Best-practices
Een cliëntvriendelijk ondersteuningsplan
Verhalen uit de praktijk

Hoe ziet een cliëntvriendelijk ondersteuningsplan er in de praktijk uit? Hoe kom je tot een cliëntvriendelijke
aanpak van het ondersteuningsplan? Daarvoor zijn ervaringen opgetekend van cliënten, familieleden en
zorgverleners van een zestal zorginstellingen die hier volop mee aan de slag zijn gegaan.

Tip 1

Tip 8

Steek de gesprekken
met de cliënt positief
in en blijf zoeken naar
mogelijkheden en
talenten.

Tip 7

Verwijs en benoem
in begeleidingsgesprekken met
de cliënt naar
de doelen en
afspraken in het
ondersteuningsplan;
zo gaat het plan
meer ‘leven’.

Een cliëntvriendelijke aanpak
waarin zeggenschap van
de cliënt en dialoog met
de cliënt en zijn familie
centraal staan is belangrijker
dan een cliëntvriendelijk
ondersteuningsplan.

Tips
Wat vinden cliënten
en familie en ook
zorgverleners het belangrijkste
bij een cliëntvriendelijk
ondersteuningsplan? Acht tips
om zorgaanbieders te inspireren
om de aanpak van het
ondersteuningsplan en het plan
zelf cliëntvriendelijker te
maken.

Tip 6

Laat het ondersteuningsplan een resultaat zijn
van de gesprekken die
met de cliënt en zijn
familie zijn gevoerd. En
zorg dat de cliënt (en de
familie) zich in zijn eigen
ondersteuningsplan
herkend.

Tip 2

Zoek tools die de cliënt
helpen zijn wensen
kenbaar te maken en,
indien mogelijk, zelfinzicht
te geven; dit geeft
cliënten meer regie.

Tip 3

Ontwikkel beeldend
voorlichtingsmateriaal voor
cliënten over het
werken met het
ondersteuningsplan.
Maak het
ondersteuningsplan
zelf minder talig en
visueel aantrekkelijk.

Tip 4

Tip 5

Investeer in het contact en
samenwerking met de cliënt
en zijn familie; stem met
regelmaat af, zorg voor een
vertrouwensband, onderken
ieders eigen rol en respecteer
elkaars opvattingen.

Maak de cliënt en zijn
familie deelgenoot van
de methodiek waarmee
gewerkt wordt. Dit zorgt
voor gelijkwaardigheid in
de samenwerking en het
spreken in dezelfde taal.

Het project Cliëntvriendelijk ondersteuningsplan is in de periode 2017-2019 uitgevoerd door LFB, KansPlus, LSR
en Ieder(In) in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. Dit is een
samenwerking van Ieder(In), KansPlus, LFB, LSR, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het ministerie van VWS.

Best-practice
Driestroom

Over de zorginstellling

Driestroom biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking,
van jong tot oud, in de regio Arnhem, Nijmegen en het land van Maas en Waal. Het gaat
daarbij om behandeling, begeleiding en/of ondersteuning bij wonen, werken, leren of
thuis. Tevens heeft de zorginstelling een franchiseketen door het gehele land. De missie van
Driestroom is het leveren van een bijdrage aan het alledaagse geluk van anderen, vanuit vier
kernwaarden: groots in het klein, in contact, bevlogen en eigenzinnig. Driestroom zet in op
meedoen in de maatschappij, door het accent te leggen op de ontwikkeling van mensen en
op het meedoen in de wijk en op de werkvloer.
Bron: www.driestroom.nl

Doelgroep

Er zijn interviews gehouden met 5 cliënten, 3 familieleden en 6 zorgverleners van de locaties
de Zuiling en Nijevelt. Daarnaast is één opname van een gesprek met een bewoner bekeken
samen met de begeleider en gedragskundige. De locaties maken actief gebruik van de
methodiek ‘DaadKracht’. Op de ene locatie wonen oudere mensen met een matige
verstandelijke beperking en ernstige meervoudige beperking. Op de andere locatie gaat het
om volwassen bewoners met een matige verstandelijke beperking.

