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Begrippenlijst 
 
impegno: 
Betekent toewijding of zorgzaam in het Italiaans. Een van de drie hoofdkernwaarden van de 
organisatie is toegankelijkheid. Deze kernwaarde is in beginsel terug te vinden in de kleine letter ‘i’  
waarmee de naam impegno geschreven wordt. 
 
Leefgebieden: 
In het sociaal werk wordt gewerkt met een of meer van de 11 leefgebieden uit de 
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM); sociaal persoonlijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch 
functioneren, lichamelijk functioneren, huisvesting, financiën, dag invulling, sociale netwerk, 
maatschappelijke participatie, huiselijke relaties, justitie. Hiermee wordt de mate van zelfredzaamheid 
van cliënten in kaart gebracht (Movisie, 2018a). 
 
Psychische problematiek: 
Wanneer er als gevolg van stressfactoren, zoals; onverwacht verlies van naasten, het hebben van een 
chronische ziekte, misbruik of pesterijen op school, klachten als stress, slaapproblemen of veel 
piekeren ontstaan die langdurig aanhouden. Wanneer de klachten daarbij beperkingen in het dagelijks 
functioneren van een persoon geven is er sprake van een psychische aandoening. De meest 
voorkomende psychische aandoeningen zijn; angststoornissen, depressie, burn-out en verslavingen 
aan bijvoorbeeld drugs (CM ziekenfonds, 2020). 
 
Ernstige psychische aandoeningen (EPA): 
Dit betreft een doelgroepomschrijving. Met deze term wordt verwezen naar mensen die naast 
langdurige psychiatrische stoornissen ook ernstige maatschappelijke beperkingen hebben. Er is 
voortdurend risico op crisissen en daardoor is het noodzakelijk om waakzaamheid op veranderende 
mogelijkheden tot herstel of behandeling bij de cliënt op te pikken. Dit vraagt continu om professionele 
GGZ-begeleiding (Delespaul & consensusgroep EPA (2013). EPA wordt ook wel severe mental illness 
(SMI) genoemd. De drie diagnoses die hierbij altijd worden meegenomen zijn schizofrenie, bipolaire 
stoornissen en depressie met psychotische kenmerken en daarnaast zijn er nog de sociale en 
maatschappelijke beperkingen en de duur van de problematiek die bepalen of mensen in de groep 
van EPA vallen (Kroon & Pijl, 2008). 
 

Ambulante begeleiding:  
Een vorm van hulpverlening die niet plaatsgebonden is. Ambulante zorg is zorg die in eigen omgeving 
van cliënten geboden wordt. De begeleiders bieden op een of meerdere leefgebieden (zie ZRM) 
ondersteuning passend bij de hulpvraag van de cliënt. Ambulante begeleiding heeft als doel de cliënt 
weer in eigen kracht te krijgen, zodat stappen richting zelfredzaamheid gemaakt kunnen worden en de 
cliënt de geboden ondersteuning niet meer nodig zal hebben (intranet impegno (2021). 
 
WMO: 
Wet maatschappelijke ondersteuning, 2015. De WMO geeft gemeenten de taak om maatschappelijke 
ondersteuning voor hun inwoners op samenhangede wijze te regelen, met als doel om mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren (Schullink, 2019). 
 
SOFS Framework: 
Signs of Safety (bij volwassenen; Signs of Succes Framework. Het is een oplossingsgerichte 
benadering die gericht is op het creëren van veiligheid. Het brengt de krachten en grootste zorg van 
de cliënt in kaart en helpt het belangrijkste eerste doel om aan te werken, voor cliënt en werker, te 
formuleren (www.signsofsafety.net). 
 
WLZ: 
Wet langdurige zorg. De wet is bedoeld om de Nederlandse bevolking verzekering te bieden tegen 
risico van langdurige zorg. Het Centrum van Indicatie Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor de indicatie 
en bepaal of iemand in aanmerking komt voor langdurige zorg. De zorg via WLZ betreft mensen die 
blijvend dagelijks intensieve zorg of toezicht van dichtbij nodig hebben. Het gaat dan om mensen met 
bijvoorbeeld dementie, een ernstige verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke beperkingen 
(De kleine gids,2019). 
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1. Aanleiding onderzoek 
 

1.1.Organisatie 
Impegno is een organisatie die zich onder andere richt op ondersteuning of begeleiding bieden aan 
mensen bij wie sprake is van psychische problematiek, die als gevolg daarvan problemen hebben op 
een of meerdere leefgebieden. De financiering van ambulante zorg wordt gedaan vanuit WMO. Het 
ondersteuningsplan vanuit gemeente is daardoor leidend in de te leveren zorg en ondersteuning aan 
cliënten. In de begrippenlijst wordt over de gebruikte termen uitleg gegeven.  
De opdracht die vanuit de WMO aan de ondersteunende en begeleidende zorgprofessionals wordt 
meegegeven is: cliënten te begeleiden richting zelfredzaamheid. Er is een discrepantie te vinden in de 
betekenis van het woord zelfredzaamheid. Volgens Boer & Lans (2011) is de definitie van 
zelfredzaamheid; een zelfstandig leven kunnen leiden met zo min mogelijk overheidssteun. Terwijl 
Brink en Movisie (2013) zelfredzaamheid beschrijven als; mee kunnen doen. De eerste definitie richt 
zich op de wettelijke omschrijving, de opdracht van de WMO. De tweede definitie sluit aan bij de 
behoeften van de cliënten in de praktijk. Gedurende het begeleidingsproces wil men vanuit de 
organisatie graag bereiken dat cliënten groeien. Omdat begeleiding binnen impegno ten bate van 
cliënt en meest passend bij de cliënt en zijn of haar mogelijkheden is, wordt ervoor gekozen om de 
definitie; mee kunnen doen, als uitgangspunt te nemen als zelfredzaamheid.  
 
Doelstellingen van impegno 
Begeleiding van hoge kwaliteit op laagdrempelige wijze bieden aan cliënten met psychische 
problematiek. Hierbij staan de krachten en competenties van de cliënten centraal en laten begeleiders 
hun cliënten niet snel los, maar blijft er gezocht worden naar mogelijkheden en handvatten voor de 
cliënten. 

