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1.
Inleiding

Programma OPaZ wil het verschil maken bij complexe 
zorgvragen. Tien persona’s helpen om te leren denken 
vanuit de wereld van cliënten. In het kader van het project 
‘Leren van persona’s en casuïstiek’ zijn leertrajecten 
actieonderzoek rond de persona’s georganiseerd.

Meerwaarde van persona’s

Een persona is niet één persoon maar representeert een 
groep mensen. Niet het aanbod staat centraal, maar de 
situatie en vragen van degenen die zorg nodig hebben. De 
persona’s van OPaZ geven de mensen die geen passende 
zorg of ondersteuning kunnen vinden, letterlijk een 
gezicht. Ze helpen betrokken organisaties en professionals 
(zorgkantoren, gemeenten, cliëntondersteuners, 
aanbieders, het ministerie, enzovoort) om gevolgen van 
beleid te doordenken en nieuwe oplossingen te bedenken. 
Meer informatie over de OPaZ-persona’s staat op  
www.opaz.info/personas. 

 Maatwerk breed toepassen

OPaZ wilde samen met professionals uit de praktijk 
oplossingen ontwerpen en ontwikkelen voor de 
problematiek die de persona’s tegenkomen. Knelpunten 
en voorbeeldsituaties waren voldoende in kaart gebracht. 
Het was tijd om niet verder te problematiseren, maar 
inzicht te creëren in maatwerkoplossingen en deze 
vervolgens breder toe te passen. 

Leertraject actieonderzoek

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant 
hebben voor OPaZ samen een ‘verkorte opleiding’ tot 
actieonderzoeker georganiseerd. In het voorjaar en in 
het najaar van 2018 werkten in totaal 90 deelnemers 
(twee groepen van 45) vier dagdelen met actieonderzoek 
rondom een persona. Kleine, divers samengestelde 
groepjes (inclusief ervaringsdeskundigen) zijn aan de 
slag gegaan met de knelpunten die in het leven van één 
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van de persona’s spelen. Deelnemers waren onder meer 
cliëntondersteuners, medewerkers van zorgkantoren, 
ervaringsdeskundigen, wijkteammedewerkers, 
beleidsmedewerkers van VWS en koepelorganisaties, 
medewerkers van kennisinstituten, maatschappelijk 
werkers en andere experts. Zij ontwierpen samen 
oplossingen, toetsten deze aan de praktijk, reflecteerden 
op wat ze leerden (en wij met hen), pasten de oplossingen 
aan, toetsten deze vervolgens weer aan de praktijk 
én probeerden de oplossingen op te schalen en 
structureel te maken. Dit deden we om een groot aantal 
maatwerkoplossingen rond de persona’s te ontwikkelen, 
maar vooral om van te leren: hoe kunnen we in de 
toekomst passende zorg bottom-up ontwikkelen met 
bijpassende condities?

Over Programma OPaZ

Het is niet altijd makkelijk om 
passende zorg te vinden. Het 
programma Ondersteuning Passend 
Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief 
van het ministerie van VWS, zoekt 
structurele oplossingen die de 
zoektocht naar passende zorg bij 
complexe zorgvragen makkelijker 
maken. 
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Actieonderzoek is een interactieve manier van onderzoek 
doen. De actieonderzoeker handelt in de praktijk en leert 
door de reacties vanuit observaties en ervaringen, de 
praktijk (en het systeem) beter begrijpen.

Deze methode is bij uitstek geschikt om professionals hun 
eigen interventies tijdens hun werk te laten onderzoeken. 
Niemand kan de reacties op verandering zo goed 
waarnemen als diegene die de verandering in gang zet. De 
methode helpt ook goed om te begrijpen hoe passende 
zorg tot stand komt in een complex web van regels, 
belangen, wetten en financieringsstromen. Klassieke 

onderzoekers die als neutrale buitenstaander dit systeem 
onderzoeken, zien maar een klein deel van de vele  
details die mogelijk maken dat mensen toegang of 
juist geen toegang tot passende zorg krijgen.

In een actieonderzoek combineer je stappen die 
normaal door verschillende professionals worden gezet. 
Je hebt een idee, maakt een plan, voert het uit, kijkt 
wat er gebeurt, reflecteert er op en past je plan aan. 
In de verzorgingsstaat zijn het vooral beleidsmakers 
en onderzoekers die plannen maken en reflecteren. 
Uitvoerende professionals en burgers voeren het vooral 
uit en zien wat er gebeurt. 

2.
Wat is actieonderzoek? 
eigenlijk?

Beeld: Henriëtte Guest
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Dit is de moeilijkste stap. De ernst van de situaties waarin iemand die zich kan identificeren met een 
persona terechtkomt, is voelbaar. De teleurstelling van het niet ontvangen van passende zorg en 
ondersteuning en de onmacht om in de complexiteit tot passende oplossingen te komen, versterkt de 
neiging om te problematiseren. Om een actieonderzoek te doen, moet je actie ondernemen. Daarom 
is het belangrijk om relatief snel een of enkele aspecten van het probleem te kiezen en daarvoor een 
mogelijke interventie te bedenken (met anderen). Het liefst een kleine eenvoudige interventie die je zelf 
uit kunt voeren. Alleen dan kun je goed waarnemen wat de reacties van anderen zijn op je interventie. 
In stap 1 hebben de deelnemers allemaal één interventie bedacht die ze wilden toetsen bij een persoon 
uit de doelgroep, een collega of een andere persoon die op een mogelijke manier kan meedenken over 
of meedoen in een oplossingsrichting.

Als je de interventie vervolgens uitvoert, zie je steeds meer nieuwe dingen. Je leert iets over de regels, 
iets over zorgfinanciering, iets over het gedrag van collega’s en cliënten, iets over je eigen gedrag, iets 
over knelpunten in het huidige systeem, iets over knelpunten die jouw interventie in de weg zitten. In 
deze fase moet je dat allemaal lekker tot je laten komen en vooral doorwerken aan je interventie. 

