak, je weet wat het vak inhoudt’ (begeleider Siza, persoonlijke communicatie, 29 maart 2019).
Definitie in het onderzoek:
- Inhoudelijke informatie over de wet op alle mogelijke niveaus in de maatschappij.
Vaardigheden:
Literatuur:
- ‘Behendigheid; bekwaamheid: technische, creatieve vaardigheden’ (Van Dale, 2019j)
- ‘Vaardigheden zijn de competenties of talenten waarover iemand beschikt. Een vaardigheid kan
bijvoorbeeld het talent zijn om een muziekinstrument te spelen, maar ook tekenen, schrijven,
met mensen praten of welke handeling dan ook waar je goed in bent, kan als een vaardigheid
gezien worden’ (Betekenis-definitie, z.d.b).
Praktijk:
- ‘Je eigen kennis omzetten in handelen. Alle handelingen die je beheerst, of dient te beheersen,
om alles rondom de zorg van en voor een cliënt goed uit te kunnen voeren. Soms zijn die
vaardigheden wel eens niet het handelen zelf, maar ook het stimuleren van de cliënt’
(Persoonlijk Begeleider Cello groep Oranje, persoonlijke communicatie, 1 april 2019).
- ‘Je weet de manier hoe je moet handelen’ (begeleider Siza, persoonlijke communicatie, 29
maart 2019).
Definitie in het onderzoek:
- Het gebruik maken en toepassen van kennis en/of faciliteiten op de werkvloer.
Werkbaar maken:
Literatuur:
- ‘Waarbij, waarmee kan worden gewerkt’ (Van Dale, 2019l).
- ‘Waarmee of waarin iets zinvols gedaan kan worden’ (K Dictionaries, 2017).
- ‘Nuttig, bruikbaar’ (Woordenboeken, 2019).
Praktijk:
- ‘Doen, handelen, nadenken en uitleggen’ (Persoonlijk Begeleider Hofke 2, persoonlijke
communicatie, 15 februari 2019).
- ‘Dat je er in de praktijk mee aan de slag kunt’ (Physician Assistant in opleiding, persoonlijke
communicatie, 7 maart 2019).
Definitie in het onderzoek:
- Het begrijpen en daardoor kunnen uitvoeren en toepassen van iets nieuws.
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Bijlage C: Overheid
Overheid
De Wzd gaat toegepast worden op de Nederlandse staat. De huidige overheid heeft de Wzd
geformuleerd en er mee ingestemd dat deze wet vanaf 1 januari 2020 ingaat. De verschillende politieke
partijen uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal staan achter de Wzd, blijkt uit een Kamerstuk uit 2017.
Zo zeggen leden van de VVD-fractie dat zij voorstander zijn van handelingen of protocollen die het beste
passen bij de doelgroep waarmee gewerkt wordt en die doelmatige hulpverlening van de zorg als doel
hebben. Zij zijn ook voorstander van het feit dat onvrijwillige zorg binnen de Wzd wordt besloten via een
multidisciplinair stappenplan en dat er een zorgvuldige afweging plaatsvindt (Eerste Kamer der StatenGeneraal, 2017). Naast de VVD, laat ook de CDA zich positief uit over de Wzd. Zij geven aan dat het
vooraf bieden van kwalitatief goede zorg, alternatieven zoeken voor gedwongen opnamen en oog
hebben voor het welzijn van kwetsbare groepen bij deze tijd passen. Naast de fracties van de VVD en
de CDA, laten ook de fracties van de SP en de Partij van de Arbeid zich positief uit over de Wzd (Eerste
Kamer der Staten-Generaal, 2017).
Echter hebben de eerder genoemde fracties ook nog wel de nodige kanttekeningen bij de Wzd. De
VVD- en CDA-fractie hebben vragen met betrekking tot het VN-verdrag handicap* inzake de rechten
van personen met een beperking. De definitie die in dit verdrag voor mensen met een beperking wordt
gebruikt is “personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperkingen”. In
artikel 14 van het VN-verdrag staat dat het hebben van een beperking op zichzelf geen reden is voor
onvrijwillige zorg of vrijheidsbeneming. Volgens de VVD en CDA leidt dit artikel dus tot een absoluut
verbod op onvrijwillige zorg en vrijheidsontneming. Zij zouden graag willen weten hoe de Nederlandse
regering dit artikel uitlegt met betrekking tot de Wet zorg en dwang. De SP-fractie geeft aan dat de cliënt
niet geïnformeerd wordt over de mogelijkheid tot ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon, als
er sprake is van onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is dus minder in beeld bij cliënten, terwijl
deze wel een belangrijke rol kan spelen. Volgens de SP-fractie ontstaat hier rechtsongelijkheid. Zij
zouden dan ook graag willen weten hoe de Nederlandse regering dit gaat oplossen (Eerste Kamer der
Staten-Generaal, 2018).
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Bijlage D: Organogram Amarant

