De Hartekamp Groep kiest voor een
intern Support Team om lastige
situaties te voorkomen
De focus van de Hartekamp Groep verschuift meer naar zorg bieden
aan cliënten met complexe zorgvragen. Reden voor hen om aan de

slag te gaan met een intern Support Team. Daarmee kunnen mogelijke
crisissituaties voorkomen worden. En het geeft meer werkplezier en

een groter gevoel van veiligheid. ‘Cliënten zien we tot rust komen en

lachen weer.’ Wat houdt deze aanpak in? En hoe heeft die geholpen bij
vernieuwende persoonsgerichte zorg?

Als onderdeel van de portefeuille Complexe Zorg heeft de Hartekamp Groep
intern een Support Team (STeam, zie kader op de volgende pagina ‘Wat
doet STeam precies) opgestart om collega’s, cliënten en de organisatie
te ondersteunen in lastige situaties. ‘We merkten dat er vaak pas hulp
gevraagd werd als de situatie al zo onhoudbaar was, dat externe hulp nodig
was. En/of dat een cliënt tijdelijk naar de crisis- en observatie-unit werd
overgeplaatst. Die situaties leiden tot een onveilig gevoel en soms ook tot
ziekteverzuim van medewerkers.
Met STeam willen we eraan werken dat we een crisissituatie zo veel mogelijk
kunnen voorkomen’, vertelt Jaime Kortekaas. Zij is projectcoördinator van
Begeleiding à la Carte, casemanager bij het Centrum voor Consultatie en
Expertise (CCE) en onderdeel van STeam. Stef Groot is naast trainer agressie
en veiligheid, weerbaarheidstrainer en ook werkzaam binnen STeam. Zij
vertellen over hoe STeam werkt, wat daarin belangrijk is, wat ze wel en niet
doen en wat het heeft gebracht.
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Wat doet STeam precies?

STeam is onderdeel van het ondersteunen van medewerkers en
cliënten. STeam bestaat uit vijf zorgprofessionals met verschillende
kwaliteiten en ervaringen. Ze werken allemaal lang in de zorg. Hoe gaat
het allemaal in zijn werk?
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‘Tijdens dit overleg bespreken we wat wij zien en waar we tegenaan
lopen. Zo doorlopen we dat proces en hopen we met een positief
resultaat af te sluiten. Om ook voor onszelf te zorgen is er naast onze
wekelijkse overleggen ook intervisie met elkaar om situaties maar ook
het gevoel erbij te bespreken. Dat delen helpt bij het teamgevoel.’

Intake

STeam krijgt eerst een aanvraag vanuit de zogenaamde
vierhoek: manager, gedragsdeskundige, teamcoach en de
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senior begeleider van de woning. Deze vierhoek is en blijft

vindt er overleg met de vierhoek plaats over de voortgang. Hierin

een intakegesprek.

worden bevindingen besproken en ervaringen gedeeld. Het leren
van elkaar staat hierin centraal.

Situatie

Als de vraag bij STeam past en het team het oppakt, dan start
eerst een observatieperiode van twee weken. Tijdens deze
periode maakt STeam kennis met de cliënt en het team, en toetst
de ontvangen informatie met wat ze tijdens de observaties zien.
Dit doen altijd twee STeam-leden. Ze kijken daarbij naar de cliënt,
het team en de organisatie. Het hele systeem dus eigenlijk.

‘Als een cliënt in crisis is, gaat het namelijk bijna nooit om hemzelf,
maar om het systeem om hem heen. Dus we gaan kijken waar het

Na het startgesprek, volgt de fase van coaching on the job. De
STeamleden draaien boventallig mee op de groep. Twee wekelijks

verantwoordelijk voor het team en de cliënten. Met hen hebben ze
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Aan de slag
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Evaluatie

Na afloop van de vooraf afgesproken ondersteuningsperiode,
vindt er een evaluatie plaats tussen het STeam team en de
mensen die de aanvraag hebben gedaan. In dit gesprek met de
vierhoek wordt besproken of de vraag is beantwoord, of het team
weer zelfstandig verder kan of dat er mogelijk een nieuwe vraag is
ontstaan. Bij een nieuwe vraag, wordt er weer teruggegaan naar
stap 1: een nieuwe intake en volgt er een nieuw traject.

precies schuurt. Soms zie je dat niet meteen, maar pas in het traject’,
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Startgesprek

Na de observatieperiode is er een startgesprek waarin een
duidelijke opdracht wordt beschreven. Daar gaat STeam mee aan
de slag en heeft tweewekelijks overleg met de vierhoek.
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Weerstand in het begin

‘Soms ervaren we wat weerstand, maar dat is te begrijpen. Dat heeft
ook te maken met hulp durven vragen. En met het feit dat een extern
iemand mee komt lopen in jouw woning. Collega’s vragen zich af of hun
begeleidingstaken worden overgenomen.’
‘Dat doen we juist niet, zodat we meer van een afstand kunnen meekijken.
De coach vanuit Vilans heeft meegedacht en hulpmiddelen aangereikt.
Daarnaast hebben wij ook gebruik kunnen maken van het netwerk van de
coach.’
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Voorbeeld van wat een goede afstemming brengt

‘Het is belangrijk om goed af te stemmen met de vierhoek
wie wat gaat doen. Laatst hadden we bijvoorbeeld een mooie
teambijeenkomst waarbij de orthopedagoog de tools aanreikte
waardoor de begeleiders meer inzicht kregen in wat de
sociaal emotionele leeftijd was van deze cliënt. Hij is namelijk
zwakbegaafd, alleen bleek zijn sociaalemotionele leeftijd op de
leeftijd van 1,5 te liggen.’
‘Door dit disharmonische profiel was een groot risico op
overschatting. Zonder dat inzicht was het voor begeleiders lastig
schakelen, omdat ze niet begrepen waarom hij bepaald gedrag
liet zien. Het hielp hen om beter te zien wat deze cliënt eigenlijk
nodig heeft.’

