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Samenvatting
In dit onderzoek staat forensisch polikliniek De Omslag te Eindhoven centraal. Er is bekeken
hoe de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten verloopt en welke factoren bijdragen aan
een goed verloop van dit proces. Het onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief uitgevoerd, de
focus lag echter bij de laatste manier van onderzoek verrichten. Door middel van 22 semigestructureerde interviews met medewerkers van De Omslag is de data verzameld. Hierbij zijn
hulpverleners, managers en medewerkers met een managementgerelateerde functie geïnterviewd.
Na analyse en op basis van de theorie is gebleken dat er een verband zichtbaar is tussen
teamcommunicatie, managementcommunicatie, formalisering van de taakomschrijving en
formalisering en standaardisering van regels en procedures en de instroom, doorstroom en
uitstroom van cliënten bij De Omslag. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er enkele
verbeterpunten bij deze factoren aan te wijzen zijn.
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1. Inleiding en probleemstelling
1.1 Cliëntenstromen binnen de ambulante forensische psychiatrie
Een goede structurering van processen is belangrijk voor een organisatie. Werknemers weten
binnen welke grenzen zij zich kunnen (en mogen) bewegen en daarnaast kan structurering helpen bij
het behalen van de organisatiedoelen (Hall & Tollbert, 2005). Ook instellingen binnen de geestelijke
gezondheidszorg houden zich bezig met het organiseren en vastleggen van processen. Steeds meer
komt de nadruk op efficiëntie en productiviteit te liggen terwijl hulpverleners over het algemeen
weinig affiniteit met deze beide zaken hebben. Hulpverleners worden gedwongen binnen bepaalde
kaders en regels te werken die door managers van instellingen worden bedacht. Voor hulpverleners
staat de zorg voor de cliënt over het algemeen echter op de eerste plaats. Zaken als efficiëntie en
productiviteit worden meestal minder belangrijk gevonden (Hutschemaekers, 2001).
Toch kan men het belang van een goed verloop van organisatieprocessen in deze tak van de
gezondheidszorg niet ontkennen. Ten eerste zijn goed op elkaar afgestemde processen in het belang
van de cliënt. Men kan eerder aan de juiste hulpverlener worden gekoppeld waarbij ook de best
passende behandeling kan worden aangeboden. Ten tweede versterkt de kwaliteitswetgeving de
noodzaak van controle en reglementering. De eisen die vanuit de wet aan geestelijke
gezondheidszorg worden gesteld maakt toezicht op organisatieprocessen onvermijdelijk.
Goede controle en adequaat toezicht op organisatieprocessen zijn ook belangrijk voor de
ambulante forensische psychiatrie. Deze vorm van geestelijke gezondheidszorg richt zich op cliënten
die door hun probleemgedrag in aanraking zijn gekomen met justitie en die op basis van dag- en/of
deeltijdbehandeling geholpen worden. Behandeling vindt in de meeste gevallen plaats in een
verplicht kader (Deneer, 2004).
Een voorbeeld van een dergelijke polikliniek is De Omslag in Eindhoven. De Omslag is
onderdeel van het centrum forensische behandeling dat samen met het centrum intensieve
behandeling De Woenselse Poort vormt. Binnen De Woenselse Poort wordt justitiële geestelijke
gezondheidszorg aangeboden. In dat kader verzorgt De Omslag ambulante, psychiatrische zorg die
gericht is op grensoverschrijdend gedrag. Hierbij wordt getracht de cliënt beter met zijn
probleemgedrag om te laten gaan zodat mogelijke nieuwe delicten in de toekomst worden
voorkomen. In de praktijk betekent dit dat de cliënt behandeld wordt door middel van poliklinischeen/of dagbehandeling (Woenselse Poort, 2010). Bij deze manier van behandelen is er geen sprake
van opname; cliënten bezoeken de polikliniek voor bijvoorbeeld een individueel gesprek met de
behandelaar of voor groepstherapie. Het dagelijks leven gaat voor de cliënt hiermee gewoon door.
Men blijft bij deze vorm van behandeling ook zelfstandig wonen.