Als je mensen gaat helpen die vastlopen in onze complexe verzorgingsstaat zie en leer je snel veel 
te veel. Halverwege het actieonderzoek loopt je hoofd letterlijk over van alle inzichten en gedachten 
over knelpunten en mogelijkheden voor verbetering. Dat is het moment waarop je keuzes moet maken. 
Halverwege het proces ga je prioriteren. Welke twee, drie of vier inzichten ga ik verder onderzoeken om 
mijn oorspronkelijke idee te verbeteren?

Stap 1: Van denken naar doen

Stap 2: Wat zie en leer je allemaal?

Stap 3: Je hoofd loopt over 
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Op basis van je onderzoek naar je belangrijkste inzichten pas je je oorspronkelijke idee een klein 
beetje aan, om vervolgens weer verder actie te ondernemen in een nieuwe cyclus. Aan het eind van 
iedere cyclus is het tijd om ook de inzichten die niet direct je interventie verbeteren, op te schrijven. 
Wat heb je geleerd over het systeem? Wat over de doelgroep die je helpt? En wat over je eigen rol (als 
actieonderzoeker) in het geheel?

Kennismaken met de 
actieonderzoeker

De actieonderzoeker:
• Leert, analyseert en ontwerpt tegelijkertijd;
•  Ontwikkelt oplossingen voor onbekende en ongetemde 

problemen;
•  Ervaart het hoe en waarom van knelpunten door deze 

zelf op te lossen;
•  Past de interventie en onderzoeksvragen tijdens het 

onderzoek aan.

Stap 4: Aanscherpen interventie 

De verkorte opleiding  
voor OPaZ

In de opleiding doorlopen we de plan-act-observe-
reflect cirkel die in actieonderzoek centraal staat op 
een flexibele, kort-cyclische manier: we ontwerpen een 
(zo klein mogelijke) oplossing, proberen deze uit in de 
praktijk, kijken heel goed wat het effect is, reflecteren 
daarop, en passen de oplossing daarop aan. Zie hiernaast 
de schematische weergave.

De verkorte opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten (die 
goed aansluiten bij de stappen zoals eerder verwoord):

1. Van analyse naar ontwerp
2. Toetsen aan de praktijk
3. Reflectie
4. Grande finale 
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2.  Toetsen aan de praktijk 
Leren om eerst een interventie te ontwerpen, deze 
uit te voeren en vervolgen pas te reflecteren;  
dus eerst doen, dan denken. De oplossingsrichting 
werd vertaald in concrete acties.

Grootste uitdaging:  
Acties bedenken voor jezelf en gericht op echte 
mensen en ‘dichtbij’ (niet voor anderen en de 
verandering (alleen) zoeken in andere wetgeving).

1.   Van analyse naar ontwerp 
Het waarom, hoe en wat van actieonderzoek; 
kennismaking persona’s  
en aan de slag in groepjes om te gaan ontwerpen.

Grootste uitdaging:  
Niet te lang blijven problematiseren. Je maakt 
zo snel mogelijk de slag van een groot aantal 
ideeën en oplossings richtingen naar één of enkele 
oplossingsrichting(en) waar je het actieonderzoek  
op wilt gaan inzetten.
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3.  Reflectie: wat werkt waarom 
en wat nog niet? 
Reflectie aan de hand van een aantal leervragen: 
wat is je mooiste, nieuwe inzicht over de persona? 
Wat wil je nog meer daarover leren? Waarmee 
helpen we hem/haar beter? Wat heb je geleerd over 
jezelf? Welk knelpunt los je op? Wat gaan we verder 
actieonderzoeken? 

Grootste uitdaging: 
Stap van denken naar doen in het testen van je 
oplossing bij een persoon achter de persona. Ook als 
de interventie nog niet volmaakt doordacht is, is actie 
richting de persoon achter de persona wel belangrijk 
om te leren wat die persoon nodig heeft.

4.  Grande finale 
Leeropbrengst en ontwerpresultaat. Het pitchen van 
wat groepjes deelnemers hebben geleerd en welk 
(tussen)resultaat ze hebben bereikt qua ontwerp. 
Dit leverde een rijkdom op aan opbrengsten. Ook al 
begon ieder groepje bescheiden aan de pitches, het 
was indrukwekkend om te zien wat er was geleerd. 

Grootste uitdaging: 
Niet onderschatten van wat je hebt geleerd en bereikt.
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Actieonderzoek: maken en leren

Actieonderzoek is in de eerste plaats een methode om 
iets te leren. Het is mooi meegenomen als er uit de eerste 
ontwerpfase al iets komt dat werkt. Maar dat is zeker niet 
altijd het geval. Actieonderzoek helpt mensen die iets 
willen ontwikkelen terwijl er nog onvoldoende kennis is. 
Eigenlijk gaat de actieonderzoeker ervan uit dat het eerste 
ontwerp niet perfect is, maar wil hij vooral door actie te 
ondernemen de wereld beter leren begrijpen.

Spannend
Dat is het spannende aan actieonderzoek. Wie durft iets 
te ondernemen terwijl hij weet dat zijn interventie nog 
niet af is? En wie durft dit te doen met en voor (iemand 
uit) een doelgroep die al kwetsbaar is? Die spanning zagen 
we voortdurend terugkomen tijdens dit traject. Sommige 
groepjes lukte het om een kleine interventie te ontwerpen 
en direct aan de slag te gaan. Andere groepjes wilden 
eerst meer weten over hun persona, over de regels of over 
het veld. Via beide wegen leerden de deelnemers snel 

en veel. Dit om de simpele reden dat als je zelf iets wilt 
ontwerpen en uitvoeren, je veel moet weten.

