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Inhoud
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• Wat houdt het project in?

• Wat heeft het project ons opgeleverd?
o resultaten interviews met cliënten

o resultaten focusgroepen met behandelaren

o resultaten intervisies

o producten

• Waar zijn we trots op?

• Wat was lastig?

• Hoe nu verder?



Innovatief project in Naaldwijk
Samenvatting
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• SGGZ en GBGGZ

• Kwalitatief onderzoek d.m.v. interviews en focusgroepen

• Training teams en intervisies



Hoofddoelen:
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• Behandelaren en cliënt gaan een gelijkwaardige relatie aan.

• Uitslagen van vragenlijsten worden op een zorgvuldige en begrijpelijke 
manier besproken en gedeeld met de cliënt, middels het principe van 
Samen Beslissen. 

• De cliënt is in staat informatie over de gemaakte keuzes en resultaten van 

de behandeling te delen met ketenpartners en naasten. 



Wat heeft het ons opgeleverd?
resultaten interviews met cliënten
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1e ronde interviews
Samen Beslissen

Vragenlijsten

Evalueren en afsluiten

2e ronde interviews
Samen Beslissen

Vragenlijsten

Evalueren en afsluiten



Wat heeft het ons opgeleverd?
Resultaten focusgroep met behandelaren
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Wat heeft het ons opgeleverd?
Resultaten intervisies
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• Probleemoplossende methode en Dilemma methode

• Decisional Conflict in de praktijk:



Samen beslissen 
De ontwikkelde training

Afbeelding afkomstig uit (Hoegen, Verhoef, Munten & Kuiper, 2020, p. 21). 8

• Ervaringsdeskundige 

• Interactieve training gebaseerd op Samen Leren



Klachtspecifieke vragenlijsten
De ontwikkelde training
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• Uitleg over vragenlijsten voor Stemming, angst en persoonlijkheid

• Samen Beslissen met informatiebronnen:



Ontwikkeld materiaal
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Samen Beslissen folder Client rapportage



Waar zijn we trots op!
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• Behandelaren in the lead, het hele team staat achter het 
Samen Beslissen;

• Openheid in intervisies;

• Gebruik klachten specifieke vragenlijsten;

• Ervaringsdeskundige betrokken bij het project.



Wat was lastig? 
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• CWO aanvraag schrijven

• Cliënten includeren voor de focusgroepen

• Stap naar de borging en uitrol



Hoe verder?
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• Naaldwijk gaat door!

• Uitrol?

• Opgeleverde producten zijn inzetbaar bij andere teams

• Expertise delen met elkaar

• E-training voor alle medewerkers in de maak over Samen Beslissen 
met medewerking van de projectleden



Contact

Vragen?

Kan ook later via mail of telefoon! 