Keuze ondersteuningsplan

• Driestroom maakt gebruik van ‘Mextra’. In 2019 worden ‘Mextra’ en ‘Cura’ (gedeeltelijk)
vervangen door de applicatie ‘ONS’.
• Driestroom werkt sinds enkele jaren met ‘Mijn Plan’, een digitaal begeleidings- en
ondersteuningsplan. Hierin worden onder meer de afspraken vastgelegd. Dit kan in de
vorm van foto’s en filmpjesof als losse bijlagen bij de rapportages. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van behandelplannen met daarin de voorgeschiedenis van de cliënt. De
cliënten kunnen de familie toestemming geven tot de rapportages en ‘Mijn Plan’.
• Het ondersteuningsplan ‘Mijn Plan’ komt tot stand in dialoog met de cliënt aan de hand
van de methodiek DaadKracht. Deze methodiek is een belangrijke schakel in het proces
rondom het ondersteuningsplan.
www.caom.nl/trainingen/communicatie-vg-zorg/2-methodiek-daadkracht.

Keuze ondersteuningsplan (vervolg)

• Enkele essentiële kenmerken van DaadKracht zijn:
1. De communicatie wordt afgestemd op het communicatieniveau van de cliënt volgens
de theorie van de ervaringsordeningen
2. Het gebruik van visualisaties zoals foto’s uit de DaadKrachtkoffer worden ingezet. Maar
ook andere hulpmiddelen zoals mindmaps en speciaal ontwikkelde middelen voor
mensen met en ernstig meervoudige beperking als het ‘Ankerschema’.
3. De voorbereidende gesprekken waarin veel aandacht is voor het verkennen van de
wensen
4. De onderwerpen in het gesprek zijn (een vertaling van) de 8 domeinen van Schalock.
Per domein wordt uitgevraagd ‘hoe voel je je daarbij’, ‘hoeveel inspraak heb je’ en
‘welke ondersteuning heb je nodig’.

Cyclus ondersteuningsplan

1. Informeel gesprek met cliënt om aan te kondigen dat de evaluatie van het
ondersteuningsplangesprek er aan komt. We vragen hem om alvast na te denken over zijn
wensen voor de komende periode.
2. Voorbereidend gesprek tussen begeleider en cliënt. Om de wensen in kaart te krijgen,
met behulp van de foto’s uit de ‘DaadKracht-koffer’. De begeleider selecteert een aantal
foto’s waarvan zij/hij denkt dat de bewoner hierover wil praten en vraagt dit na aan de
cliënt. De cliënt kiest 5 à 10 foto’s uit en vertelt hierover. Sommige bewoners vinden dit te
kinderachtig, zij komen zelf met onderwerpen. Begeleiders kunnen zelf foto’s toevoegen
als zij denken dat deze beter aansluiten bij de beleving van de cliënt. Aan de hand van de
foto’s worden doelen opgesteld.
3. De begeleiding zet de doelen op papier en bekijkt wat er vanuit het oude
ondersteuningsplan nog moet worden toegevoegd. Dan gaat het plan naar de familie
voor feedback.
4. Gesprek tussen cliënt, familie en begeleider en gedragskundige. Cliënt bepaalt of de
familie er bij is. De cliënt heeft de leiding in het gesprek. Hij vertelt aan de hand van de
foto’s wat hij/zij wil. In een aantal gevallen heeft de begeleiding vooraf aan de familie om
agendapunten gevraagd. Tijdens het gesprek worden de afspraken concreet gemaakt.
Daarnaast worden de oude doelen afgesloten.
5. Begeleider verwerkt alles in het plan.
6. Na een half jaar vindt een evaluatie plaats om te checken hoe het staat met de
afspraken. Tussendoor zijn er met sommige cliënten regelmatig kleine gesprekken.
Hoe werkt de
7. Na een jaar vindt het jaarlijkse ondersteuningsplangesprek plaats.

cliëntenraad aan de
medezeggenschap?
Om te bekijken hoe cliëntgericht Driestroom het ondersteuningsplan aanpakt letten

Leeswijzer

we op 4 criteria:
1. Welke vragen staan centraal in het plan? En hoe zien de voorbereidende gesprekken er
uit?
2. Is er sprake van een actieve inbreng van en regie bij de cliënt?
3. Is sprake van een gezamenlijk werken in de driehoek? Wat is de rol van de familie en de
andere naasten? En wat is de rol van de zorgverleners?
4. Hoe zien formulering en vormgeving van het plan er uit?