Bijlage E: Vragenlijst
Bijlage F: Interview guide: begeleiders en leidinggevende
Centrale vraagstelling:
Waar hebben begeleiders binnen de divisies intensieve behandeling,
specialistische zorg en jeugd van Amarant behoefte aan met betrekking tot
kennis, vaardigheden en faciliteiten om de Wet zorg en dwang werkbaar te
maken?
Introductie
Uitleg over het onderzoek

In opdracht van Amarant gaan wij kijken naar de
behoeften van begeleiders met betrekking tot het
werkbaar maken van de Wet zorg en dwang.
Wzd: staat voor de wet zorg en dwang.
Doel van het onderzoek:
In kaart brengen wat de begeleiders binnen de divisies
intensieve behandeling, specialistische zorg en jeugd
van Amarant nodig hebben om de Wet zorg en dwang
werkbaar te maken.”
Manier van gegevens verwerken:
Interviews worden uitgeschreven en deze teksten
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Thema’s: Wetgeving, huidige kennis en
deskundigheidsbevordering.

Privacy

Audio opname d.m.v. recorder (bij geen toestemming
moet iemand meeschrijven)
Anonimiteit wordt gewaarborgd
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig

Procedure van het interview

Rolverdeling: eigen rol in interview, rol gehele
onderzoek.
Benadrukken dat mening van de geïnterviewde voorop
staat
Wetgeving is moeilijke informatie.
Het interview zal ongeveer 45 minuten gaan duren.

Introductie vragen
Kun je iets over jezelf vertellen?
Kun je vertellen hoe jouw werkdag er
ongeveer uit ziet?

Wie ben je? Wat is je functie? Hoe lang werk je al bij
Amarant? Heb je nog op andere plekken gewerkt?

Wat weet je van de divisies Jeugd,
Intensieve behandeling en Specialistische
zorg?

Wat houden de verschillende divisies in?
In welke divisie ben je werkzaam?

Controlerende vraag

Vragen over wetgeving
Wat weet je over de Wet Bopz?
Wat weet je over de Wet zorg en dwang?
Weet je wat de grootste verschillen zijn
tussen de Wet Bopz en de Wet zorg en
dwang?

Of in andere woorden: weet je wat er verandert met het
ingaan van de Wet zorg en dwang?

Wat is in jouw ogen onvrijwillige zorg?

Heb je misschien praktijkvoorbeelden?

Welke middelen en maatregelen worden
er toegepast op jouw voorziening?

Relevant voor de gedragsdeskundige/behandelaar en
de senioren.

Controlerende vraag
Vragen over huidige kennis
Wat weten de begeleiders binnen jouw
voorziening(en) over de Wet zorg en
dwang?

Weten ze dat de wet er aan komt?
Wanneer hij start?
Wat de wet inhoudt?

Wanneer worden de begeleiders
geïnformeerd over de nieuwe Wet zorg en
dwang?

Op wat voor manier gebeurt dit?

Controlerende vraag

Vragen over de wijze van deskundigheidsbevordering
Schaalvraag
Op een schaal van 1 tot 10. 1 is je weet
helemaal niks van de Wet zorg en dwang
en 10 is je weet alles.

Hoe ver sta jij met kennis met betrekking tot de Wet
zorg en dwang?
Hoe bewust ben jij van de komst van de Wet zorg en
dwang?
Hoe betrokken voel jij je bij de Wet zorg en dwang?
Hoe bekend ben je met het plan van aanpak om de
Wet zorg en dwang te implanteren?