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Voor een organisatie als De Omslag is het belangrijk dat zaken goed zijn vastgelegd. Dit heeft
onder meer te maken met het justitieel kader waarin wordt gewerkt: dit verlangt van de organisatie
dat er heldere en duidelijke regels zijn. Men moet zich namelijk houden aan tal van juridische regels
en wetten waarbij grote nauwkeurigheid gewenst is. Hierdoor wordt de kans op het maken van
fouten tijdens het traject dat door een cliënt wordt doorlopen verkleind. Uiteindelijk komt dit ook
weer ten goede aan de behandeling van de cliënt. Wanneer de verschillende processen goed en
duidelijk op elkaar zijn afgestemd zal het traject dat door een cliënt wordt doorlopen soepeler
verlopen.
Bij De Omslag doorloopt een cliënt een traject waarbij verschillende stappen te
onderscheiden zijn. Sinds ongeveer twee jaar heeft De Omslag hiervoor de ‘Trimbosstappen’ als
leidraad ingevoerd. Deze stappen schrijven voor hoe een cliënt, idealiter gezien, behoort in te
stromen in de organisatie en daarnaast ook hoe de door- en de uitstoom zouden moeten verlopen.
De ‘Trimbosstappen’ worden later in dit hoofdstuk uitgebreider beschreven.
Het belang van een goede instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten wordt ook door
Deneer (2004) onderstreept. Volgens deze auteur is de kans op uitval of recidive groter wanneer dit
proces niet soepel verloopt. Ook Derks en Mulder (1993) benadrukken dat het soepel verlopen van
de instroom ten goede komt aan het functioneren van de organisatie. De procedures mogen niet te
lang duren en de opname- en ontslagcriteria moeten duidelijk zijn. De waarde van juiste en soepele
procedures is tweeledig: aan de ene kant hebben cliënten hier baat bij omdat zij minder snel uit
zullen vallen en de zaken rondom hun behandeling beter zullen verlopen. Aan de andere kant is het
ook van maatschappelijk belang dat deze procedures goed verlopen. Wanneer de kans op recidive
kleiner wordt zal dit ten goede komen aan de veiligheid van de samenleving.
Verschillende factoren leveren een bijdrage aan het verloop van het proces rondom de
cliëntenstromen.
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standaardisering van regels en procedures een rol spelen. In hoofdstuk twee wordt het theoretisch
kader rondom deze factoren uiteengezet.

1.1.1 Instroom
De instroom van een cliënt heeft betrekking op alle procedures omtrent de aanmelding en
plaatsing van deze persoon. Het proces start wanneer een persoon door een instantie wordt
aangemeld bij een forensische psychiatrische polikliniek zoals De Omslag. Bij deze aanmelding wordt
een formulier verstuurd waarin naast de persoonsgegevens ook gegevens over het delict en het
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juridisch kader zijn vermeld. Daarnaast wordt ook het vonnis van de veroordeelde mee verstuurd. Er
kan ook sprake zijn van een verwijzing zonder justitieel kader. Dit komt echter in veel mindere mate
voor en heeft voor De Omslag ook niet de voorkeur. Voor De Omslag is het namelijk uitermate
belangrijk dat er een zekere mate van evenwicht bestaat tussen justitiabelen en niet-justitiabelen. Dit
heeft te maken met de financieringsstructuur voor de behandeling van cliënten. Het is daarbij van
belang dat 70% van de cliënten op basis van een door de rechter opgelegde strafmaatregel in
behandeling is. 30% van de cliënten mag op vrijwillige basis behandeld worden. Dit zijn in de meeste
gevallen cliënten die na hun verplichte behandeling nog nazorg behoeven.
De verwijzing en aanmelding wordt in de meeste gevallen door Reclassering Nederland
verzorgd. Zij fungeren namelijk als een soort schakel tussen justitie en de poliklinieken. Naast de
reclassering beschikken ook andere instanties over de mogelijkheid een persoon aan te melden.
Voorbeelden hiervan zijn penitentiaire inrichtingen of een instelling voor justitiële verslavingszorg. Bij
de aanmelding wordt onder andere gekeken of de desbetreffende persoon in aanmerking zou
kunnen komen voor behandeling binnen de polikliniek.