Criterium 1
Cliënt

“Ik lees altijd de Story. En het
ondersteuningsplan lees ik
ook wel eens ja.”
Een andere cliënt bladert erin als hij
er vragen over krijgt, leest er uit
voor en benoemt zaken die
er in staan.”

• Cliënten weten lang niet altijd wat een ondersteuningsplan
is of wat er in staat. Door het ondersteuningsplan te printen
en het op een zichtbare plek te leggen, weten cliënten
dat het er is en is de drempel lager om erin te kijken.
• Communiceren, dat is elkaar begrijpen, is luisteren. De tijd
krijgen is nodig om iets te begrijpen.

Inhoud plan
en voorbereidende
gesprekken

Naaste

• Het ondersteuningsplan
geeft de cliënt duidelijkheid
en het gevoel gehoord te
zijn. Voor begeleiders is het
een leidraad om zaken te
kunnen volgen en terug te
kunnen kijken.
• De vele gesprekjes
voorafgaand aan het
evaluatiegesprek helpen
cliënten om te begrijpen
waar het over gaat. Door
“Het ondersteuningsde onderwerpen apart
plan
helpt mijn familielid
te bespreken, kunnen
om gecommitteerd bezig te
ze er dieper op in gaan.
Cliënten weten dan beter
zijn met wat hij wil. Het
wat er speelt, wat in het
geeft hem de kans om zich te
ondersteuningsplan komt.
verheugen op wat er gaat
Zo zijn ze op de hoogte.

gebeuren.”

“De foto’s zijn een handig
hulpmiddel om te onderzoeken waar
de cliënt het over wil hebben.
Hiermee kunnen we cliënten
prikkelen om te praten over
bepaalde onderwerpen. Het helpt
ook om onderwerpen uit te diepen of
op voort te borduren”

Begeleider

• De insteek van begeleiders is om
de regie aan de cliënt te laten over
wat er in zijn ondersteuningsplan
moet komen te staan. Als het plan
meer gaat leven, wordt het meer het
eigen plan van de cliënt. Iemand
goed kennen en weten wat voor
hem belangrijk is, is een voorwaarde
maar je moet wel uitkijken dat je het
niet gaat invullen. Wat dan helpt
cliënt (verwerkings)tijd geven om
te antwoorden, gebruik maken van
visualisaties zoals foto’s, doorvragen
(de wens achter de wens ontdekken).
• Door naast het ondersteuningsplan het
heen-en-weer schriftje te gebruiken,
kunnen vragen en wensen alvast
worden opgeschreven. De cliënt ziet
dat het genoteerd wordt. Dan weet hij
dat hij gehoord is en dat het geregeld
wordt.
• Het plan is zowel van de cliënt als van
de begeleider en daarmee ook weer
van de cliënt omdat het handvatten
voor de begeleiders bevat die de
cliënt weer ten goede komen.
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Criterium 1 (vervolg)
Cliënt

“Van belang is hoe doelen en
afspraken vervolgens worden
uitgewerkt, zodat goed wordt
aangesloten bij zijn behoeftes. Tot
nu toe was dit altijd het geval. We
horen R terug in zijn plan, in wat hij
wil, zijn enthousiasme. We lezen in het
plan terug wat er in zijn hoofd zit,
wat hij verteld heeft.”