•  Je moet veel van iemand uit de doelgroep weten. Wat is 
het voor iemand? Wat wil hij? Wat doet hij? En waar is 
hij volgens hemzelf mee geholpen? 

•  Je moet veel van het systeem achter de hulp, zorg en 
dienstverlening weten: Wat is er allemaal al? Welke 
regels zijn er? Welke wetten? Welke potjes geld? En 
welke ruimte is er om iets nieuws te ontwerpen?

•  Je moet veel over jezelf weten: wat kan ik eigenlijk 
doen? Waar ben ik goed in? En hoe kan ik zelf het beste 
actie ondernemen om een probleem of deelprobleem 
op te lossen?

Leerpunten
Tijdens de opleiding zijn we steeds teruggekomen bij deze 
drie leerpunten. Wat leer je over de persona? Wat leer je 
over het systeem? En wat leer je over jezelf? In hoofdstuk 
3 geven we een overzicht van wat er rond de verschillende 
persona’s aan inzichten is opgedaan en wat er is geleerd. 
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We lichten twee voorbeelden uitgebreider toe en de andere uitkomsten 
vatten we samen in een tabel. De uitkomsten zijn een bundeling van de 
leertrajecten in het voorjaar en najaar van 2018. Voor de persona’s Sem, 
Willem en Familie Hermsen is één leertraject actieonderzoek doorlopen.

3.
Inzichten & oplossingen
per persona

Beeld: Henriëtte Guest
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Robert kan niet goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht en 
overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Hij wordt 
van het kastje naar de muur gestuurd. 

Een van de twee onderzoeksgroepjes rond Robert wilde 
hem graag een gezicht geven. De groep vermoedde 
namelijk dat professionals vaak helemaal niet weten dat 
Robert niet goed kan lezen. Laat staan dat ze weten dat hij 
zich niet zelf kan redden. Hij zegt zelf immers dat hij dat 
wel kan. 

Postercampagne
Om hun collega’s kennis bij te brengen, ontwerpt 
de onderzoeksgroep een poster. Deze hangen ze op 
verschillende plekken in de drie organisaties waar de 
actieonderzoekers in opleiding werkten. De poster vraagt 
de lezer of ze weten dat er maar liefst 2 miljoen mensen 
in Nederland moeite hebben met lezen en schrijven. Ook 
beschrijft de poster een verband tussen mensen met 
schulden en laaggeletterdheid. 
De meest verrassende les was dat sommige collega’s 
de feiten gingen ontkennen. Zij wilden niet geloven dat 
zoveel mensen niet in staat waren om de brieven van 

Hoe maak je een probleem 
zichtbaar in je organisatie? 
Robert loopt vast in de complexe 
samenleving.

ROBERT
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de organisatie te lezen. Ook wilden ze weten wie ‘deze 
onzin’ op hadden gehangen. Op basis van deze en andere 
reacties op simpele feiten leerden de onderzoekers dat als 
ze echt impact wilden hebben, bij de posters gesprekken 
over Robert moesten voeren. Dit zijn ze vervolgens gaan 
doen, om collega’s te betrekken bij de vraag: wat betekent 
dit voor onze organisatie? 

Doen en daarvan leren
Dit is een mooi voorbeeld van hoe klein en eenvoudig 
je zelf een actieonderzoek op kunt zetten. Het gaat 
er niet om, om de mooiste en beste oplossing met de 
meeste impact te ontwerpen. Het gaat er om dat je 
een interventie pleegt en leert van de reactie op deze 
interventie. In dit geval leerden de onderzoekers hoe 

heftig het is als je de systeemwereld confronteert met 
feiten uit de leefwereld waar ze geen goed antwoord op 
hebben. 

Wat is er nodig om deze oplossing verder te 
brengen?
De deelnemers hebben de andere actieonderzoekers 
gevraagd ook posters op hun werk op te hangen, en het 
gesprek te faciliteren. Door dit te doen creëer je bewustzijn 
over het vaak nog grote gat tussen systeem- en leefwereld. 
Je confronteert het systeem op een sympathieke 
manier met iets dat ze niet goed georganiseerd heeft. 
En, zo leerden de onderzoekers, je komt er achter dat 
organisaties hier al verschillende initiatieven voor nemen, 
maar dat wordt niet breed gedeeld. 

Beeld: Henriëtte Guest
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Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke 
beperkingen (oftewel ernstige meervoudige beperkingen: 
EMB). Nora heeft zeer intensieve zorg nodig van 
vertrouwde mensen die haar (non-verbale) communicatie 
goed leren lezen. Nora heeft hulp nodig bij alle dagelijkse 
handelingen. Haar ouders hebben een dagtaak aan het 
regelen en geven van de zorg. Er is levenslang zorg nodig 
voor Nora en ondersteuning voor het gezin van Nora om 
het vol te houden.

Wat helpt (het gezin rondom) Nora?
De ouders van Nora (en andere leden van het gezin) 
staan continu onder druk door de intensieve zorg en 
ondersteuning die Nora nodig heeft vanwege de ernstig 
meervoudige beperkingen en het gedrag dat daaruit 
voortkomt. De ouders willen niets liever dan Nora zoveel 
mogelijk thuis laten slapen en verzorgen. Dat is ook het 
beste voor Nora. Het is alleen lastig vol te houden. De 
regelgeving en financiering maken dat de ouders nu 
moeten kiezen tussen thuis wonen met twee dagdelen 
logeren in een instelling op basis van een modulair 
pakket thuis (MPT) of volledig verblijf in een instelling. 
Het switchen tussen deze twee leveringsvormen levert 

Hoe een idee zomaar wel tot een 
wijziging in de regelgeving kan 
leiden. Nora heeft haar hele leven 
dag en nacht zorg nodig.