 
Kernwaarden van impegno 

• Toegankelijkheid, voor collega’s, cliënten en externen. 

• Lef en doortastendheid, van begeleiders en organisatie om uitdagingen aan te gaan. 

• Oprechte verbinding, van impegno collega’s onderling. Oprechtheid en verbindend naar de 
cliënten en in de maatschappelijke rol die begeleiders en organisatie hebben en de contacten 
die daarvoor worden aangegaan. 
 

Missie 
Op de impegno website en via sharepoint voor medewerkers van impegno is te lezen dat het de 
ambitie van de organisatie is om uitstekende zorg te (blijven) leveren. Cliënten (bij impegno) verdienen 
het om een toegewijde en efficiënte houding van hun zorgprofessional uit de organisatie te krijgen. 
Begeleiders en andere medewerkers kunnen zelfstandig met de cliënt beslissen over de geleverde 
zorg, zolang deze naar hulpvraag van de cliënt is en de competenties en mogelijkheden van de cliënt 
als uitgangspunt worden genomen. De kennis van sociale kaart en wijkomstandigheden die 
begeleiders hebben, zijn helpend bij het versterken van het lokale netwerk van de cliënt. Verder 
leveren het samenwerken met de cliënt, de omgeving van de cliënt en partners of instanties duurzame 
en meetbare resultaten op. Om dit te kunnen naleven wordt daarom veel met collega zorginstellingen 
en de gemeenten gesproken over cliëntzorg en mogelijkheden en worden met ondersteuning van 
begeleiding pogingen tot (opnieuw) opstarten van sociale netwerken van cliënten gedaan. De 
organisatie streeft na om waar dat moet intensieve zorg te bieden en los te laten waar en wanneer dat 
kan. Daarbij meent impegno alleen op deze wijze zelfredzaamheid te kunnen stimuleren en borgen. 
De doelgroep van impegno bestaat uit mensen en gezinnen waarbij ondersteuning geboden moet 
worden omdat er door (psychische) problematiek sprake is van beperkte draagkracht om uitdagingen 
in het dagelijks leven zelfstandig te kunnen aangaan. Er wordt aan cliënten geen leeftijdsgrens voor 
begeleiding gesteld. 
 
Organisatie structuur 
Er is bij impegno sprake van een zogenaamde “platte structuur”. Dit betekent dat er zo min mogelijk 
bureaucratische lagen in de organisatie zijn. De 35 ambulante teams, die actief zijn in de provincies 
Brabant, Utrecht en Zuid- Holland, hebben per team een vaste teammanager als aanspreekpunt. 
Deze teammanagers hebben een verantwoordelijkheid over meerdere teams en houden zich o.a. 
bezig met teamplanning, teamwelzijn en het bewaken en monitoren van de toepassing van 
organisatiedoelen binnen de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn. De ambulante teams zelf 
bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 personen. Dit zijn: ambulant begeleiders, een of meerdere 
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regiebegeleiders en ondersteunend begeleiders. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor 
aanmeldingen en caseload, planning van hun eigen agenda en team agenda. De combinatie van 
begeleiding, behandeling, jeugdhulpverlening en huishoudelijke ondersteuning is vanaf de basis 
ontschot opgestart. Cliënten en gezinnen passen niet in hokjes en hun zorg dus ook niet. Bij impegno 
gaan werkers naast de cliënt en het gezin staan en samen wordt gekeken welke zorg er echt nodig is. 
Binnen de gehele organisatie worden vanuit deze basis momenteel 3500 cliënten ondersteund en 
begeleid. Bij team Westland, waar dit onderzoek gaat plaatsvinden, is er momenteel sprake van 
ambulante begeleiding aan 57 cliënten. De organisatie geeft de begeleiders en hun teams eigen 
verantwoordelijkheid over welke methodieken en interventies worden toegepast tijdens de 
begeleiding. De hoofdreden hiervan is terug te vinden in de diversiteit van de cliëntproblematiek en 
dat daarvoor maatwerk in begeleiding geboden is. In de basis worden door elke gebruiker wel de tools 
en gespreksmethoden uit de verplichte trainingen; SOFS, suïcidepreventie en meldcode toegepast. 
Dit zijn onder meer motiverende gespreksvoering, het stellen van schaalvragen, spiegelen van de 
cliënt en oplossingsgericht werken. Ook het bieden van continuïteit in zowel de contactmomenten 
tussen cliënt en begeleider en het hebben van een vaste begeleider voor cliënt horen hierbij. 

 
                                                                             

1.2. Aanleiding  
Aan de WMO opdracht lijkt nu voor een deel van de doelgroep niet te kunnen worden voldaan. De 
begeleiders werken in de begeleiding met het SOFS framework* en zijn oplossingsgericht in hun 
begeleiding van de cliënten. Zo wordt onder andere met behulp van bovengenoemde interventies, 
methoden en het doen van evaluaties geprobeerd om cliënten te bewegen naar de door hen zelf 
gestelde doelen. Het afgelopen jaar is bij de begeleiders van team Westland, met 5 ambulant 
begeleiders, 1 regiebegeleider en 1 ondersteunend begeleider, ervaren dat er minimale of zelfs geen 
veranderingen richting zelfredzaamheid lijken plaats te vinden tijdens het begeleidingsproces van 
cliënten met ernstige psychische aandoeningen, vanaf nu EPA genoemd. Bij de 57 cliënten die door 
dit team begeleid worden is er bij 24 cliënten sprake van EPA. In Nederland is er bij ongeveer 1,7% 
van de totale bevolking sprake van EPA, dit zijn zo ongeveer 281.00 mensen (Houtman & Oud, 2018).  
 