• In het ondersteuningsplan staan belangrijke afspraken.
Over medicijnen maar ook over hobby’s en wensen. De
taak van begeleiders staat beschreven en ook de taak
van cliënten en de afspraken die met hen gemaakt
zijn. Dankzij het ondersteuningsplan kun je op afspraken
terugkomen.
• Het gebruik van foto’s en picto’s helpt in het gesprek.
Alledaagse plaatjes van douchen of koken maar ook
foto’s waarop cliënten zelf te zien zijn als ze bijvoorbeeld
aan het sporten of aan het werk zijn.

Begeleider

Naaste

• Als naaste lees je het
ondersteuningsplan
door en check je of
het plan goed is, door
jezelf de toetsvraag
te stellen ‘Past het
plan bij je familielid,
hoor je hem er in
terug’.
• De naasten vinden
dat begeleiders van
de Driestroom weten
wat de cliënten wel
en niet willen, waar
hun behoefte ligt.
Ze zijn in staat om
goed te vertalen wat
de cliënten gezegd
hebben.

Inhoud plan
en voorbereidende
gesprekken

“Doorvragen helpt
R. om duidelijk aan te
geven wat hij wil. Zo is
een relatie een doel van
hem. Ik vraag hier dan
op door, ‘Wat wil je dan
doen? Samen dingen doen
voor de gezelligheid, of
wil je ook knuffelen
en kussen?”

“Die kleine gesprekjes zijn
altijd 1-op-1, op de kamer van
de cliënt. Het zorgt ervoor dat
er zeker één uur per dag minder
onenigheid is omdat iedereen weet
waar hij aan toe is. Dat geeft
duidelijkheid en daarmee
meer rust.”

• Driestroom biedt randvoorwaarden.
Als begeleiders mogen we zelf
bepalen wanneer en waar we
de persoonlijk begeleiderstaken
(kantoortaken) uitvoeren. Er is
flexibiliteit. Daarnaast krijgen we
extra uren om extra dingen te doen
zoals het onderzoeken of bepaalde
wensen haalbaar zijn (bijvoorbeeld
foto’s maken en meereizen met
cliënt).
• De introductie van ‘DaadKracht’
heeft erg geholpen. De cursus opent
je, als begeleider, echt de ogen. Je
leert echt goed naar de individuele
persoon te kijken. Het is vooral van
belang dat begeleiders het zelf
ervaren in plaats van dat iemand het
hen vertelt.
• Kleine (dagelijkse) gesprekjes zijn
van grote waarde; het kost tijd maar
levert heel veel op.
• Door via de gesprekjes cliënten zelf
te laten kiezen, stimuleren we hen om
na te denken over hun ontwikkeling,
over wat zij willen. De cliënten waren
voorheen niet zo bezig met wat ze
zelf wilden. Dankzij de gesprekjes en
door de regie te laten bij cliënten,
ervaren ze dat ze invloed hebben
op hun ontwikkeling. En het biedt
begeleiders de kans om de diepte
in te gaan en om te praten over
onderwerpen als rouwverwerking.
• Elke dienst checken we of we
met een doel bezig zijn geweest.
Voorheen deden we dat niet. Een
aantal doelen komt ook dagelijks
terug in de gesprekjes.
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Criterium 1 (anekdotes)

Anekdote - Hoe werkt de DaadKracht-koffer met foto’s volgens de cliënt?

“We gaan dan de foto’s eruit pakken. En ik kies wat ik wil, dat is wel leuk.’ Op de vraag
welke foto’s M. dan kiest, antwoordt zij: ‘Theater, werk, tuinhuis, pinpas, sparen, Senseo,
koelkast, reizen, fietsen en zwemmen.’ Van een aantal onderwerpen zijn doelen gemaakt.
Het hebben van doelen vindt ze fijn.
Ze noemt de doelen op: leren fietsen, dagje uit, iPad kopen.”