Nora
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veel gedoe op qua administratieve lasten, dubbele kosten 
voor op maat gemaakte hulpmiddelen, et cetera. Al met al 
ook niet aantrekkelijk voor zorgaanbieders. Een flexibeler 
verdeling tussen deze twee modaliteiten zou Nora en 
haar ouders/gezin enorm helpen. Dan is het beter vol te 
houden voor het gezin en kan Nora meer en langer thuis 
blijven.

Hoe zorgen we dat er voor dat er iets met deze 
oplossing gebeurt?
Achtereenvolgens zijn twee groepjes actieonderzoekers 
aan de slag gegaan met een oplossing voor dit probleem: 
de teams ‘Deeltijdwonen’ (in het voorjaar) en ‘Dubbel 
Verblijf’ (in het najaar). De teams bestonden uit 
beleidsmedewerkers van VWS, ervaringsdeskundige 
ouders, medewerkers van zorgkantoren en 

zorgaanbieders. Dit heeft geleid tot de introductie 
van het construct ‘MPT + Verblijf’. Dit construct biedt 
de gewenste flexibiliteit voor Nora en haar ouders en 
biedt de randvoorwaarden voor uitvoerbaarheid voor 
zorgaanbieders en zorgkantoren. Het idee is volledig 
uitgewerkt inclusief wijzigingen in de rekenmodule voor 
financiering, berichtenverkeer in de i-Wlz. Mooi om te zien 
hoe in twee slagen actieonderzoek en met veel passie een 
zeer gewenste oplossing daadwerkelijk dichterbij komt.

Beeld: Henriëtte Guest

 OPaZ ACTIEONDERZOEK 19



Janny

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.
Het gaat bij mensen zoals Janny om ouderen met geheugenproblemen die 
de regie kwijtraken over hun leven en in onveilige situaties terechtkomen. Zij 
hebben vaak hulp vanuit de gemeente en wijkverpleging of krijgen langdurige 
zorg thuis. De complexiteit ontstaat vooral in de periode dat zij nog thuis 
wonen terwijl dat eigenlijk niet meer kan.

Samenvatting opbrengsten per persona

Probleem: Dementie ontwikkelt zich 
in een lang proces waarin signalen/
tekenen van dementie niet altijd 
worden herkend (door de omgeving 
en de persoon zelf) en bespreekbaar 
worden gemaakt.

Probleem/vraag: “Help, ik heb een 
niet pluis gevoel? Waar kan ik terecht 
met mijn zorg(vragen)”. Voor naasten 
zijn de antwoorden lastig te vinden. 

Oplossing: Een signalerings- en 
actiekaart waarmee herkenning 
en crisisbeleving beïnvloed 
kunnen worden, zodat eerder actie 
ondernomen kan worden (en welke).

Oplossing: 1. Menukaart om wegwijs 
te worden in de informatie; 2. 
Bekendheid cliëntondersteuning in 
de gemeente verbeteren (poster!) en 
bereikbaar maken.

Geleerd: Proces van doen en 
uitproberen levert positieve 
ervaringen én leer- en 
verbeterpunten op. Testen per 
doelgroep (mantelzorger / 
professional) helpt. Vervolg: hoe 
beoordelen van (voldoende) 
veiligheid en hoe dan te handelen?

Geleerd: Gemeente is 
verantwoordelijk voor cliënt-
ondersteuning, maar deze is niet 
overal beschikbaar; verwarrend 
veel informatie; behoefte scherper 
(duidelijk, laagdrempelig, door-
verwijzen, kennis sociale kaart). Actie 
geeft energie!
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Robert

Robert loopt vast in de complexe samenleving
Robert heeft moeite met de complexe maatschappij, bijvoorbeeld door een 
lichte verstandelijke beperking en/of laaggeletterdheid. Robert kan niet 
goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht maar zijn omgeving overschat zijn 
mogelijkheden voor eigen regie en zelfstandig functioneren. Robert kan 
kwetsbaar zijn voor misbruik of strafbaar gedrag.
Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen. Zonder juiste 
(levensbrede) hulp kunnen zijn problemen escaleren waardoor uiteindelijk 
zware zorg nodig kan zijn. 

Probleem: Focus van de 
hulpverlening op wat Robert niet kan. 
Robert kan niet goed lezen, heeft 
weinig zelfinzicht, maar zijn omgeving 
overschat zijn mogelijkheden voor 
eigen regie. Robert wil eigenlijk 
alleen een woonplek met begeleiding 
(geen hulpverlening meer).

Oplossingsrichting: Robert beter 
leren kennen; ervoor zorgen dat 
Robert een gezicht krijgt; wat wil hij 
(echt)? (“Misschien wil hij wel een 
konijn”.) Hoe komen we daar achter: 
‘gewone aansprekers’ (misschien 
wel de buurman), maak gewoon een 
praatje met Robert (gewoon doen!). 
Eerst contact maken, dan met hem 
uitzoeken wat de situatie is. Goed 
luisteren naar wanneer Robert zelf 
tevreden is (zijn we als hulpverleners 
niet gewend).

Geleerd: Goed voorbeeld gevon-
den: Opbouwwerk nieuwe stijl in 
Olst. Hierin is zowel de kracht als de 
hulpvraag belangrijk; wat kan iemand 
betekenen? Dan koppelen aan krach-
tige mensen. Daarmee komt de focus 
te liggen op wat Robert wel kan. Dan 
voelt Robert zich gehoord, gezien, 
gewaardeerd.

Zie uitgebreide uitwerking op pagina 16.
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Mira

Mira heeft onverklaarde klachten
Mira heeft ernstige lichamelijke klachten waarvoor geen goede somatische 
verklaring wordt gevonden. Denk aan chronische pijn, vermoeidheid, hoofdpijn, 
of niet meer kunnen praten, horen, zien of lopen (conversiestoornis). Kortom: 
ze heeft geen ‘objectiveerbare’ aandoening.  Daardoor wordt zij bij vragen over 
werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van het kastje naar de muur 
gestuurd. De gevolgen voor school, werk, relaties, dagelijkse bezigheden – het 
hele leven – kunnen enorm zijn.