We willen allemaal het beste voor de cliënt en met die positieve energie
willen we aan de slag om het met elkaar op te lossen. Soms vraagt dat om
je bewust te zijn van je eigen invloed op het gedrag van de cliënt en daar
zelf iets in te veranderen. In plaats van te willen dat de cliënt verandert.’

Het zijn soms pittige processen

Beiden geven ze aan dat het soms pittige processen zijn. ‘Om aan te sluiten
op de vierhoek, moet je afstemmen, ook naar jezelf kijken en soms een
stapje terug doen. Dat is hard werken. Je wilt een team meenemen. Terwijl
als een team in een moeilijke situatie zit, dan is er een paniekgevoel. Dan is
er al snel een mening aan wat of wie het ligt.’
‘Het filteren en structureren van de informatie is dan een eerste stap. Je
probeert dan steeds weer opnieuw af te stemmen, zodat je een stapje
verder kunt komen. Daarnaast willen we de vierhoek in hun kracht zetten en
daarmee de medewerkers laten voelen dat de organisatie hen steunt.

‘Dit gaat over vakmanschap’

‘Een zorgmedewerker is niet gewend om hulp te vragen. Vaak weten we
wat een cliënt nodig heeft, maar gaan we zelf snel over onze eigen grenzen
heen. We willen meegeven dat ze hulp mógen vragen. In de complexe zorg
heb je elkaar nodig, niemand kan het alleen.’
‘Deze vorm van zorgverlening vraagt bovendien om echt vakmanschap, dus
we kijken ook opnieuw naar de functieprofielen: wat moet iemand weten en
kunnen.’ Als onderdeel van het Begeleiding à la Carte project willen ze een
interne kennisbank opzetten met alle kennis en kunde van de medewerkers.
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Belangrijk dat medewerkers kunnen reflecteren

Samen kijken ze naar wie de cliënt is en welke begeleiding nodig is, maar

welk effect dat heeft op een cliënt. En dat ze daarbij op zichzelf kunnen en

onderschat en liep je achteraf tegen dingen aan.’

Ook is belangrijk dat medewerkers leren zien hoe ze zichzelf neerzetten en

ook wat dat voor de medewerker betekent. ‘Dat werd voorheen wel eens

willen reflecteren, zodat ze kunnen veranderen. ‘Met collega’s die het echt
niet lukten om in beweging te komen, hebben we open gesprekken gehad
of dat de rol nog wel passend voor ze was. Enkele medewerkers hebben
toen gekozen om met een andere doelgroep te werken of naar een andere
baan te gaan. Doen waar je plezier in hebt is een voorwaarde om met deze

Tips voor andere zorgorganisaties

Niet alle problemen zijn dezelfde. Iedere cliënt heeft een

doelgroep te kunnen werken.’

andere aanpak nodig.

Meer werkplezier en meer durven doen met cliënten

Investeer in het meekrijgen van het management. Hoe?
•

Schrijf een plan.

veranderen. Dat helpt ook om voorbij gedrag te kijken en de cliënten als

•

Ga langs alle disciplines en betrokkenen om dat plan

‘Het mooie is dat medewerkers nu de tools hebben gekregen om te kunnen
mens te zien. Dat mensen ook gefrustreerd en boos mogen zijn. En dat
achter schoppen en slaan bijvoorbeeld eigenlijk een hulpvraag zit. Dan is
de vraag aan jou meer van “help mij, ik overzie het niet meer of ik ben in de
war”.’
‘Weten hoe je een cliënt moet fixeren in een crisissituatie is één ding, dat op
zich geen oplossing is. Maar als je de vraag achter de vraag ziet, neemt de
hulpvraag af. Zo hebben we met deze aanpak cliënten tot rust zien komen
en weer zien lachen. Begeleiders hebben weer meer werkplezier en durven
weer meer te ondernemen met cliënten, zoals samen vissen.’

te presenteren en gesprekken te hebben.
•

Zoek de verbinding op met de mensen binnen je
organisatie. Denk buiten je eigen kaders.

•

Beschrijf de resultaten, bijvoorbeeld:
• Minder mensen raken beschadigd (zowel letterlijk
en figuurlijk) door meer en beter te kunnen inspelen
op de behoefte van de cliënt.
• Fixaties nemen af door proactief en preventief
handelen op basis van de juiste inzichten. Hierdoor
is meer aandacht voor het werken aan de relatie.
Vanuit die basis groeien we samen.

Meer aanvragen om juist een crisissituatie te voorkomen

• Geen doel op zich, maar een extra effect is dat het

voorkomen. Dan denken we mee, soms buiten de kaders en dat is hartstikke

• Medewerkers ervaren meer steun en werkplezier;

‘We krijgen langzaamaan vaker aanvragen om een situatie juist te
leuk.’ Ze hebben nu een cliënt die gaat verhuizen en dan begeleiden ze een
team vóórdat hij komt.

ziekteverzuim afneemt.
merkbaar voor collega’s én cliënten.
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