De vraag die herhaaldelijk binnen het begeleidingsteam van Westland rijst is: Hoe kan begeleiding wel 
of een betere aansluiting vinden bij de cliënten met EPA en wat is er voor nodig om de cliënt met EPA 
aan te zetten tot het zelfstandig en op eigen beweging ondernemen van stappen in de richting van de 
te behalen begeleidingsdoelen? 
Vanuit de organisatie is de wens uitgesproken: 
- dat begeleiding meer inzicht in het eigen handelen richting cliënt (met EPA) krijgt. 
- meer inzicht in manieren om cliënt (met EPA) te benaderen. 
- antwoorden vinden over behoeften van cliënten (met EPA) in hun begeleiding om stappen richting 
zelfredzaamheid te kunnen maken. 
- meer inzicht over hoe andere professionals uit de regio (vanuit GGZ en zorgregisseurs uit het sociaal 
kernteam) mogelijkheden in begeleiding van cliënten (met EPA) zien. 
 
Ervaringen van begeleiders 
Bij begeleiding zijn frustraties zichtbaar die ontstaan in de werkrelatie tussen cliënt met EPA en hun 
begeleiders en daarbij signalen van de begeleiders die wijzen op stagnatie in de ontwikkeling van de 
cliënt. Begeleiders ervaren dit op diverse wijze;  

- De door cliënt en begeleider gestelde doelen van cliënten worden op herhaling niet behaald.  
- De weg naar behandeling die met ondersteuning van begeleiding wordt opgestart, de daarop 

aansluitende handelingen die voor ontwikkeling of verandering nodig zijn worden vervolgens 
door cliënt niet uitgevoerd of afgewezen.  

- Daarnaast is er het afgelopen jaar tijdens het maandelijks teamoverleg en in gesprek met de 
teammanager op herhaling gesproken over vecht en vluchtgedrag dat met regelmaat bij 
cliënten wordt ervaren, waarbij de begeleider het daarmee uitende gedrag in agressief 
taalgebruik of fysiek gedrag moet incasseren.  

Dit alles samen heeft een negatieve uitwerking op de werkrelatie tussen cliënt en ambulant 
begeleider. Tijdens de reguliere afspraken en aanvullend bij halfjaarlijkse evaluaties worden de 
samenwerking en de gestelde doelen besproken en geëvalueerd door ambulant begeleider en cliënt 
zelf en besproken met de regie begeleider en komen de zorgen op dit gebied extra duidelijk naar 
voren. 
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Cliënten 
Cliënten geven bij hun begeleiders aan graag vooruit te willen komen en af te willen van hun 
problematiek of er in elk geval mee om kunnen gaan. Cliënten geven daarbij aan dat “het niet snel 
genoeg” gaat en de steun van begeleiders nodig te hebben om niet verder achteruit te gaan. 
De cliënten geven bij de start van de begeleiding en gedurende de begeleidingsafspraken aan; met 
hun problemen aan de slag te willen gaan, zich hiervoor in willen zetten. Cliënten ondertekenen bij de 
start van het begeleidingstraject een zorgovereenkomst waarmee zij aangeven bereid te zijn zich in te 
zetten om draagkrachtvergroting te kunnen realiseren en bereid te zijn daarvoor de samenwerking aan 
te gaan met begeleiding van impegno. Daarnaast worden vanuit het SOFS framework de grootste 
zorgen en krachten van cliënt door de begeleider met cliënt samen in kaart gebracht. Samen met het 
ondersteuningsplan van de gemeente worden van daaruit de doelen waar cliënt aan wil gaan werken 
in overleg met cliënt en begeleider omschreven in het zorgplan, waarna deze door cliënt wordt 
ondertekend. 
 
Probleemdefiniëring 
De cliënten komen, ondanks dat zij de hulpvraag en doelen zelf benoemen en omschrijven, toch niet 
tot handelen. Begeleiding onderzoekt en doet aan ketensamenwerking vanuit de behoefte die de 
cliënt aangeeft en laat zien. Cliënten geven daarbij aan begeleiding als waardevol te ervaren.  
De gevolgen zijn te zien in begeleidingstrajecten die lang zijn. Voor de start van het behandeltraject 
wordt bij de WMO indicatie een inschatting door de WMO consulenten gemaakt over de zorgvraag 
van de cliënten. Begeleidingstrajecten blijken in de praktijk langer te duren dan tijdens de indicatie 
werd gedacht. De gestelde doelen worden niet behaald, waardoor termijnen worden doorgeschoven. 
Cliënten met EPA komen zeer beperkt zelf tot handelen binnen de ambulante begeleiding. De 
samenhang met andere problemen is over het algemeen te vinden in het hebben van geen of een 
beperkt sociaal netwerk, minimale of geen maatschappelijke participatie en vereenzaming. 
Er wordt door ambulant begeleiders ervaren dat cliënt afwachtend is, de cliënt wel richting aangeeft, 
maar ook vecht en vlucht gedrag blijft vertonen. Ambulant begeleiders ervaren als gevolg hiervan 
problemen in de samenwerking en missen aansluiting bij de cliënt. Begeleiders ervaren een leunende 
houding van cliënt en beperkte mogelijkheden bij cliënt om zelf tot handelen te komen. 
 
Vanuit organisatie 
De teammanager wil namens de organisatie als opdrachtgever, dat er meer duidelijkheid komt over de 
behoeften en mogelijkheden van de cliënten met EPA en daarbij dat nieuwe handvatten gevonden 
worden waarmee de begeleiders een betere, meer passende aansluiting kunnen vinden bij de cliënten 
met EPA. De behoefte is om in elk geval de kennis van de zorg en begeleidingsbehoefte van cliënten 
met EPA te vergroten met als doel frustraties bij zowel cliënt als begeleider te doen afnemen of 
voorkomen. Het belangrijkste doel voor de organisatie blijft het bieden van een zo passend mogelijke 
begeleidingsvorm voor deze doelgroep. 
 

1.3 Doel van het onderzoek 
Het onderzoek heeft hierbij als doel meer inzicht te verkrijgen over de problematiek waarmee mensen 
met EPA te maken hebben en als tweede doel; handvatten en inzichten over gepaste 
begeleidingsvormen voor ambulante begeleiding aan mensen met EPA, zodat de focus van cliënten 
op het werken aan doelen, de zelfredzaamheid en eigen kracht van de cliënt gericht kan worden. Het 
onderzoek zal erop gericht worden om voor de ambulante begeleiding van team Westland handvatten 
te vinden waarmee een betere aansluiting met de cliënten met EPA mogelijk kan worden met als 
gevolg een betere haalbaarheid van gestelde doelen voor de cliënt met EPA. Vanuit de inzichten die 
voortkomen uit het onderzoek zullen aanbevelingen aan de organisatie gedaan worden. 
 