Samenvatting opbrengsten per persona

Probleem: Tijdens gesprekken met 
Mira werd direct weerstand ervaren. 
Mira wil zich eerst gezien en gehoord 
worden, wil erkenning voor de 
klachten.

Oplossingsrichting: Vroege 
interventie door psycho-educatie; 
netwerk/omgeving betrekken; 
samenwerking reguliere en 
alternatieve circuit.

Geleerd: Mira’s vinden leek lastig. 
Bij reflectie bleek dat iedereen wel 
Mira’s kent. Zij hebben vaak leren 
leven met hun klachten en daardoor 
herken je ze niet direct als Mira.

Probleem: Mira heeft geen 
‘objectiveerbare’ aandoening. 
Daardoor wordt zij bij vragen over 
werk, inkomen en maatschappelijke 
ondersteuning van het kastje naar de 
muur gestuurd. Er is weinig begrip als 
er geen diagnose gesteld kan worden.

Oplossingsrichting: De ‘Gesprekshulp 
voor werk’, gemaakt voor en door 
mensen met autisme, is vertaald naar 
de situatie van Mira en getest door 
‘een Mira’ en een psychiater.

Geleerd: Opdracht om iets concreets 
te gaan doen helpt om in beweging te 
komen. Samenwerking verbetert de 
oplossing. Bij Mira’s is het probleem 
dat het ontbreken van een diagnose 
de ondersteuning belemmert, terwijl 
wet- en regelgeving ruimte biedt om 
naar de persoon te kijken en geen 
diagnose vereist. 

22 OPaZ ACTIEONDERZOEK



Noah

Noah mijdt zorgverleners
Noah’s psychosociale problemen leiden tot onbegrepen gedrag. Hij is moeilijk 
bereikbaar. Hij vraagt geen hulp en accepteert geen aanbod van hulp. Noah 
heeft problemen op meer levensgebieden; dat kan zijn een combinatie 
van psychosociale problemen, verslaving, hersenletsel, autisme, een lichte 
verstandelijke beperking en/of geheugenproblemen. Zelf vindt hij niet dat 
hij hulp nodig heeft. Zijn familie denkt daar anders over. Zorgmijders zoals 
Noah in een gezin kunnen de familie zwaar belasten. Soms is een heel gezin 
zorgmijdend.

Probleem: Hulpverlening doet vooral 
een beroep op wat je niet kan. Het 
netwerk van Noah is ‘gelinkt’ aan zijn 
problemen en niet aan wat hij wel 
zou kunnen.

Oplossingsrichting: Focus op wat 
hij wel kan, bijvoorbeeld tekenen. 
Vertrouwen opbouwen door verant-
woor de lijkheid te geven. Concreet 
voorbeeld: contacten leggen door 
een muurschildering te maken op de 
school van zijn kinderen.

Geleerd: Noah wordt aangesproken 
op iets wat hij goed kan. Hij is minder 
eenzaam en zijn kinderen zijn trots. 
Vanuit de school ontstaat er een 
betere relatie met het gezin.

Probleem: Noah wordt vooral 
negatief benaderd. Lastig contact 
met hem te maken (je moet eigenlijk 
‘via de regenpijp’ bij Noah binnen 
proberen te komen).

Oplossingsrichting: Verandering in 
de mindset en de benadering van 
Noah: zorgmijder wordt selectieve 
zorgzoeker. De professional maakt 
contact met Noah. Het systeem moet 
zorgen voor regelruimte.
En dan: bureaucratievrij en ontschot 
budget en regelruimte door heel de 
organisatie.

Geleerd: Ervaringen: lastig om 
onbevooroordeeld en nieuwsgierig te 
blijven. Neiging is ‘op papier’
 de goede dingen te bedenken, maar 
praktijk is weerbarstig. Positief: 
schotten doorbreken en doorzetten 
wordt door omgeving gewaardeerd 
en werkt aanstekelijk. Vraagt 
openheid, reflectie en creativiteit. 
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Nora

Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig
Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen (oftewel 
ernstige meervoudige beperkingen: EMB). Prikkelgevoeligheid en moeilijk 
te begrijpen gedrag (zoals zelfverwonding, agressie of apathie) komen 
voor en vaak zijn er ook medische aandoeningen zoals epilepsie of 
ademhalingsproblemen en/of kan er sprake zijn van autisme. 
Nora heeft zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar 
(non-verbale) communicatie goed leren lezen. Nora heeft hulp nodig bij alle 
dagelijkse handelingen. Haar ouders hebben een dagtaak aan het regelen en 
geven van de zorg.
Er is levenslang zorg nodig voor Nora en ondersteuning voor het gezin van Nora 
om het vol te houden.

Samenvatting opbrengsten per persona

Zie uitgebreide uitwerking op pagina 18.

Probleem: Het gezin kan nu niet 
bepalen hoe vaak ze gebruik maken 
van logeren. Het aanbod houdt geen 
rekening met wisselende behoefte 
in de tijd (het is maximaal 3 etmalen 
per week of 7 x 24 uur zorg in een 
instelling).

Oplossingsrichting: Norm maximaal 
3 etmalen ter discussie; financiering 
deeltijd-wonen onder de loep nemen 
(MPT rekenmodule aanpassen); 
beschikbaarheid accommodatie; 
inzet behandeling faciliteren; 
beschikbaarheid hulpmiddelen.
Dat betekent: aanpassing BLZ, 
beleidsregels, beleidskader 
zorgkantoren en voorschrift 
Zorgtoewijzing Wlz.

