onderzoek
ondersteunings-

plannen
In gesprek met 68
mensen over hun
ondersteuningsplan

hallo!
l Wij hebben een onderzoek gedaan.
l Misschien heb jij er aan meegewerkt.
l We hebben uitgezocht wat mensen vinden van hun 		
ondersteuningsplan.
l Nu kan je zelf lezen wat er uit het onderzoek is gekomen.

Hoe hebben we het onderzoek gedaan?
l Een persoon van Vilans heeft vragen gesteld over jou en je 		
ondersteuningsplan
l Dit noemen we een interview
l We hebben het gesprek opgenomen met een opname-apparaat.
l Het opgenomen gesprek hebben we uitgetypt op de computer.
l Daarna is de opname vernietigd

Waarom is dit
onderzoek gedaan?

Wie hebben meegedaan?
l 68 mensen uit heel Nederland zijn geïnterviewd.
l De namen van alle mensen zijn voor het onderzoek veranderd.
l Zo weten we zeker dat alles wat gezegd is privé blijft.
l We hebben aan niemand verteld wie er hebben meegedaan.

l Iedereen met een verstandelijke 		
beperking heeft een ondersteuningsplan.
l Het ondersteuningsplan gaat over jou.
l Het is belangrijk dat er met jou wordt 		
gepraat over het ondersteuningsplan.
l Wij wilden weten:
          l  Wat vind jij van het ondersteuningsplan?
          l  Zijn er dingen die beter kunnen?
l We schrijven in tijdschriften wat we hebben ontdekt.
l Zo weten ook andere mensen wat er nodig is.

Wat hebben we met de
antwoorden gedaan?
l Alle uitgetypte interviews zijn goed bekeken.
l Alle interviews zijn met elkaar vergeleken.
l Wat het vaakst werd genoemd zijn de 		
belangrijkste antwoorden van het onderzoek.

1 Het ondersteuningsplan is vaak lastig te
begrijpen.

Veel mensen vinden het moeilijk om hun
ondersteuningsplan te begrijpen.
l Er staan teveel of te moeilijke woorden in.
l Soms is het geschreven in een taal die 		
moeilijk te begrijpen is.
l Als het moeilijk is om te lezen kijken 		
mensen weinig in hun ondersteuningsplan.
l Daardoor weten ze niet goed wat er precies
in het ondersteuningsplan staat.

Wat kan beter?
l Plaatjes of picto’s gebruiken.
l Begrijpelijke taal: korte zinnen
en duidelijke woorden.

2
l
l
l
l
l
l
l
l

Zorgorganisaties bepalen
wat er met het
ondersteuningsplan gebeurt

Mensen kunnen vaak niet bij hun eigen ondersteuningsplan.
Die staat vaak in een kantoor of ergens anders.
De zorgorganisatie bepaalt dat het zo gaat.
Ieder jaar is er een gesprek over het ondersteuningsplan.
De zorgorganisatie bepaalt vaak waar dat is en wie erbij zijn.
Als iemand dat anders wil dan mag dat vaak niet.
Meestal schrijft een begeleider het ondersteuningsplan.
Degene over wie het gaat is daar meestal niet bij betrokken.

?
3 Mensen weten zelf vaak

Wat kan beter?
l Mensen willen makkelijk bij hun 		
eigen ondersteuningsplan kunnen.
l Ze willen graag mee beslissen over
wie er bij het gesprek zitten.
l Ook willen ze graag samen met de
begeleider het ondersteuningsplan
schrijven.

niet goed waar het
ondersteuningsplan
voor is

l Mensen weten vaak niet precies waarom ze een 		
ondersteuningsplan hebben.
l Ze weten dan ook niet precies wat ze ermee kunnen bereiken.
l Die mensen denken dan dat het ondersteuningsplan iets is dat
moet van hun zorgorganisatie.
l We hebben wel met mensen gesproken die het wel goed wisten.
l Maar voor de meeste mensen wat het niet helemaal duidelijk.
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Belangrijke opmerking!
l Zoals gezegd hebben we 68 mensen
geïnterviewd.
l De meeste daarvan vonden dat er iets niet
goed was aan het ondersteuningsplan.
l Dat zijn de resultaten die je hebt kunnen lezen.
l Maar er zijn ook een heleboel mensen die
heel blij zijn met hun ondersteuningsplan.
l Ook daar hebben we goed naar gekeken.

Ongeveer 20 deelnemers
vinden dat het
ondersteuningsplan goed
is en dat er niets hoeft te
veranderen.

Waar is het ondersteuningsplan wel voor?
l In het ondersteuningsplan staan afspraken.
l Die afspraken gaan over de ondersteuning die iemand nodig 		
heeft van een zorgorganisatie.
l Die afspraken kunnen over van alles gaan.
l Het gaat vooral over wat iemand nodig heeft voor de toekomst.

Ongeveer 40 deelnemers
vinden dat er nog iets
beter kan aan het
ondersteuningsplan.

Het onderzoeksteam
Het onderzoek is uitgevoerd door zes mensen.
Hieronder staan de foto’s en de namen.
Marjolein heeft het onderzoek bedacht.
Ze gaat de komende jaren nog meer onderzoeken
doen naar ondersteuningsplannen.
l Dus misschien hoor je nog van ons!
l
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Als je nog vragen of opmerkingen hebt kun je
altijd contact opnemen met Marjolein.

Vincent (LFB)

Tamara (Vilans)

Jan (LFB)

030 - 789 24 74

m.herps@vilans.nl

De pictogrammen die we gebruikt hebben in deze brochure
komen van Sclera vzw (www.sclera.be)
Het onderzoek en deze informatiefolder zijn mogelijk gemaakt door:

Michiel (Vilans)

Zafanja (Vilans)

Marjolein (Vilans)

Vilans is samen met de LFB met 68 mensen met een verstandelijk
beperking in gesprek gegaan over hun ondersteuningsplan.
Ongeveer 40 deelnemers vinden dat er nog iets beter kan aan het
ondersteuningsplan. In deze brochure staan de uitkomsten en
verbetertips van deze gesprekken.
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door:
Fonds Verstandelijk Gehandicapten, zet zich in om mensen met
een verstandelijke handicap als volwaardige medeburgers in onze
maatschappij mee te laten doen.
Het Gouverneur Kremers Centrum (GKC), kenniscentrum voor
onderzoek naar de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap.
LFB, Belangenvereniging door mensen met een verstandelijke beperking
voor mensen met een verstandelijke beperking
Vilans, Kenniscentrum langdurende zorg