 

2. Centrale vraag 
 
Wat kunnen ambulante begeleiders binnen team Westland van impegno doen om cliënten met 
ernstige psychische aandoeningen (EPA) te begeleiden richting zelfredzaamheid, zodat de cliënten 
hun begeleidingsdoelen eerder behalen?  
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3. Deelvragen 
 

1. Wat zijn volgens de literatuur de behoeften van cliënten met EPA op het gebied van 
ambulante begeleiding naar zelfredzaamheid? 

2. Welke interventies zijn volgens de literatuur effectief gebleken in de begeleiding van cliënten 
met EPA? 

3. Wat geven cliënten met EPA zelf aan over wat zij nodig hebben van ambulante begeleiding 
van team Westland om stappen richting zelfredzaamheid te kunnen maken? 

4. Hoe zou de begeleiding richting zelfredzaamheid van cliënten met EPA volgens de ambulant 
begeleiders van team Westland nog verbeterd kunnen worden? 

5. Welke suggesties kunnen professionals uit andere disciplines binnen de GGZ geven over wat 
cliënten met EPA volgens hun ervaringen nodig hebben in begeleiding om tot 
zelfredzaamheid te komen? 

 

4. Verkennende literatuurstudie.  
 
Voor het beantwoorden van de deelvragen is het belangrijk om wetenschappelijk onderbouwde 
antwoorden of inzichten te verkrijgen over de behoeften in begeleiding bij mensen met ernstige 
psychische aandoeningen. Daarnaast is het voor begeleiders zinvol om bevestiging over hun 
handelen te krijgen en om nieuwe handvatten voor hun begeleiding naar cliënten op te doen en zich 
ten bate van de cliënten te blijven ontwikkelen. Benamingen in de literatuur voor deze doelgroep 
variëren van patiënt, cliënt, burger tot persoon. In dit onderzoek wordt ervoor gekozen de term cliënt 
als vaste omschrijving te hanteren, omdat zowel de WMO alsmede de opdrachtgever in dit onderzoek 
cliënt als hoofdterm gebruiken.   
 

4.1. Behoeften cliënten met EPA in begeleiding 
Wat zijn volgens de literatuur de behoeften van cliënten met EPA op het gebied van ambulante 
begeleiding naar zelfredzaamheid? 
 