Nadat een persoon is aangemeld vindt er vervolgens een intake plaats. Bij deze intake
worden gestandaardiseerde vragenlijsten ingevuld. Er wordt onder andere gekeken naar de reden
voor aanmelding en de psychiatrische voorgeschiedenis van een cliënt, maar ook de sociaaleconomische omstandigheden worden meegenomen. Bij de intake wordt daarnaast bepaald welke
behandeling passend is voor een persoon. Vervolgens wordt aan de hand daarvan bekeken welke
behandelaar aan de cliënt gekoppeld kan worden. Mochten er bij de behandeling meerdere
hulpverleners betrokken zijn dan wordt ook een coördinatieverantwoordelijke aangewezen. Samen
met de toegewezen hulpverlener(s) wordt een behandelplan opgesteld. Daarin wordt vastgelegd
welke soort behandeling geschikt is voor de cliënt en welke doelstellingen binnen de behandeling
bereikt zouden moeten worden.

1.1.2 Doorstroom en uitstroom
Nadat de cliënt de intake heeft doorlopen, kan de daadwerkelijke behandeling starten.
Daarbij moet rekening gehouden worden met een laag motivatieniveau van de cliënt. De
psychiatrische behandeling wordt cliënten immers opgelegd terwijl men vaak zelf niet inziet dat hulp
noodzakelijk is. De behandelingen die aangeboden worden kennen verschillende vormen. Zij variëren
van individuele therapie en groepstherapie tot systeemtherapie en ouderbegeleiding. Cliënten
kunnen tijdens hun behandeling van de ene behandelvorm naar de andere doorstromen. Ook de
naaste omgeving van de cliënt kan bij de behandeling betrokken worden (Deneer, 2004).
De behandeling duurt voort totdat de vooraf gestelde doelen zijn bereikt, in principe wel
voor het aflopen van de strafmaatregel. Tijdens deze periode worden de behaalde resultaten
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geëvalueerd, en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. Nadat de justitiële maatregel van de
cliënt verloopt, kan gekozen worden voor verdere behandeling in de polikliniek. Uiteindelijk is het
wel de bedoeling dat men doorstroomt naar de reguliere gezondheidszorg of dat de behandeling in
zijn geheel beëindigd wordt omdat verdere zorg niet meer nodig is. Daarmee wordt de balans tussen
70% justitiabelen en 30% niet-justitiabelen in evenwicht gehouden. Uitstroom kan dus worden
gezien als de fase waarin geen sprake meer is van verantwoordelijkheid van de polikliniek. Hierbij kan
een cliënt ook overgedragen worden van de ene soort voorziening naar de andere (Van Vliet, 2006).

1.2 Probleemstelling
Het centrale thema van deze scriptie betreft de instroom, doorstroom en uitstroom van
cliënten binnen De Omslag. Allereerst wordt beschreven hoe het proces rondom de cliëntenstromen
verloopt. Daarnaast wordt ook onderzocht welke factoren bijdragen aan het goede verloop van dit
proces. Ook wordt bekeken welke mogelijke sterke, maar ook zwakke punten er in het proces aan te
wijzen zijn. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
“Hoe verloopt het traject van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag en welke
factoren dragen bij aan dit proces?”
Het doel van deze scriptie is allereerst het proces rondom de cliëntenstromen inzichtelijk
maken. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre communicatie- en/of formaliseringsfactoren daarbij
een rol spelen. Ook wordt bekeken of, en waar mogelijke knelpunten signaleerbaar zijn en welke
zaken er juist wel goed gaan. Door deze drie zaken duidelijk en helder in kaart te brengen kan De
Omslag de juiste beleidsaanpassingen en –verbeteringen doorvoeren. Dit zal ten goede komen aan
de behandeling van de cliënten en de efficiëntie van de organisatie.

1.3 Relevantie
Dit onderzoek is in de eerste plaats relevant voor De Omslag. Met behulp van de bevindingen
uit dit onderzoek is na te gaan waar de eventuele knelpunten bij de instroom, doorstroom en
uitstroom zich bevinden. Door de problematiek rondom dit onderwerp te verhelderen zouden zij
mogelijkerwijs het huidige beleid aan kunnen passen waardoor er een efficiëntere manier van
werken ontstaat. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de behandeling van de cliënten bij De
Omslag.
