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Welkom

Wie zijn wij: Petra Blom, Liza Leijenhorst, Jasper Muskiet en Ingrid Claassen

OPaZ-stand voor alle vragen over OPaZ-activiteiten (of j.muskiet@minvws.nl)

(Vragen over pilot levensloopbegeleiding autisme)

Video, boekje, magazine, rapportages, agenda: www.opaz.info

Programma

• OPaZ in een notendop (video)

• Gedachtengoed van OPaZ

• Petra Blom (Siza) over Regie in eigen hand

• Input uit de zaal
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OPaZ in een notendop

www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0h0y8l4mg6o

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0h0y8l4mg6o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0h0y8l4mg6o
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OPaZ

• Zoektocht naar passende zorg vereenvoudigen

• Beginnen bij personen om wie het gaat

• Met en vanuit de praktijk 

• Inspiratiebijeenkomsten: bestaande innovatieve oplossingen 

verspreiden

• Workshops actieonderzoek: samen in de praktijk zoeken naar 

nieuwe oplossingen

• Inzet cliëntondersteuner/projectmedewerker bij casuïstiek

• Praktijkinitiatieven: verdieping op taaie vraagstukken 

• Persona’s helpen denken vanuit de leefwereld
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Janny laat het gas aan staan en verdwaalt in haar eigen buurt

Janny is in de 80 en haar geheugen laat haar steeds meer in de steek. 

Zij woont alleen, en met veel hulp van haar familie gaat dat nog net. 

Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het aantal onveilige 

situaties neemt toe. 

Jochem kan geen passende plek in een zorginstelling vinden

Voor Jochem is geen goede plek te vinden in een zorginstelling. Dat 

komt onder andere door zijn prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen 

gedrag. 

Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig

Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij heeft 

zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar (non-

verbale) communicatie goed leren lezen. De ouders hebben een dagtaak 

aan het regelen en geven van de zorg.

Robert loopt vast in de complexe samenleving

Robert kan niet goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht maar zijn 

omgeving overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Hij wordt 

van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen. 
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• Situaties waarin zorg moeilijk te organiseren is

• Het complexe zit niet zozeer bij de persoon die zorg vraagt… 

Wat is een complexe zorgvraag?
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Past zorg bij de mens of in het systeem?

Passende zorg

Zorg sluit aan bij leefwereld
Zorgvraag past in het systeem, 

aanbod is beschikbaar

Vastgelopen

Geen passende zorg

Escalaties

Wel passende zorg

Volgens systeem

Geen passende zorg

Volgens cliënt

Moeilijke situaties

Ciënt en/of professional heeft moeite om de weg te vinden
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Waar gaat het soms mis?

• Regelen
Bv: moeizame samenwerking tussen sectoren, onduidelijkheden rond regie en eventuele opschaling

• Aanbod
Bv: te weinig capaciteit, wel plek maar te groot risico, personeelstekort

• Financiering
Bv: tijdrovende procedures, onduidelijk wie wat moet betalen

• Communicatie en bejegening
Bv persoon voelt zich niet goed gehoord

• Aansluiting bij belevingswereld
Bv persoon voelt zich in ‘hokje’ geplaatst, opgelegde normen en doelen, diagnose bepaalt de 

zorg, ipv de persoon

Wat helpt?

Echt luisteren, verantwoordelijkheid nemen/delen, soms buiten de lijntjes kleuren
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• Resultaatgerichte cultuur met sterke sociale, gedrags- en prestatienormen

• (Economische) groei, maakbaarheid

• Mensen met zorgvraag zijn zorgconsumenten (klanten) geworden

• Efficiëntieslagen hebben geleid tot standaardaanbod

• Kwaliteit wordt uitgedrukt in cijfers

• Controle en regels i.p.v. vertrouwen

Maatschappelijke context
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• Samenleving gericht op ‘normalisering’ (school, werk, zorg, enz)

• Beperkte acceptatie van eigen expressie

• Normgerichte doelen kunnen intrinsieke ontwikkeling belemmeren

• Niet zien wie iemand is, maar hoe hij moet worden

• ‘Ronde mensen in een vierkant aanbod duwen’

Normgerichtheid
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• Cliënten/ouders voelen zich niet altijd gehoord

• Terwijl zorgverleners goed luisteren… Hoe kan dat?

• Confirmation bias: vooral aandacht voor informatie die bevestigt wat je al denkt 

• Kost je hersenen minder energie: details/ nieuwe inzichten

• Luisteren ‘vanuit het systeem’ (bestaande ideeën en werkwijzen):

• Gekaderd door beschikbare oplossingen

• Gekaderd door de diagnose/beperking

• Gekaderd door algemene normen ‘wat goed is voor een mens’

• Aangeleerde openheid 

• Onbewuste processen + maatschappelijke cultuur

→ we worden er als samenleving steeds beter in

• Ook van toepassing op eigen overtuiging dat je goed luistert

• Over en weer (maar rol professional is anders)

Gehoord worden
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• Op allerlei plekken ontstaan nieuwe manieren van werken

• Meer aansluiting bij de persoon, maar soms schuring met het systeem

• Ruimte in het systeem maken, beoordeling op ‘nieuwe’ waarden

Een voorbeeld is Siza met Regie in eigen hand:

Cliënten die zorg in natura hebben en toch hun 

eigen ondersteuning inkopen en bepalen

Voor informatie: Petra Blom-Kersten, petra.blom.kersten@siza.nl

Meer informatie over OPaZ:

• www.opaz.info

• Jasper Muskiet, j.muskiet@minvws.nl

Anders werken

mailto:petra.blom.kersten@siza.nl
http://www.opaz.info/
mailto:j.muskiet@minvws.nl