Hoe wordt jij het liefste geïnformeerd over
de nieuwe Wet zorg en dwang?
Hoe denk jij dat begeleiders geïnformeerd
willen worden op het gebied van kennis?
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Hoe denk jij dat begeleiders geïnformeerd
willen worden op het gebied van
vaardigheden?
Hoe denk jij dat begeleiders geïnformeerd
willen worden op het gebied van
faciliteiten?
Wat kan Amarant volgens jou bieden om
begeleiders te ondersteunen bij het
invoeren van de nieuwe wet Zorg en
dwang?

Controlerende vraag

Afsluitende vragen
Stel je bent degene die de Wet zorg en
dwang moet doorvoeren binnen Amarant.
Hoe zou je dit dan doen?
Zijn er nog dingen die je toe wil voegen
aan dit gesprek?
Zijn er nog aspecten die belangrijk voor je
zijn en niet aanbod zijn gekomen in dit
gesprek?
Wat vond u van het interview?
Mochten wij nog vragen hebben, zouden wij je dan via de mail mogen contacten hierover?

Afsluiting
Bedanken voor de medewerking

Heeft u nog vragen voor ons?
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Bijlage G: Interview Guide: ondersteunende diensten

Centrale vraagstelling:
Waar hebben begeleiders binnen de divisies intensieve behandeling,
specialistische zorg en jeugd van Amarant behoefte aan met betrekking tot
kennis, vaardigheden en faciliteiten om de Wet zorg en dwang werkbaar te
maken?
Introductie
Uitleg over het onderzoek

In opdracht van Amarant gaan wij kijken naar de
behoeften van begeleiders met betrekking tot het
werkbaar maken van de Wet zorg en dwang
Wzd: staat voor de wet zorg en dwang.
Doel van het onderzoek:
In kaart brengen wat de begeleiders binnen de divisies
intensieve behandeling, specialistische zorg en jeugd
van Amarant nodig hebben om de Wet zorg en dwang
werkbaar te maken.”
Manier van gegevens verwerken:
Interviews worden uitgeschreven en deze teksten
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Thema’s: Wetgeving, huidige kennis en
deskundigheidsbevordering.

Privacy

Audio opname d.m.v. recorder (bij geen toestemming
moet iemand meeschrijven)
Anonimiteit wordt gewaarborgd
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig

Procedure van het interview

Rolverdeling: eigen rol in interview, rol gehele
onderzoek.
Benadrukken dat mening van de geïnterviewde voorop
staat
Wetgeving is moeilijke info.
Het interview zal ongeveer 45 minuten gaan duren.

Introductie vragen
Kun je iets over jezelf vertellen?

Wie ben je? Wat is je functie? Hoe lang werk je al bij
Amarant? Heb je nog op andere plekken gewerkt?

Kun je vertellen hoe jouw werkdag er
ongeveer uit ziet?
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Wat weet je van de divisies Jeugd,
Intensieve behandeling en Specialistische
zorg?

Wat houden de verschillende divisies in?
In welke divisie ben je werkzaam?

Controlerende vraag

Vragen over wetgeving
Wat weet je over de wet Bopz?
Wat weet je over de Wet zorg en dwang?
Wat zijn de grootste verschillen tussen de
Wet Bopz en de Wet zorg en dwang?
Waar zie jij problemen bij de Wet zorg en
dwang?

Waar denk je dat tegenaan gelopen kan worden?
Bij wie zullen dit obstakels zijn? / Bij wie is dit van
belang?
Wie zouden deze obstakels moeten oplossen?

Wat is in jouw ogen onvrijwillige zorg?

Heb je misschien praktijkvoorbeelden?

Controlerende vraag
Vragen over huidige kennis
Wat weten de begeleiders binnen jouw
voorziening(en) over de Wet zorg en
dwang?

Weten ze dat de wet er aan komt?
Wanneer hij start?
Wat de wet inhoudt?

Wanneer worden de begeleiders
geïnformeerd over de nieuwe Wet zorg en
dwang?

Op wat voor manier gebeurt dit?

Controlerende vraag

Vragen over de wijze van deskundigheidsbevordering
Schaalvraag
Op een schaal van 1 tot 10. 1 is je weet
helemaal niks van de Wzd en 10 is je
weet alles

Hoe ver sta jij met kennis met betrekking tot de Wet
zorg en dwang?
Hoe bewust ben jij van de komst van de Wet zorg en
dwang?
Hoe betrokken voel jij je bij de Wet zorg en dwang?
Hoe bekend ben je met het plan van aanpak om de
Wet zorg en dwang te implanteren?