Maatschappelijk gezien is dit onderzoek relevant omdat de inzichten die worden verkregen
uit deze studie gebruikt kunnen worden voor andere forensische instellingen die kampen met
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gezondheidszorg erg groot voor de samenleving. Door een goede behandeling van de veroordeelde
kan recidive worden voorkomen (De Ruiter & Greeven, 2000). Hierdoor wordt de instroom in Tbsklinieken ook verkleind. Ambulante psychiatrische zorg heeft daarmee ook een preventieve functie:
het voorkomen van delicten die van nóg ernstiger aard zijn (De Vogel & Hildebrand, 2001). Een goede
organisatie van cliëntenstromen is dus belangrijk. Door efficiënt te werk te gaan komen cliënten
bijvoorbeeld eerder bij de juiste behandelaar terecht waarbij ook de best passende behandeling
gestart kan worden.
Binnen de wetenschappelijke literatuur is vooralsnog betrekkelijk weinig onderzoek verricht
naar ambulante forensische psychiatrie. Dit heeft mede te maken met de relatief jonge leeftijd van
deze specifieke vorm van geestelijke gezondheidszorg. In de jaren ’80 werd de forensische
psychiatrie vrijwel uitsluitend binnen de muren van Tbs-klinieken beoefend. In de loop van de jaren
’90 kwam hier verandering in. De behandelmogelijkheden binnen de forensische psychiatrie werden
verder uitgebreid: het werd ook mogelijk om op poliklinische basis of door middel van
dagbehandeling zorg te ontvangen (Wubs & Wijnen, 2005). Deze verandering is een logisch vervolg
op de ontwikkelingen binnen de forensische psychiatrie. Enerzijds biedt de ambulante forensische
psychiatrie nazorg aan cliënten na een klinische behandeling of detentie. Anderzijds biedt het een
antwoord op de groeiende vraag vanuit de samenleving naar gespecialiseerde psychiatrische zorg
voor mensen die door hun gedrag in aanraking zijn gekomen met justitie en waarbij een opname niet
noodzakelijk of mogelijk is (Wubs & Wijnen, 2005). Hieruit is af te leiden dat het belang van gedegen
onderzoek binnen dit gebied groot is. Goede nazorg is essentieel om recidive te voorkomen
(Warnaar, 2000). Daarnaast is het een goede zaak dat er een vangnet bestaat voor mensen die niet
direct voor opname in aanmerking komen, maar die wel hulp nodig hebben om verdere escalatie van
hun gedrag te voorkomen. Door middel van dit onderzoek ontstaat er meer inzicht in de forensische
ambulante-psychiatrische hulpverlening en dan met name op het organisatorische vlak. Tot op heden
is er op dit gebied nog beperkte wetenschappelijke kennis voorhanden terwijl het belang daarvan
zeker aanwezig is.

1.4 Historie van de ambulante forensische psychiatrie
Zoals reeds naar voren is gekomen is de ambulante psychiatrische hulpverlening binnen een
strafrechtelijk kader nog redelijk jong. Medio 1992 werd in Utrecht op experimentele basis gestart
met zowel een forensische polikliniek als een forensische deeltijdbehandeling. Na een fase van
ongeveer twee jaar kwam er per 1 januari 1995 een formele erkenning van de ambulante
psychiatrische zorg (Hendriks, 2007). Ook voor deze periode werden al enkele experimenten met
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ambulante daderbehandeling uitgevoerd. Dit gebeurde echter op kleine schaal en het bleek
daarnaast moeilijk therapeuten te enthousiasmeren: de cliënten waren weinig gemotiveerd en de
behandelingen verliepen moeizaam en waren zeer tijdrovend (Mulder, 2003).
Nadat De Waag in Utrecht begin 1992 van start ging, zijn op andere plaatsen in Nederland
ook poliklinieken voor ambulante forensische psychiatrie opgericht, waaronder ook De Omslag in
Eindhoven (sinds 1995). Deze poliklinieken opereren als zelfstandige onderdelen van de Tbs- en
forensisch psychiatrische klinieken. De verantwoordelijkheid voor de poli- en de dagklinieken valt
onder het ministerie van Justitie. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de financiering.
De ambulante forensische hulpverlening concentreert zich bij de behandeling van het
individu op de combinatie van persoonlijkheidsproblematiek en het gepleegde delict (zoals agressie,
pedoseksualiteit of huiselijk geweld). De zorg is in de eerste plaats gericht op het voorkomen van
recidive (Mulder, 1995). Dit kan omschreven worden als de einddoelstelling van de behandeling.