Geleerd: Knelpunten worden 
duidelijk in gesprek in de driehoek 
gezin – zorgaanbieder – zorgkantoor. 
Daaruit blijkt: problematiek is 
complex, gezin moet altijd knokken 
(oplossing ontlast gezin), vraagt 
vertrouwen. Binnen bestaande regels 
is meer mogelijk dan je denkt. Kom 
los van dagelijkse hectiek, en werk 
samen! Het gaat om leren en durven!
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Amal

Amal is uit oorlogsgebied gevlucht en heeft psychische hulp nodig
Amal heeft een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. Amals 
zorgvraag past niet goed in de reguliere GGZ-diagnostiek en behandeltrajecten. 
Dit komt onder meer door taalproblemen en cultuurverschillen. Ook 
haar onzekere positie in de asielprocedure maken de situatie complex. 
Belemmeringen in participatie verergeren de psychische problemen van Amal. 
Trauma’s en schaamtegevoelens maken het lastig om over haar problemen te 
praten. Amal wordt daarom lang niet altijd begrepen. In de zorg weten ze niet 
goed aan te sluiten bij de problemen en behoeften van Amal.

Probleem: statushouder/vluchteling/
asielzoeker met psychische 
problematiek loopt vast in regels 
en systemen in Nederland. Wat is 
er nodig om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen?

Oplossingsrichting: Maatwerkproduct 
leveren, zoals een (professionele) 
buddy. Zet ervaringsdeskundigheid in 
om Amal verder te helpen. 

Geleerd: Amal heeft goede 
voorlichting, een buddy die de 
weg wijst en zekerheid over 
verblijfsvergunning nodig. Verder 
begrip voor de (psychische) 
problematiek, mogelijkheden voor 
maatwerk, doortastendheid en 
vertrouwensrelatie met Amal.

Probleem/vraag: Amal wil eigen 
kracht inzetten, maar daar wordt niet 
altijd naar geluisterd. Amal ervaart 
eenzaamheid en wil sociaal contact 
en vooral begrip. Amal loopt vast 
met praktische dingen: pinnen, post 
versturen, et cetera.

Oplossing: Cursus Mind-spring, 
gegeven door opgeleide trainers 
(psychologen en ervarings-
deskundigen). Door de inzet van 
ervaringsdeskundigheid voelen 
deelnemers zich vaak goed begrepen.   

Geleerd: Belangrijkste behoeften 
zijn: een luisterend oor, een maatje 
en begrip. Dit zijn menselijke 
waarden die de meesten al in zich 
hebben, die moeten in het contact 
met vluchtelingen ook voortdurend 
ingezet worden.
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Jochem

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 extreme prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag.

Soms wonen mensen zoals Jochem tot ver in de volwassenheid bij hun ouders, 
totdat de situatie onhoudbaar is. Omdat de zorg niet goed aansluit bij hun 
behoeften ontstaan vaak escalaties, soms met dwangmaatregelen tot gevolg. 
Vaak is familie betrokken maar kan de zorg niet aan.

Samenvatting opbrengsten per persona

Probleem: Cliënt heeft een 
hulpvraag/probleem, dan volgt 
onderzoek en diagnose; CIZ bepaalt 
het recht op zorg, gekoppeld aan 
grondslag en vervolgens wordt 
het zorgaanbod beperkt tot wat 
beschikbaar is voor die grondslag.

Onderzoeksvragen: Wat maakt 
dat sommige Jochems wel een 
passende plek vinden? Wat zijn de 
succesfactoren? Wat hebben (nieuwe) 
medewerkers nodig om de juiste 
ingang te hebben bij Jochem?

Oplossing: Gerichte integrale 
financiering vanuit de vragen: Wat 
is er aan de hand (diagnose)? Wat 
is nodig? Wie kan dit bieden? Eerst 
flexibele cliëntvolgende indicatie, 
dan passende aanbieder die 
maatwerk levert.

Oplossingsrichting: Toekomstige 
nieuwe medewerkers inzicht 
geven in de complexiteit van de 
gehandicaptenzorg en ervaringen 
uitwisselen. Zorgen dat dit terecht 
komt in opleidingen en stages,  
collega’s onderling blijven informeren, 
kennis delen, verbinden en ervarings-
deskundigen binnen blijven halen.

Geleerd: goed luisteren naar wat 
de behoefte is; niet het aanbod 
leidend laten zijn, maar indicatie en 
financiering volgend laten zijn.

Geleerd: over Jochem: zijn behoefte 
bepaalt de wijze van bejegening; 
Jochem wil gehoord en gezien 
worden: echt luisteren naar hemzelf. 
Zoeken naar waar de motivatie van 
Jochem ligt en ga daaraan bouwen. 
Zorg voor een maatje, klik tussen 
Jochem en de hulpverlener (vrijwillig 
of professioneel).

26 OPaZ ACTIEONDERZOEK



Willem

Willem is of lijkt soms erg in de war
Willem is verslaafd en heeft psychosociale en psychiatrische problemen. De 
maatschappij ziet hem als ‘een verwarde man’. Hij is een (jong)volwassene 
met verward gedrag door zijn psychiatrische aandoeningen en/of druggebruik. 
Bij mensen zoals Willem is er soms ook sprake van een lichte verstandelijke 
beperking (moeilijk leren). 
Vaak zijn er meerdere kortdurende opnames in GGZ-instellingen, tussendoor 
wonen zij bij familie, zelfstandig of zwerven rond. De familie is vaak wanhopig 
en/of keert zich af. Er is ook regelmatig sprake van zorgmijding.

Probleem: Te late herkenning 
van de licht verstandelijke 
beperking en onvoldoende 
eigenaarschap/regievoering bij de 
professionals gedurende zijn reis 
door de hulpverlening en op de 
betrokkenheid van de familie.

Oplossingsrichting: 
Informatievoorziening en scholing 
voor professionals en screenen 
dienst werk, participatie en inkomen 
en wijkteams; en stimuleren 
eigenaarschap (manier van kijken en 
handelen).