De doelgroep waarop het onderzoek gericht is wordt in algemeen onder een noemer, namelijk 
mensen met psychische problematiek benaderd. Dit blijkt in de praktijk een breed begrip te zijn. 
Wanneer het gaat om cliënten met grotere psychische problematiek, dan komt in de literatuur de 
afkorting EPA ofwel ernstige psychische aandoening voorbij (Delespaul, & consensusgroep EPA 
(2013). De behoeften en belangen van cliënten met EPA worden in deze consensus in beeld gebracht 
om een zo passend mogelijke begeleiding te kunnen bieden. In de begrippenlijst is over deze term 
meer uitleg gegeven. In het verdere onderzoek zal de term ‘ernstige psychische aandoening’ als 
afkorting EPA gebruikt blijven worden, omdat het de doelgroep waarop de centrale vraag is gericht het 
meest passend onder woorden brengt.  
Wat betreffend de cliëntproblematiek is in literatuur te vinden dat bij een ernstige psychische 
aandoening (EPA) sprake is van niet voorbij gaande serieuze beperkingen in het sociaal en/of 
maatschappelijk functioneren (Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen, z.d.; GGZ standaarden, 
z.d.). Wanneer de betekenis van de doelgroep in kaart is gebracht is het zinvol om in kaart te brengen 
waar de behoeften van deze doelgroep en hun begeleiders liggen. GGZ-standaarden (z.d.) geeft 
antwoord op wat ernstige psychische problematiek is, en waarom zorg goed moet aansluiten bij 
mensen met ernstige psychische problematiek. Via de bronnen: Houtman & Oud (2018) en Koekoek 
(2011) kan meer inzicht verkregen worden over wat het hebben van een ernstige psychische 
aandoening inhoudt en wat er vanuit het oogpunt van de cliënt, maar ook vanuit de omgeving gewenst 
is in de begeleiding van deze groep mensen. Daarbij worden ervaringen uit de praktijk en handvatten 
over gepaste begeleiding of benadering benoemd die aansluiten bij de behoeften van de cliënten met 
EPA in hun stappen richting zelfredzaamheid. 
Hogendorp (2018) geeft in zijn conclusies aan waar behoeften van cliënten en werkers liggen en wat 
belangrijk is om tot samenwerking van cliënt en werkers te komen. Uitkomsten uit het onderzoek 
omschrijven waar de behoeften van de cliënt lijken te liggen om tot zelfredzaamheid te kunnen komen 
en wat belangrijk is om tot verbinding met de cliënt te komen. Een conclusie uit dit project is dat de 
fysieke afstand medebepalend kan zijn voor de samenwerking. Hoe korter de lijnen en hoe kleiner de 
afstand, hoe meer kans de samenwerking heeft om te slagen. Zorg dichtbij en korte lijnen, het met 
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elkaar aan tafel zitten en gezien worden vergroten de kansen voor verhoging van de draagkracht en 
daarmee het maken van stappen richting zelfredzaamheid van de cliënt. De financiering van 
zorgpartijen; begeleiding vanuit WMO, behandeling vanuit WLZ*, lijkt een belemmerende factor voor 
partijen te kunnen zijn of in elk geval een drempel om tot korte lijnen met elkaar te komen omdat er 
aan andere voorwaarden voldaan moet worden.  
Daarnaast zijn er een aantal andere zaken waarmee rekening gehouden moet worden en waarvan het 
zinvol is om onderzoek op te richten. Zo maakt hierboven benoemde project alsmede Movisie (2018b) 
duidelijk dat aansluiting pas mogelijk is als de wensen en behoeften van cliënt zelf duidelijk zijn. Om 
dit te bereiken zal tijd besteed moeten worden aan verbinding maken met de cliënt. De drempel voor 
de cliënt verlagen door bewust te zijn van de angsten die mensen met psychische problematiek 
hebben en hen handreikingen doen is hier een onderdeel van. Het hebben van oprechte interesse, 
openheid en transparantie, consistentie en betrokkenheid (Bremekamp, Kaats & Opheij, 2010), maar 
ook verbinding en vertrouwen laten effectieve verbanden zien en hebben positief effect op de 
ontwikkeling naar zelfredzaamheid van cliënten (Newell & Swan, 2000; Vos, 2010). Daarnaast 
benoemen van Delden (2009) en Bremekamp, et.al. (2010) dat helderheid in ieders rol, het zelf krijgen 
en dragen van verantwoordelijkheid, het benoemen van spanningen en continuïteit van zorg allen 
behoeften zijn van de cliënt met EPA in het langdurige begeleidings- en behandeltraject. De 
afstemming op de problematiek en de ononderbroken begeleiding zijn van belang en zorgen samen 
met voorgaande voor een lagere kans op terugval. Vertrouwen in elkaar en in de samenwerking is 
hierin een essentiële factor volgens Broekhuizen, Steden & Boutelllier (2010). Volgens Corrigan & Rao 
(2012) hebben mensen met EPA de behoefte om zelfredzaam te worden en hun (zelfopgelegde) 
stigma te doorbreken. Aan die behoefte kan volgens de onderzoekers worden voldaan wanneer de 
cliënt erkenning krijgt en gaat geven aan wat hij wel kan ondanks zijn problematiek. Ook het niet 
langer ontwijken van contacten en het aangaan van dagelijkse zaken zijn volgens de onderzoekers 
helpend voor de cliënt om aan persoonlijke empowerment te doen en zelfredzamer te worden. De 
behoeften om stappen richting  zelfredzaamheid mogelijk te maken liggen voor cliënt bij begeleiding 
en cliëntomgeving in; zonder oordeel het contact met cliënt aan gaan, de cliënt niet de kans geven 
zichzelf uit te sluiten en wel focussen op kracht en activering van de cliënt (Corrigan & Rao, 2012). 
Zowel cliënten als familie laten weten in onderzoek van Gerson & Rose (2012) behoeften te hebben in 
het met begeleiding samen stellen van doelen om stilstand of achteruitgang te voorkomen. Daarbij is 
(betaalbare) huisvesting, het hebben van een dak boven je hoofd een basisvoorwaarde die bijdraagt 
aan de stappen richting zelfredzaamheid. Weijters, Rokvan & Verweij (2018) hebben een verband 
gevonden in het hebben van een stabiele huisvestingsituatie en het verminderen of voorkomen van 
een terugval.  
Drake & Whitley (2014) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot herstel voor mensen 
met ernstige psychische aandoeningen en zijn begonnen met meten van de mening hierover van de 
mensen met EPA zelf, die via persoonlijke vlogs of blogs of artikelen gedeeld zijn. De resultaten die 
gevonden zijn in de vlogs en artikelen zijn daarna door Drake & Whitley (2014) gewogen met de 
evidence based resultaten die zij tijdens het onderzoek vonden. Een belangrijke conclusie is; dat 
herstel, het steeds zelfredzamer worden, een proces is en geen uitkomst en een die volgt uit kleine 
concrete stapjes die per individu verschillend zijn. Naar begeleiding, omgeving, behandeling wordt 
door cliënten de behoefte uitgesproken te luisteren naar de behoefte van de persoon met EPA, 
oprechte interesse tonen en de persoon in eigen kracht zetten en geen paternalisme vanuit verworven 
kennis. Deze ‘good practice’, in combinatie met: peergroup contact, zo normaal en zinvol mogelijk 
participeren, bewustzijn van de omgeving over dat tijdens de weg naar herstel grenzen en 
mogelijkheden door de persoon met EPA zelf kunnen worden aangeven, worden allen als 
belangrijkste punten richting herstel en het vinden van mogelijkheden om tot zelfredzaamheid te 
komen benoemd. Koenraadt & Kool (2013) geven hierbij aan dat het ook gaat om het perspectief van 
de cliënt als individu en de invloed die de psychische problematiek heeft op het gevoel van 
eigenwaarde en de identiteit van de cliënt. 
Om met een goede basis aan begeleiding van mensen met psychische problematiek te beginnen, is 
het belangrijk dat  werkers en begeleiders minimaal basiskennis hebben van GGZ  problematiek en de 
behoeften van mensen met EPA. Daarnaast  is bewustzijn van de eigen (professionele) houding ten 
opzichte van de cliënt belangrijk. Vaardigheden als; kunnen verbinden, motiveren en communiceren 
met mensen met GGZ achtergrond zijn voorwaarden om de aansluiting bij cliënten met EPA te kunnen 
vinden (Movisie, 2018b). 
Om vanuit de recente literatuur antwoorden te krijgen over de behoeften en wensen van mensen met 
EPA alsook te kunnen raadplegen wat ambulante begeleiding daarin kan betekenen wordt het boek 
van Mulder e.a. (2020) geraadpleegd. Het boek geeft antwoord op vragen over zorgen van en over 
mensen met EPA en geeft resultaten en bevindingen weer over hoe een samenwerking tussen 
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behandelaar, begeleiding en (sociaal netwerk) een helpende factor zouden kunnen zijn voor iemand 
met EPA. Daarnaast mag de wijze waarop zorg en begeleiding wordt aangeboden niet vergeten 
worden. De eerder benoemde continuïteit van zorg en begeleiding tijdens en na behandeling is 
belangrijk om terugval in (zelf) destructief of overlast gevend gedrag te voorkomen (continuïteit, 2015; 
Vogel, Schaftenaar & Clercx, 2019). Daarbij is het zinvol om te onderzoeken of het realistisch is om 
van cliënten met EPA te verwachten dat zij tot herstel of hervinden van zelfredzaamheid kunnen 
komen of in ieder geval antwoorden te vinden over de mogelijkheden tot het hervinden van 
zelfredzaamheid voor de cliënten met EPA. Hiervoor worden de bronnen Trimbos (z.d) en Berg & 
Shazer (2017) onderzocht. Beiden hebben het etiket effectief van beoordelingscommissie langdurige 
zorg van het GGZ ontvangen, omdat zij een bewezen bijdrage hebben geleverd in het aansluiten bij 
de behoeften van de cliënt en het beter psychosociaal functioneren van de cliënt met EPA. Waardoor 
zelfredzaamheid, zelfstandigheid en meer participatie van de cliënt mogelijk worden. 
 