Hoe wordt jij het liefste geïnformeerd over
de nieuwe Wet zorg en dwang?
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Hoe denk jij dat begeleiders geïnformeerd
willen worden op het gebied van kennis?
Hoe denk jij dat begeleiders geïnformeerd
willen worden op het gebied van
vaardigheden?
Hoe denk jij dat begeleiders geïnformeerd
willen worden op het gebied van
faciliteiten?
Wat kan Amarant volgens jou bieden om
begeleiders te ondersteunen bij het
invoeren van de nieuwe wet Zorg en
dwang?

Controlerende vraag

Afsluitende vragen
Stel je bent degene die de Wet zorg en
dwang moet doorvoeren binnen Amarant.
Hoe zou je dit dan doen?
Zijn er nog dingen die je toe wil voegen
aan dit gesprek?
Zijn er nog aspecten die belangrijk voor je
zijn en niet aanbod zijn gekomen in dit
gesprek?
Wat vond u van het interview?
Mochten wij nog vragen hebben, zouden wij je dan via de mail mogen contacten hierover?

Afsluiting
Bedanken voor de medewerking

Heeft u nog vragen voor ons?
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Bijlage I: Kwaliteitseisen opdrachtgever
De kwaliteitseisen zijn, in overleg met de opdrachtgever, tot stand gekomen. Deze eisen zijn als volgt:
 Begeleiders op de werkvloer mogen niet geïnterviewd worden in verband met een hoge
werkdruk, zij mogen wel gevraagd worden voor een vragenlijst.
 De scope mag niet te groot zijn. Het moet een gekaderd project zijn in verband met de
werkdruk van de medewerkers en de haalbaarheid van het onderzoek.
 Het is een niet betaalde stage.
 Het product mag kosten met zich meebrengen.
 Van de studenten wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht.
 Er wordt een bruikbaar product verwacht als uitkomst.
 De eisen van het concept product zijn dat het beknopt moet zijn, het ernstig nadeel van de
cliënt en de vormen van onvrijwillige zorg moeten zijn benoemd (opdrachtgever, persoonlijke
communicatie, 14 maart 2019).
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Bijlage J: Aanbevelingen product
Na het ontwikkelen van het animatiefilmpje zijn vanuit de projectbegeleider en andere onderzoekers
enkele aanbevelingen gekomen. In verband met het tijdsbestek was het niet mogelijk voor de
projectgroep om deze aanbevelingen in een nieuwe versie te verwerken. De aanbevelingen zijn samen
met het animatiefilmpje en de tekeningen in het animatiefilmpje aan de opdrachtgever gegeven. De
aanbevelingen luiden als volgt:
- In het animatiefilmpje wordt een stappenplan weergegeven, door hierbij te vermelden waar dat
stappenplan te vinden is, kunnen begeleiders zich verder verdiepen in de stof. Momenteel is
het niet mogelijk om dit te vermelden in het animatiefilmpje omdat het stappenplan nog niet
openbaar is.
- Het animatiefilmpje kan opgeknipt worden in verschillende korte filmpjes, zodat deze filmpjes
gedurende de scholing ingezet kunnen worden in plaats van direct een animatiefilmpje van vijf
minuten te laten zien. Zo kan bijvoorbeeld een filmpje gemaakt worden met uitleg over de Wzd,
of een filmpje waarin het stappenplan wordt uitgelegd, een filmpje over de verschillen van de
Wet Bopz en de Wzd en een filmpje om de kijkers handreikingen te geven om in de
gedachtegang van de Wzd te komen.
De opdrachtgever nam deze aanbevelingen graag aan, waarbij ze de aanvulling had dat ze het
animatiefilmpje op dit moment al een bruikbaar product vond (opdrachtgever, persoonlijke
communicatie, 27 mei 2019).
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Bijlage K: Kwaliteitenspel
Bijlage L: Beoordelingsformulier eerste Go/No Go moment
Bijlage M: Beoordelingsformulier tweede Go/No Go moment
Bijlage N: Geheimhoudingsverklaring
Bijlage O: Projectovereenkomst
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