Anekdote - Verwerkingstijd geven

“Cliënten hebben verwerkingstijd nodig. Tijd om de vraag en de informatie te
verwerken en zelf een antwoord te formuleren. Deze behoefte wordt sterker
naarmate cliënten met een matige verstandelijke beperking, zoals H, ouder worden
en cognitief achteruit gaan. Begeleiders gaan vaak toch sneller dan ze denken. Door
’10 olifanten te tellen’, kwam H. bij de 5e olifant zelf met ideeën. Zijn grote wensen
waren: een vriendin, samenwonen en hulp bij de verzorging van zijn gebit.”

Anekdote – Ondersteuningsplan is van de begeleider én van de cliënt

“Voor R. is het belangrijk dat als we met haar praten er goed licht is, we haar aankijken
zodat ze onze lippen kan lezen en we de stoelen in een goede hoek zetten. Alle
begeleiders moeten hiervan op de hoogte zijn.
Het plan is een hulpmiddel dat ons als begeleiders in staat stelt om de juiste structuur, de
juiste begeleiding te geven. En daarmee is het plan eigenlijk ook van de cliënt, want het is
haar wens dat we goed met haar communiceren.”

Criterium 2
Cliënt

• Cliënt bepaalt zelf.

• De begeleider moet je goed
voorbereiden op het gesprek en
op het ondersteuningsplan zodat
je weet waar het over gaat.

“Ik bepaal
wat er in het plan
komt. Dat geeft een veilig
gevoel. Maar ik moet wel
de tijd krijgen.”

Actieve inbreng
van en regie bij
cliënt

Naaste
• De begeleiding
spreekt 1 op 1
met de cliënt over
wensen en ze
leggen zaken uit.
De cliënt weet dus
wat er besproken
gaat worden.

“Ons familielid
wilde erg graag een
pictogrammen-boek
hebben. Dit heeft ze zelf
aangekaart in een van
de gesprekken.”

“Het maken van een
filmpje van een
ondersteuningsgesprek en het
bespreken ervan in het team in
een intervisie, was voor alle
begeleiders heel
leerzaam.”

“Als je echt inspraak
wilt, dan moet je de
communicatie aanpassen.
Dan kunnen cliënten het
ook echt begrijpen, anders
is er geen inspraak en geen
gelijkwaardigheid.”

Begeleider

• Foto’s zetten cliënten op het spoor.
Door onderwerpen visueel te maken
kan hij beter laten zien wat hij bedoelt.
Het helpt cliënten om informatie te
begrijpen, om onderwerpen te kiezen,
ideeën te bedenken. Ze komen vaak met
verrassende punten.
• De inhoud van de besprekingen gaat nu
veel meer over wat de cliënt wil. Het komt
meer vanuit de cliënt doordat hij beter in
de gelegenheid wordt gesteld om over
dingen na te denken.
• Sinds ‘DaadKracht’ en het gebruik van
plaatjes, zijn de doelen kleiner. Dit is vooral
beter voor de ouder wordende cliënt.
• De gekozen foto’s vormen de agenda
van het ondersteuningsplangesprek. Het
geeft cliënten de kans om de regie te
pakken. In plaats van dat de familie het
gesprek overneemt. Het gesprek loopt
echt anders.
• De vragen van familie gaan vaak
over financiën en of de kamer schoon
genoeg is. Cliënten vinden anderen
onderwerpen belangrijk.
• De rol van begeleiders is in de
voorbereiding anders (actiever,
in signaleren onderwerpen) dan
in het ondersteuningsplangesprek
(afwachtend, terughoudend). Het
belangrijkste is nieuwsgierig zijn naar wie
de cliënt nu echt is.
• Onderzoeken of de cliënt de regie kan
hebben over zaken als lichamelijke
verzorging of reizen, dit samen
uitproberen en vervolgens samen
conclusies trekken.
• Dankzij voorbereidende gesprekken en
afstemmen van de communicatie op
de cliënt, lukt het om cliënten met een
matige verstandelijke beperking in het
ondersteuningsplangesprek zelf hun
verhaal te laten vertellen.
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Criterium 2 (anekdotes)

Anekdote - Foto’s en wensen

Bij één cliënt leidde de foto van een fiets er toe dat hij vertelde dat hij vroeger veel fietste,
maar dat hij dit nu niet meer deed. Hij vond dit erg jammer. De uitkomst van de bespreking
was dat de cliënt een leen driewieler zou krijgen. Om het uit te proberen.
En dit leidde er weer toe dat andere cliënten ook graag wilden fietsen. Met dank aan de
foto’s en de manier van afstemmen ontdekken cliënten samen met zorgprofessionals waar
hun wensen liggen. Voorheen bleef iedereen hangen in het bekende cirkeltje, en nu treedt
men buiten de gebaande paden.