4.2. Bewezen effectieve interventies. 
Welke interventies zijn volgens de literatuur effectief gebleken in de begeleiding van cliënten met 
EPA? 
 
Wanneer de behoeften van cliënten met EPA in kaart zijn gebracht wordt onderzocht welke 
interventies effectief zijn gebleken om deze doelgroep te begeleiden richting hun persoonlijke 
zelfredzaamheid. Het kunnen inzetten van wondervraag en schaalvragen om cliënt zelf te laten 
omschrijven op welk punt hij zich bevindt en waar cliënt naar toe wil bewegen zijn bewezen 
interventies die helpen de motivatie en krachten van cliënten te versterken (Movisie, 2018a). Een 
andere bron van kennis die mogelijk van invloed is op de samenwerking tussen cliënt met EPA en zijn 
begeleider is Mulder e.a. (2020). In het boek wordt benoemd wat begeleiders kunnen betekenen om 
aan behoeften of wensen van mensen met EPA te voldoen. Ook geeft het boek resultaten en 
bevindingen weer over hoe een samenwerking tussen behandelaar, begeleiding en (sociaal netwerk) 
een helpende factor zouden kunnen zijn voor iemand met EPA. In onderzoek van Koekkoek, e.a. 
(2010) worden interventies weergegeven die volgens de onderzoekers gedragsverbetering kunnen 
opleveren bij ‘moeilijke’ gevallen in de sociaal psychiatrische begeleiding. Deze interventies kunnen 
gezamenlijk een richting geven naar passende methodieken om toe te passen in de begeleiding van 
mensen met EPA. De interventies FACT (Trimbos, z.d.), oplossingsgericht werken in het sociaal werk 
(Berg & Shazer, 2017) worden onderzocht omdat zij het etiket effectief van beoordelingscommissie 
langdurige zorg van het GGZ hebben ontvangen. FACT lijkt passend bij deze deelvraag, omdat na 
onderzoek is gebleken dat de werkwijze als uitkomst heeft dat het begeleiden en ondersteunen tijdens 
het herstelproces op de FACT resulteert in beter psychosociaal functioneren waardoor meer 
participatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan worden bereikt en intensieve langdurige zorg kan 
worden afgeschaald. Oplossingsgericht werken is een bekende en veel gebruikte methode in het 
sociaal werk. Het is om deze reden zinvol deze methode bij het onderzoek te betrekken. Koekkoek 
(2011) beschrijft meer evidence-based interventies die als doel hebben om het psychisch gezond 
functioneren van een cliënt in de eigen sociale omgeving te verbeteren. Ook bestaande protocollen 
over begeleiding van mensen met psychische klachten (Schreuders, 2015) onder de loep nemen is 
wenselijk en kan aanvullende informatie gaan geven voor het beantwoorden van deelvraag 2. 
Interventies en positieve ervaringen die hebben bijgedragen aan motivatie en kracht vinden van 
mensen met psychische aandoeningen worden door Mornix (2015) beschreven. Dit zijn resultaten van 
onderzoek in Australië over interventies die positief resultaten opleveren bij mensen die leven met 
psychische problematiek. In Londen heeft Lean (2017) onderzocht of zelf management en peer 
support passende interventies zijn voor mensen met ernstige psychische problematiek. Een wat ouder 
artikel dat een bijdrage kan leveren is geschreven door Mueser et al. (2002). Hier is gekeken naar 
ziektemanagement van mensen met EPA, vanuit GGZ, familieleden en mensen met psychische 
aandoeningen, naar wat een bijdrage kan leveren in de weg naar herstel of balans in omgang met de 
problematiek. Omdat deze informatie waardevol en aanvullend kan zijn voor het onderzoek wordt het 
artikel ondanks dat het meer gedateerd is toch meegenomen in het onderzoek. Aanvullend geeft het 
onderzoek van Wunderink, Nieboer, Wiersma, Sytema & Nienhuis (2013) weer dat medicatie 
ondersteunend is voor personen met EPA, maar op langere termijn het ontwikkelen, al dan niet met 
ondersteuning, van een sociaal netwerk en positieve beïnvloeding van het sociaal functioneren en 
leren participeren een positief effect hebben en terugval kunnen helpen voorkomen. Ondersteuning of 
begeleiding is gewenst bevonden voor cliënten met EPA om vaardigheden en vertrouwen te 
ontwikkelen. In opdracht van het Trimbosinstituut is in 2015 door Gestel-Timmermans, Place, Vugt, 
Rooijen & Nieuwenhuizen onderzoek gedaan. Hierbij zijn onder andere familie interventie, 
peersupport, oplossingsgerichte therapie allen met ondersteuning van professionals onderzocht. 