Geleerd: Gevonden wat werkt: 
stimuleren gebruik SCIL (Screener 
voor intelligentie en licht 
verstandelijke beperking) en inzetten 
deskundigheidsbevordering. Inzet 
op vervolg om de SCIL mee te nemen 
in de gebiedsgerichte en integrale 
leerlijn voor alle professionals in de 
wijk.
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Familie Hermsen

De familie Hermsen heeft vele problemen tegelijk
Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee kinderen krijgen jeugdhulp: vanwege 
autisme en vanwege een eetstoornis. De derde heeft oplopende problemen op 
school. Er is sprake van huiselijk geweld. Verschillende hulpverleners brengen 
verschillende aanpakken mee. Maar wat voor het ene gezinslid goed is, werkt 
juist averechts voor het andere. De problemen stapelen zich steeds meer op.

Het gaat om gezinnen met veel problemen tegelijk zoals leven onder 
de armoedegrens, schulden, verslaving, geen veilig thuis, psychosociale 
problemen, schooluitval, sociaal isolement enzovoort. De ondersteuning komt 
vaak van verschillende aanbieders en uit verschillende wetten.

Samenvatting opbrengsten per persona

Probleem: Deelnemers aan een 
casuïstiek MDO zitten in een 
koker, zijn vooral protocol- en 
regelgedreven (remt af in actie en 
leidt tot handelingsverlegenheid). 
Ook als geconstateerd wordt dat iets 
snel moet, dan komt het MDO nog te 
laat op gang.

Oplossing: Snel inzicht krijgen in 
wat er allemaal speelt, snel MDO 
organiseren en formuleren plan 
waarin ook minimaal een actie 
voor het gezin zelf zit: zo krijg je 
snel inzicht in de eigen kracht 
mogelijkheden van het gezin. 

Geleerd: Als je deze kwestie in je 
privéomgeving zou meemaken 
handel je anders! Je voelt de urgentie 
en gaat direct wat doen. Zo denken 
leidt tot daadkracht.
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Sem

Sem gaat al maanden niet meer naar school
Sem kan goed leren. Vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor 
prikkels is het regulier of speciaal onderwijs echter geen goede omgeving 
voor hem. Hij wordt vaak overschat in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en 
onderschat op zijn cognitie. Hij loopt vast op school en in de zorg. 
Mensen zoals Sem zijn ‘ indicatie-en hulpverleners-moe’ na vele intakes en 
contacten met zorgverleners. Ze kunnen zich onbegrepen en afgewezen voelen 
door school en door de maatschappij. Goed luisteren naar deze jongeren kan 
leiden tot verrassende oplossingen waardoor zij weer kunnen leren en zich 
ontwikkelen.

Probleem: Thuiszitten is recept voor 
uitval. Ouders ervaren dat alles erg 
lang duurt. Er is veel overleg, maar 
weinig actie en er is onduidelijkheid 
in verantwoordelijkheden.

Oplossing: praatkaart/sprintkaart 
gericht op korte, snelle interventies 
vanuit de visie: kind centraal en 
ouders aan zet. Inzet Multidisciplinair 
Out of the Box Overleg (MDOBO). 
Praatkaart bevat vragen, suggesties, 
gesprekspartners, etc. die helpen om 
het juiste gesprek te voeren en snel 
tot actie te komen.

Geleerd: Veel soorten Sems; 
iedereen helpen kan niet. Buiten 
systeem denken lukt vaak pas na 
volledig vastlopen. Er is te weinig 
info over routes binnen en buiten 
systeem. Kleine acties kunnen 
kleine resultaten brengen en 
multidisciplinaire groep levert meer 
perspectieven. Juridische grenzen 
worden gebruikt als excuus; zoeken 
waar het geitenpaadje ligt.
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Wat hebben we geleerd?

Over de mensen achter de persona’s
•  Er is vaak sprake van een mismatch tussen de behoefte 

van de cliënt en het bestaande aanbod. Professionals 
werken sterk vanuit hun mentale denkkader en maken 
snel de vertaling naar professionele termen (zoals 
volgen van de regels of beschikbaar aanbod); daarom: 
sluit echt aan bij en luister goed naar de cliënt. Dichtbij 
de behoefte van de cliënt ontstaan nieuwe ideeën 
en mogelijkheden voor passende zorg (vanuit gezond 
verstand, intuïtie en creativiteit).

•  Veel problematiek ontstaat bij het verkrijgen van de 
juiste indicatie, financiering en een combinatie van 
aanbod dat in verschillende domeinen wordt gegeven. 
Er is behoefte aan ruimte om domeinoverstijgend zorg en 
ondersteuning in te kunnen zetten: wensen voor nieuwe, 
integrale manieren van financiering. Eén regisseur/
arrangeur/leefcoach helpt daar mogelijk bij. Hanteer 
daarbij ook het principe: we beginnen gewoon, want dat 
is nodig. We evalueren later en rekenen dan af.

Over actieonderzoek en actieonderzoekers
•  Door te doen, ervaar je hoe het is en heb je materiaal 

voor reflectie.
•  Bevestiging van ‘principes’ in actieonderzoek: houd 

het klein, stapje voor stapje, niet te lang nadenken 
maar doen, denk over wat nodig is (werk vanuit gezond 
verstand en intuïtie), richt je op hoe het wel kan (niet 
blijven problematiseren).

•  Vier je successen: waardeer wat je door/met actie-
onderzoek anders hebt gedaan, wat je daarvan hebt 
geleerd. Plezier heb je nodig om het vol te houden.

•  Samenwerking met anderen (vooral andere disciplines) 
draagt bij aan resultaat en wordt als zeer prettig 
ervaren; het moet echter niet afleiden van eigen 
actieonderzoek (eigenaarschap).