Anekdote - Regie bij cliënt maakt werk begeleider veel leuker

Nu maken cliënten zelf de agenda van het ondersteuningsplangesprek. Ze kiezen
de foto’s uit waarover ze het willen hebben. Die liggen op tafel. Ze werken als
een herinnering voor de cliënt. Ze zorgen er voor dat het gesprek gaat over de
onderwerpen die de cliënt belangrijk vindt. De cliënt is daardoor veel meer aan het
woord; heeft echt de regie. Dit maakt het voor ons als begeleiders ook
veel zinvoller en leuker!

Anekdote – Geen foto, geen afspraak

Een persoonlijk begeleider en een cliënt hadden in de voorbereiding een aantal foto’s
geselecteerd die bij een afspraak hoorde. Tijdens het zorgplangesprek ontbraken 2 foto’s.
De cliënt kon perfect over de foto’s en de afspraken vertellen die op de tafel lagen. Maar
over de 2 foto’s die ontbraken kon de cliënt de afspraken niet meer terughalen.

Anekdote – Tablets zorgen voor meer eigen regie

Een aantal cliënten hebben een tablet, sommigen hebben een ik kies programma op de
tablet. Die is speciaal ingericht voor cliënten die niet kunnen lezen en schrijven.
Wat ik wel eens doe met cliënten, bijvoorbeeld met een jongen in een rolstoel, is iets
bestellen op internet. Dan hoeft hij niet weken te wachten tot we naar de stad kunnen.
Tablets geven veel vrijheid. Er zijn hier best wel veel mensen die kunnen lezen. Zoveel
hoeven ze niet meer aan ons te vragen. En degene die een ik kies programma
hebben, hebben mij dus niet nodig om een liedje te luisteren.
Het ondersteuningsplan staat niet op de tablet.

Criterium 3
Cliënt

• Er zijn gesprekken
tussen de familie en
begeleiding en cliënt.
Over hoe het gaat en
over het plan.

Naaste

• Familie wil betrokken zijn
bij het leven van en de
zorg voor hun familielid/
cliënt, maar laten de zorg in
principe over aan de locatie.
Vertrouwen in de expertise
van de zorgverleners en
het druk hebben met het
eigen leven zijn hierop van
invloed. De wijze waarop ze
betrokken willen zijn bij het
ondersteuningsplan en de
mate van samenwerking met
zorgverleners verschilt per
familie.

Gezamenlijk
werken in de driehoek
- familie / begeleiders

• Er is sprake van een goede
relatie en een open
communicatie tussen familie
en zorgverleners. Regelmatig
contact via app, telefoon,
mail of face-to-face draagt
hier aan bij. Het cliëntportaal
met ‘Mijnplan’ wordt door
familie nog niet echt gebruikt.

“Ik weet niet of
en hoe ik kan inloggen
op het cliëntportaal. Uit
nieuwsgierigheid zou ik wel
willen kijken, maar ik heb
weinig tijd. Zo lang het goed
gaat, gaat het goed.”

“Ik houd rekening
met wat ik schrijf, niet omdat ik
bang ben voor de reactie van
familie, maar meer omdat ik het
privé informatie vind. Ik zou ook niet
willen dat mijn ouders alles van mij
wisten. Soms moeten dingen verder
verteld worden, maar soms ook niet,
bijvoorbeeld als iemand stiekem
verliefd is. Dan blijft het echt tussen
de cliënt en mij. En soms merk je dat
familie context mist. Ook daar moet
je rekening mee houden.”