9 
 

Resultaten uit het rapport meenemen in het onderzoek lijkt wenselijk, om afwegingen te kunnen 
maken over de mogelijkheden die ambulante begeleiding heeft in de ondersteuning van cliënten met 
EPA. Bitter, Roeg, Nieuwenhuizen van & Weeghel (2020) hebben onderzocht welke interventies het 
meest effectief zijn gebleken voor mensen met ernstige psychische stoornissen in begeleiding. Hierbij 
zijn verschillende en soortgelijke interventies vergeleken en toegepast. Wat betreft interventies op 
gebied van Randomised Controlled Trial (RCT) en de Boston Approach waren de uitkomsten positief. 
Zo hebben zij bijgedragen aan het verbeteren van het sociaal functioneren van de cliënten en het aan 
willen gaan van gestelde doelen. In dit onderzoek zullen daarom de RCT en Boston Approach als 
interventie verder onderzocht gaan worden. Resultaten uit een wereldwijde samenwerking in 
onderzoek van Ashendorf, Swenson & Liben (2013) over de Boston Approach worden ook betrokken 
in dit onderzoek. De bevindingen laten de behoeften van cliënten en werkende aanpak van 
professionals  richting hervinden van eigen krachten in een proces naar herstel weer. Ook het 
toepassen van het Strength-model door begeleiders blijkt positieve effecten te hebben volgens Rapp 
& Goscha (2006). In hun boek: ‘The Strengths Model: Case Management with People with Psychiatric 
Disabilities’ zijn resultaten uit 20 jaar aan onderzoeken en wetenschappelijke resultaten belicht, 
waarna de strength benadering als langlopende interventie tijdens het proces van herstel voor 
mensen met EPA als effectieve benadering is beschreven. De strength benadering richt zich op de 
empowerment en het herstel van de cliënt.  

 

5.Onderzoeksmethoden 
 
1. Wat zijn volgens de literatuur de behoeften van cliënten met EPA op het gebied van ambulante 
begeleiding naar zelfredzaamheid? 
Een onderzoek door middel van literatuurstudie. Voor het onderzoek is het belangrijk dat er gekeken 
wordt naar wat er in eerdere studies en onderzoeken is geconcludeerd over de behoeften van cliënten 
met EPA in hun ondersteuning van ambulante begeleiding om tot zelfredzaamheid te kunnen komen. 
Wat hebben zij nodig in de samenwerking om vorderingen te kunnen maken? Via zoektermen als; 
zelfredzaamheid, begeleidingsbehoefte mensen met EPA, ambulant, outpatiënt care, needs for people 
with smi in ambulantory, werkende factoren om balans te hervinden voor mensen met EPA, needs to 
develope self-reliance, maar ook self management  and severe mental illness zal op het internet, 
google scholar, pub med, EBSCO host en Academia.edu en ander deskresearch gezocht worden 
naar zowel nationale als internationale wetenschappelijke bronnen en artikelen die deze deelvraag 
kunnen beantwoorden. 
 
2. Welke interventies zijn volgens de literatuur effectief gebleken in begeleiding van cliënten met EPA? 
Een onderzoek door middel van literatuurstudie. Voor het onderzoek lijkt het van meerwaarde om 
antwoorden te vinden over interventies die al evidence-based en effectief zijn gebleken in de 
begeleiding en aansluiting bij mensen met EPA. Met behulp van de zoektermen; successful 
interventions for people with severe mental illness, recovery and severe mental illness, werkende 
interventies begeleiding psychiatrische problematiek, werkende interventies zelfredzaamheid 
psychiatrische  en psychische begeleiding, wordt via  deskresearch, google scholar, pub med, EBSCO 
host, Academia.edu en artikelen uit de psychiatrie gezocht en kunnen wetenschappelijke bronnen 
gevonden worden die antwoord gaan geven op deze deelvraag. De Databank effectieve sociale 
interventies en Movisie (z.d. a,b) worden voor dit onderzoek geraadpleegd om resultaten die zowel 
begeleiding nieuwe stijl als interventies die zich bewezen hebben effectief te zijn in het begeleiden van 
mensen met psychische problematiek richting zelfredzaamheid naast elkaar te kunnen leggen. 
 
3.Wat geven cliënten met EPA zelf aan over wat zij nodig hebben van ambulante begeleiding van 
team Westland om stappen richting zelfredzaamheid te kunnen maken?  
Een onderzoek door middel van een open vragenlijst aan cliënten met ernstige psychische 
aandoening binnen team Westland, dit zijn ongeveer 24 respondenten. Wat zijn de knelpunten die 
door cliënten ervaren worden in het hervinden van kracht en mogelijkheden, motivatie om te kunnen 
werken aan persoonlijke doelen die richten op zelfredzaamheid van de cliënt? De vaste begeleiders 
kennen hun cliënten het beste en herkennen signalen van overvraging van hun cliënt met EPA. 
Begeleiders weten goed wanneer er ruimte is om vragen te stellen en wanneer niet. De vaste 
begeleiders krijgen daarom de ruimte, om binnen een tijdsbestek van 4 weken de anonieme 
vragenlijst aan de cliënt aan te bieden en terug te vragen. De vragenlijst zal uit maximaal 5 vragen 
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bestaan en niet meer dan 10 minuten in beslag nemen, waardoor de kans op overvraging van de 
cliënt verminderd kan worden. De vragenlijst zal door de onderzoeker zelf worden opgesteld aan de 
hand van resultaten uit het onderzoek. Ook zullen vragenlijsten die al eerder binnen de organisatie 
zijn verstrekt aan de cliënten als voorbeeld dienen. De keuze zelf een zo valide mogelijke vragenlijst 
op te stellen is gemaakt, omdat op deze wijze zoveel mogelijk gericht kan worden op het 
beantwoorden van deze deelvraag. 
 
4.Hoe zou de begeleiding richting zelfredzaamheid van cliënten met EPA volgens de ambulant 
begeleiders van team Westland nog verbeterd kunnen worden? 
Een onderzoek door middel van een groepsinterview aan de ambulante begeleiders van het team 
Westland. Het groepsinterview met de 7 teamleden heeft de voorkeur gekregen van begeleiders en 
organisatie, omdat het in de vaste planning kan worden meegenomen en daardoor niet afgaat van 
cliënttijd. Daarnaast raakt het team door het groepsinterview meer geïnformeerd over elkaars 
ervaringen en gedachten en heeft het groepsinterview daarmee een bijdrage aan de 
professionalisering van het team. Door de ervaringen van de begeleiders met de cliënten met EPA 
hebben zij een goed inzicht in de obstakels, grenzen, maar ook krachten en mogelijkheden van hun 
cliënten. Een risico hierin kan te vinden zijn in sterke meningen van teamleden. Ook wanneer blijkt dat 
het overleg online gaat plaatsvinden, dan kan er een belemmering ontstaan door bijvoorbeeld 
vertragingen in de verbinding. Een voordeel van online het groepsinterview doen is de opname van 
beeld en geluid die gemaakt kan worden en van waaruit getranscribeerd kan worden voor de analyse 
wordt gemaakt. De vragen die gesteld gaan worden zullen door de onderzoeker zelf worden opgesteld 
en vooraf door derden worden beoordeeld op objectiviteit en suggestiviteit en ter voorkoming van bias. 
 