Deze is in grote mate door de maatschappij vastgesteld: er ontstaat druk omdat het probleemgedrag
van de desbetreffende persoon niet meer wordt getolereerd.

1.5 Verschil met andere vormen van geestelijke gezondheidszorg
De ambulante daderbehandeling verschilt op een aantal punten met de behandeling in een
Tbs-kliniek. De ernst van de problematiek en de delictgevaarlijkheid van een persoon in een Tbskliniek zijn groter dan voor iemand die onder de ambulante daderbehandeling valt. Er zal dus telkens
een afweging moeten plaatsvinden tussen een passende behandeling en de intensiteit van de
behandeling waarbij rekening gehouden moet worden met het mogelijke recidiverisico en de ernst
van de problematiek (Mulder, 2003).
Een dag- of deeltijdbehandeling voor forensische psychiatrische patiënten is echter wel een
goede oplossing om de overgang tussen een Tbs-behandeling en de terugkeer naar de samenleving
te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zou een verplichte dag- of deeltijdbehandeling ook geschikt zijn
voor mensen waarbij het probleemgedrag dreigt te escaleren. Op deze manier kan erger worden
voorkomen en dat is tevens in het belang van de samenleving (Plemper, 2001).
Naast het onderscheid met de behandeling in een Tbs-kliniek, bestaan er ook verschillen met
de behandeling in de reguliere hulpverlening. Ten eerste is er bij ambulante daderbehandeling
sprake van strafbaar gedrag of mogelijke kans op strafbaar gedrag. Ten tweede is de behandeling van
de cliënt (meestal) verplicht: de maatregel is door de rechtbank opgelegd om mogelijke terugval te
voorkomen. Dit betekent in veel gevallen dat het motivatieniveau van de cliënt zeer laag is. Anderen
ondervinden meer hinder van het gedrag van de dader dan hij/zijzelf (Mulder, 2003; Deneer, 2004).
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1.6 Resultaten uit voorgaand wetenschappelijk onderzoek
In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende onderzoeken omtrent de effecten van
forensische psychiatrie uitgevoerd. Uit onderzoek van Greeven en De Ruiter (2004) is gebleken dat
psychiatrische behandeling binnen een forensische setting bijdraagt aan het verminderen van
kenmerken die behoren tot een persoonlijkheidsstoornis. Ook is er sinds de jaren ’70 een daling in de
recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden zichtbaar (Wartna, El Harbachi & Van der Knaap,
2005). Dit heeft mogelijk te maken met de verbetering in kwaliteit van de aangeboden
behandelingen. De Ruiter en de Vogel (2004) deden onderzoek naar recidive onder seksuele
delinquenten. Uit hun bevindingen is onder andere gebleken dat pedoseksuele daders die hun
behandeling niet afgerond hebben een vijf maal grotere kans op recidive hebben dan pedoseksuele
daders die hun behandeling wel hebben afgemaakt.
De Ruiter en Veen (2006) hebben in hun artikel verschillende meta-analyses over het effect
van behandeling bij agressieve delinquenten naast elkaar gelegd. Hieruit is gebleken dat
verschillende soorten therapie effectief kunnen zijn voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt
echter wel gesteld dat behandeling van geweldplegers veel geduld, tijd en oefening vraagt.
Onderzoek naar ambulante forensische psychiatrie staat echter nog in de kinderschoenen
(Mulder, 2003). Over het effect van forensische dag- of deeltijdbehandeling is tot op heden weinig
bekend. Er zijn een aantal onderzoeken verricht waarbij het effect van dagbehandelingen centraal
staat (Derks & Hildebrand, 1997; Derks, Hildebrand & Mulder, 1998). De bevindingen uit dit
onderzoek laten zien dat dagbehandeling van forensische cliënten gunstig uit kan pakken. Dit is
vooral het geval bij plegers van seksuele geweldsdelicten. Zij blijken na behandeling op het sociale
vlak beter te functioneren. Daarnaast is onderzocht of dagbehandeling effectief is wat betreft het
voorkomen van recidive. Door het relatief korte bestaan van de dagbehandeling kan men echter
geen volledige uitspraken doen over de recidive van (ex-)cliënten. Uit onderzoek van Derks et al.