Begeleider

• Zorg voor samenwerking in de
driehoek. Uitgangspunt van de
Driestroom is dat familie een
belangrijke rol in het leven van
cliënten heeft en in het zorgproces.
Maar wanneer er een verschil van
opvatting is tussen familie en cliënt
of tussen familie en begeleiders,
betekent dat zoeken voor de
begeleiders.
• Inzage van familie in de rapportages
en het ondersteuningsplan draagt bij
aan een open communicatie. Het
betekent voor begeleiders wel dat ze
zich bewuster zijn van wat ze wel en
niet opschrijven.
• Naasten kunnen de rapportages en
‘MijnPlan’ inkijken, meelezen en er in
schrijven. Maar alleen als de cliënten
hier toestemming voor geven. Families
die mee-rapporteren komen over
het algemeen óf zelf uit de zorg óf
zijn digitaal vaardig óf voelen zich
betrokken bij hun familielid.
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Criterium 3 (vervolg)
Cliënt

Naaste

• De familie vindt het handig
om een kopie van het
ondersteuningsplan thuis te
hebben liggen. Dan kunnen
zij de doelen en afspraken
ook regelmatig met hun
familielid bespreken. Dit
geeft cliënten het gevoel
dat er daadwerkelijk
gewerkt wordt aan het plan.
• Families ervaren soms ook
verschillen in opvattingen
tussen hen en zorgverleners
over hoe om te gaan met
de wens van hun familielid/
de cliënt. Hier moet je
gezamenlijk uitkomen.

• Als de familie iets anders wil dan de
cliënt (bijvoorbeeld het dragen van
bepaalde kleding), ondersteunt de
begeleiding de cliënt om het tegen
de familie te zeggen.

Gezamenlijk
werken in de driehoek
- familie / begeleiders

“Het nieuw kopje
‘Culturele Identiteit’ in het
ondersteuningsplan is een belangrijke toevoeging. Met vragen als
‘Wat is je geloof’, ‘Wie heb je vroeger
gekend’, ‘Welke plek had je in het
gezin qua leeftijd’, ‘Wat was vroeger
belangrijk en is dat nog steeds’, ‘Wat
waren rituelen in het gezin’. Dit is
voor cliënten belangrijk, met name
cliënten met dementie. En het is een
mooie kans voor begeleiders om met
familie in gesprek
te gaan.”

Begeleider

• Het grote voordeel van het meekijken
van familie is dat ze meer betrokken
worden en dat de lijntjes korter zijn.
Ze kunnen meer meedenken of
bepaalde emoties van de cliënten
helpen verklaren. Als begeleiders
hebben we onze blinde vlekken.
• Praten over culturele identiteit is
belangrijk voor cliënten en familie.
• Begeleiders kijken verschillend naar
de rol en opstelling van naasten.
Sommigen laten betrokkenheid
aan de familie. Anderen vinden dat
naasten kritischer mogen zijn en willen
een actievere rol stimuleren.

zie volgende pagina

Criterium 3 (anekdotes)

Anekdote - Moet familie bij het ondersteuningsplangesprek zijn?

M: “Mijn familie is bij de gesprekken met de persoonlijk begeleider. De doelen zijn van
mezelf, de begeleiding en mijn familie.” Het zijn háár doelen, en die zijn van belang voor
haar. Daar hoort haar familie bij betrokken te zijn, vindt M.. Haar moeder en broer willen
het zelf ook graag, vertelt ze.

Anekdote-Verschil van opvatting over de wens cliënt en komen tot een gezamenlijke oplossing