5. Welke suggesties kunnen professionals uit andere disciplines geven over wat cliënten met EPA 
volgens hun ervaringen nodig hebben in begeleiding om tot zelfredzaamheid te komen? 
Een kwalitatief onderzoek doormiddel van face to face interviews of interviews via videobellen aan 
professionals uit andere disciplines van het ketennetwerk rondom de cliënten met EPA bij impegno 
team Westland. Er wordt gekozen voor het afnemen van semi gestructureerde interviews om ruimte te 
houden voor doorvragen op de antwoorden van de professionals wanneer voor het onderzoek 
interessante zijpaden worden ingegaan. Gekozen wordt voor een zo ’n persoonlijk mogelijke vorm van 
contact om de mogelijkheid op doorvragen en inhoudelijk in te gaan op suggesties en ervaringen te 
vergroten. De gevraagde professionals zijn als gevolg van de coronapandemie vrij om hier hun eigen 
voorkeur in aan te geven of dit videobellen of face to face contact is. Als respondenten zal aan 
professionals uit het GGZ-Naaldwijk, zorgregisseurs uit het sociaal kernteam en WMO consulenten 
van de gemeente medewerking worden gevraagd. Deze professionals komen tijdens hun 
werkzaamheden in contact met mensen met EPA. Het doel is om vanuit de interviews met deze 
professionals suggesties te verkrijgen op het gebied van mogelijkheden, communicatie en 
samenwerking richting zelfredzaamheid met de cliënt met EPA. Voor deze deelvraag wordt het 
verzoek tot interview gedaan aan 3 GGZ professionals, 2 zorgregisseurs van het sociaal kernteam en 
1 WMO consulent met achtergrond op psychosociaal gebied. Deze mensen zijn gekozen voor de 
interviews, omdat zij met dezelfde cliënten in professioneel contact zijn als de begeleiders uit team 
Westland en er casusinhoudelijk tussen partijen in het verleden en toekomst gesproken wordt.  
 
 

6.Planning 
 
Tijdens de verschillende fasen van het onderzoek en het schrijven van de scriptie vindt zowel per mail, 
telefonisch, op locatie of via videobellen overleg plaats met de teammanager van het team als 
opdrachtgever namens impegno. Het praktijkonderzoek vindt plaats op de verschillende locaties waar 
respondenten werkzaam of woonachtig zijn en zijn afhankelijk van logistieke mogelijkheden. De 
vragenlijsten die ontstaan na het literatuuronderzoek worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Ook 
vindt er overleg plaats met de opdrachtgever over de interview vorm voor de professioneel betrokken 
respondenten. Vanuit de organisatie zal gedurende het onderzoek benodigde informatie over de 
doelgroep en mogelijk beschikbare vragenlijsten uit eerdere onderzoeken binnen de organisatie 
worden gedeeld. De uitkomsten van het onderzoek en de daarop volgende adviezen worden tot slot 
aan impegno en in het bijzonder het betrokken team overgedragen. 
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6.1.  planning onderzoek en verwerking resultaten 
 

Datum Opdracht Uiterlijk klaar  

 1-3-2021 Oriënterend gesprek met opdrachtgever                       Ѵ 

 6-3-2021 Training plan van aanpak 1                       Ѵ 

 9-3-2021 Inleveren eindopdracht 16-3-2021      Ѵ 

 2-4-2021 Training plan van aanpak 2 2-4-2021         Ѵ 

 3-4-2021 Verwerken feedback training PVA 2 12/13-4-2021  Ѵ 

 4-4-2021 Verkennende literatuurstudie 4-4 t/m 13-4 2021 Ѵ 
 

7-4-2021 Overleg opdrachtgever voor goedkeuring centrale vraag, 
deelvragen. 

9-4-2021 Ѵ 

11-4/19-4-
2021 

Feedback uit PVA 2 en overleg opdrachtgever verwerken 
en afronden PVA 

 Ѵ 

20-4-2021 
 

PVA voorleggen aan opdrachtgever 14-4-2021 Ѵ 

 Feedback werkgever verwerken in PVA 19-4-2021 Ѵ 

27-4-2021 PVA van aanpak inleveren bij NTI 20-4-2021 
 

Ѵ 

5-5-2021 Aanpassingen PVA doorvoeren   Ѵ 

24-5-2021 PVA versie 2 inleveren bij NTI  aanscherpen Ѵ 

10-5-2021 Literatuuronderzoek en opstellen inleiding 18-7-2021  

4-6-2021 Overleg verloop scriptie met opdrachtgever   Ѵ 
 

12- 6 tot  
15 -6-2021 

Aanpassen PVA en inleveren versie 3 
 

21-6-2021 
 

Ѵ 
 

    5-7-2021 Aanpassingen op beoordeling versie 3 en opnieuw 
inleveren PVA 

6-7-2021 Ѵ 

Vanaf 31 -
5-2021 

Praktijkonderzoek/interviews/vragenlijst cl. 23-7-2021  

24-7-2021 Resultaten verwerken 30-8-2021  

30-8-2021 
 

Conclusie en advies 28-9-2021  

3-9-2021 Overleg verloop scriptie met opdrachtgever, doen van 
aanpassingen 

  

4-10-2021 Controle scriptie eigen contacten 11-10-2021  

11-10-021 Scriptie voor feedback naar onderzoeksorganisatie   

18-10-021 Gewenste aanpassingen uitvoeren   

2-11-2021 Inleveren van scriptie bij NTI   

 
Ѵ: afgerond 
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