4.
Reflectie
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Over het (omgaan met het) systeem
•  Professionals en beleidsmakers moeten leren dansen 

met het systeem: durven, doen, proberen.
•  Eigenaarschap ontstaat door betrokkenheid bij de 

cliënt: ‘nee’ is geen acceptabel antwoord. Dat vraagt om 
je vast te bijten in de problematiek en wat anders te 
proberen.

•  Denk in uitzonderingen; regels en systemen zijn niet 
100% passend (“one size fits none”; geef vooraf ruimte).

•  Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen zonder over 
te nemen; hoe beweeg je andere partijen om hun 
bijdrage te leveren?

•  Inzet ervaringsdeskundigheid helpt om dichtbij de 
behoeften van de cliënt zelf te blijven en soms om 
wegwijs te worden in de systemen.

Deelnemers geven concreet aan dat ze het volgende 
anders gaan doen na de training:
•  (Meer) actiegericht werken en actie combineren met 

onderzoek (‘gewoon doen’).
•  Klein denken en klein beginnen, eerder een idee 

uitproberen, starten korte experimenten.
•  (Nog) meer contact zoeken met cliënten en deze 

cliënten een stem geven.
•  Buiten de lijntjes kleuren, sneller zoeken naar 

ongebaande paden en sneller opschalen.

Wat deelnemers verder (aanvullend) nog willen leren:
•  Écht actieonderzoek gaan doen; nog meer de modder 

in.
•  Actieonderzoek monitoren op inhoud en proces; 

rendementsberekeningen (wat levert het op?).
• Feeling met de praktijk krijgen en houden.
• Vertaling naar beleidsaanpassingen maken.
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Het leertraject laat zien dat actieonderzoek meerwaarde 
heeft voor iedereen. Maar hoe kan actieonderzoek een 
structureel onderdeel van ons werk worden? 

Daarvoor moet het worden aangejaagd. Bijvoorbeeld door 
bijeenkomsten met actieonderzoekers te organiseren en 
door met anderen te sparren over wat we zien en wat we 
waarnemen, om van daaruit met gezamenlijke denkkracht 
tot acties te komen. Ondersteuning en faciliteren van 
buitenaf (de outsider) is hierin wenselijk.
Door de methodiek actieonderzoek over te brengen op 
collega’s, in een netwerk en/of binnen een organisatie 
wordt een way of working ontwikkeld. Zo kun je 
actieonderzoek écht onderdeel maken van je dagelijks 
werk. Je werkt toe naar een nieuwe werkroutine, passend 
bij de stappen van actieonderzoek.

Terugkerende elementen

We zien in de opbrengsten vier ‘rode draden’ terug:

•  Het ‘systeem’, maar ook de benadering van 
professionals, richt zich vaak op wat iemand niet kan. 
Aanknopingspunt voor oplossingen is om te starten 
met wat iemand wel kan en wat iemand zelf wil (zie 
de voorbeelden bij Robert, Mira, Noah en Jochem). 
Belangrijk is om echt en waardevrij te luisteren naar 
de mensen om wie het gaat. Het betekent ook andere 
taal/frames te gebruiken. Bijvoorbeeld ‘selectieve 
zorgzoeker’ in plaats van ‘zorgmijder’.

•  Oplossingen beginnen vaak bij het zichtbaar maken 
van de mens om wie het gaat (zie Robert). Je maakt 
bekend wat er is of wat er zou moeten zijn met goede 
voorbeelden (onafhankelijke cliëntondersteuning 
voor Janny, Mind-spring en professionele buddy voor 
Amal, breder toepassen SCIL bij Willem) en met inzicht 
in wat professionals nodig hebben (betrokkenheid 
ervaringsdeskundigheid bij Jochem, Willem en Sem).

5.
Tot slot
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•  Actieonderzoek leidt in dit leertraject vaak tot 
ondersteunende instrumenten/tools om het gesprek 
beter te kunnen voeren (gesprekshulp voor werk 
bij Mira), eerder te kunnen signaleren en/of om het 
handelen te ondersteunen (signalerings- en actiekaart 
bij Janny en de sprintkaart bij Sem). 

•  Ook ontstaan in dit leertraject nieuwe beelden en 
metaforen (bijvoorbeeld de accu/batterij bij Mira, 
binnenkomen via de regenpijp bij Noah, wat zou je 
doen als het iemand is in je privé-omgeving?) en 
ideeën (integrale gerichte financiering voor Jochem 
en het ’MDOBO’ bij Sem). En in een enkel geval leidde 
dit leertraject (zelfs) tot een nieuw product en de 
regelgeving die het mogelijk maakt (het construct 
modulair pakket thuis (MPT) + Verblijf ).

Vervolg
We willen graag de volgende stap zetten met 
actieonderzoek. Dichter op de werkpraktijk én bovendien 
meer intensief actieonderzoek. We starten daarom in de 
zomer van 2019 met (circa) 8 leertrajecten actieonderzoek. 
In deze leertrajecten – verschillend in focus, plaats 
en omvang – wordt een jaar lang met actieonderzoek 
gewerkt aan het realiseren van vernieuwingen in passend 
zorgaanbod. Uiteraard gaan we hiermee veel relevante 
kennis opdoen over de zorgvragen, over dansen met het 
systeem, de uitvoeringspraktijk en de uitdagingen die 
cliënten en professionals ervaren.
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Gesprekshulp

Metafoor: batterij

Signalering- en actiekaart
Construct: MPT + bedrijf

Sprintkaart

Maatwerkproduct: 
professionele 

buddy
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Ter illustratie een 
collage van de visuele 
resultaten. 

Voor meer informatie 
verwijzen we naar de 
tabel en de informatie 
op www.opaz.info. 

Principes van anders werken

Wat is nodig?

Poster: Wie ziet Robert?

Vroegtijdige herkenning lvb SCIL  
en deskundigheidsbevordering
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www.opaz.info

‘We cannot solve our problems with the same  
thinking we used when we created them’.

(Albert Einstein)

https://www.opaz.info