De begeleiding is heel goed in ondersteunen.
Er is één voorbeeld waar we ons als familie wel mee bemoeid hebben: de aanschaf van
een driewieler. M. wilde zo´n fiets hebben. Maar ze kan niet goed fietsen. Het leek een
opwelling. Wij kennen M. ook; ze kopieert graag wat zij ziet dat anderen hebben of doen.
De aanschaf van zo’n fiets is kostbaar.
De locatie ging serieus op de wens van M. in. Ze zijn naar de fabrikant geweest, omdat een
dergelijke fiets op maat gemaakt moet worden. Het is bij de gemeente gecheckt.
Wij vinden de meeste dingen wel goed. Maar in dit geval, hadden we zoiets: proberen
mag, maar niet gelijk een fiets aanschaffen. Iemand van de locatie zou mee moeten op
de fiets. Deelname aan het verkeer is voor M. heel moeilijk.
We vonden het al met al heel gevaarlijk.
De locatie stond op het standpunt dat, als zij dit wil, alle opties bekeken moeten worden.
De begeleider snapte ons ook wel. We zijn erop uitgekomen om het eerst uit te proberen
door een fiets te lenen of te leasen.

Anekdote – Stekeltjeshaar

Een cliënt vindt het prettig om naar de kapper te gaan. Als begeleiders vinden we het
prima dat ze iedere zes weken gaat. Nu wil ze heel graag stekeltjeshaar. Haar familie wil
dat niet. Na een jaar is het gelukt om er een afspraak over te maken door uit te leggen
en te benadrukken bij de familie hoe gelukkig de cliënt wordt van een kort kapsel. De
afspraak is nu dat de cliënt 1x per 2 maand naar de kapper mag gaan. Want ‘haar leven,
zij bepaalt’.

Anekdote – Filmen van gesprek voor teamintervisie

Het team had een filmpje gemaakt van een ondersteuningsplangesprek. In een intervisie
heeft het team het besproken. Dit leverde waardevolle inzichten en suggesties op onder
andere over een actievere rol voor de familie in het gesprek. Zoals de foto´s dichter
bij de familie neer leggen, de familie ook laten kiezen uit de foto´s, familie voor het
voorbereidende gesprek uitnodigen (apart of samen met de cliënt).

Criterium 4

Het plan is heel duidelijk
met pictogrammen. De
tekst bestaat uit vraag en
antwoorden. Eenvoudig, voor
de cliënt heel begrijpelijk.

Naaste
• Foto’s en ander visueel
materiaal zijn ook voor
naasten helpend. Plaatjes
geven duidelijkheid over wat
er precies bedoeld wordt.

“In het plan van R. staan
picto’s en foto’s over
logeren, het leren fietsen.
De route is via google maps
uitgeprint en als bijlage bij
het plan gevoegd.”

Cliënt
• In het plan wordt gebruik gemaakt van
plaatjes en er is weinig tekst. Visualisaties
zijn belangrijk voor cliënten.

Formulering
en vormgeving plan

“Begeleiders
denken er nog te weinig aan om
cliënten bij het schrijven van hun
plan te betrekken, mogelijk als
gevolg van vaste routines. Het zou
de duidelijkheid en herkenbaarheid
van het plan vergroten. Het moet
wel werkbaar zijn voor begeleiders.
Wij moeten er op kunnen
rapporteren.”

“Sommigen hebben
het plan op hun kamer
liggen, om er in te kijken.
R. heeft veel meer aan
foto’s. Ze heeft daarom
veel visualisaties van
gebeurtenissen en afspraken
op haar kamer liggen.”

Begeleider

• De foto’s en picto’s komen in
gespreksmapjes. We pakken deze
er regelmatig bij als we in gesprek
gaan met cliënten. Zo komen de
doelen regelmatig langs. Cliënten
kijken de mapjes ook vaker in; het
ondersteuningsplan leeft minder.
• Het samen met de cliënt maken
van het plan heeft nog haken
en ogen; technisch is niet alles
mogelijk en het plan is voor
begeleiders ook belangrijk met
het oog op hun werk.
• Per cliënt moet je bekijken of ze
het ondersteuningsplan op hun
kamer moeten hebben.
• Het plan wordt geformuleerd in
de ik-vorm, dus vanuit de cliënt.
Dan leest het als zijn plan. Aan de
ene kant doen cliënten zelf weinig
met het plan. Aan de andere kant
is het goed om het zo te doen.
Alles wordt daardoor eenvoudiger
en directer geformuleerd.