(1998) is wel gebleken dat er een aanzienlijk verschil in recidivecijfers bestaat tussen personen die
hun behandeling wel hebben afgemaakt en personen die hun behandeling niet hebben afgemaakt.
Van de eerste groep is naderhand 21% weer met justitie in aanraking gekomen. Voor de tweede
groep lag dit percentage hoger; het recidivecijfer bedroeg 73%.
Van Horn, Mulder en Scholing (2006) deden onderzoek naar recidive onder mannelijke
zedendelinquenten in de ambulante forensische psychiatrie. Uit de bevindingen van dit onderzoek is
gebleken dat van de totale groep (N = 149), 9.5% recidiveerde met een seksueel delict, 3.8% met een
geweldsdelict en 4.2% met een ander delict (vermogensdelict en/of verkeersdelict). Geen enkele
zedendelinquent recidiveerde met brandstichting. Een kanttekening bij dit onderzoek is het
ontbreken van een controlegroep. Bij studies omtrent dit thema is het vrijwel onmogelijk een
controlegroep in het onderzoek mee te nemen.
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1.7 Onderzoeksvragen
Om de hoofdvraag: “Hoe verloopt het traject van instroom, doorstroom en uitstroom van
cliënten bij De Omslag en welke factoren dragen bij aan dit proces?” te beantwoorden zijn een aantal
deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag heeft betrekking op het beschrijven van het proces
van de cliëntenstromen. Het geeft een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende de
instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag. Hoewel het doorlopen van deze
deelstappen min of meer vastligt door het gebruik van de ‘Trimbosstappen’, is het toch van belang
om de daadwerkelijke organisatie van de cliëntenstromen te onderzoeken. De eerste deelvraag van
deze scriptie luidt dan ook als volgt:
1: Hoe verloopt het traject van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De
Omslag?
Vervolgens wordt onderzocht welke factoren mogelijk bij kunnen dragen aan een goed
verloop van de cliëntenstromen. Hierbij wordt ingegaan op verschillende aspecten van communicatie
binnen een organisatie. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de mate van formalisering bij De
Omslag bijdraagt aan het functioneren van het proces rondom de cliëntenstromen. Daarbij is de
volgende deelvraag geformuleerd:
2: In hoeverre dragen communicatie- en/of formaliseringsfactoren bij aan het proces rondom
de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag?
De laatste deelvraag gaat in op aspecten die goed verlopen bij de instroom, doorstroom en
uitstroom van cliënten en op welke punten er ruimte voor verbetering bestaat. Door deze zaken te
verhelderen is het voor De Omslag mogelijk eventueel aanpassingen en/of verbeteringen aan te
brengen in het huidige beleid. Hierbij wordt de volgende deelvraag gesteld:
3. Welke sterke punten en welke verbeterpunten zijn er aan te wijzen in het proces van
instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag?

1.8 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk worden de verwachtingen en het daarbij behorende theoretisch
kader uiteengezet. Het derde hoofdstuk zal dieper ingaan op de dataverzameling en de
operationalisering van de variabelen. Vervolgens worden in het vierde hoofdstuk de resultaten en
bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. In het vijfde hoofdstuk worden de conclusies uit het
onderzoek beschreven en zal er ruimte zijn voor discussie. Tot slot komen de beleidsaanbevelingen in
het zesde hoofdstuk aan bod.
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2. Theorie en verwachtingen
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader en de bijbehorende verwachtingen uiteengezet.
Hierbij ligt de nadruk op belangrijke aspecten van de organisatiestructuur van organisaties in de
geestelijke gezondheidszorg zoals De Omslag. Aan de hand van de verwachtingen wordt onderzocht
in hoeverre communicatie- en of formaliseringsfactoren bijdragen aan het proces rondom instroom,
doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag.
In de geestelijke gezondheidszorg dragen verschillende factoren bij aan het optimaal
functioneren van organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat goede communicatie en formalisering
van processen uiterst belangrijk zijn (Oosterhuis, 2008). Efficiëntere zorg, op maat van de individuele
hulpvrager vraagt van de organisatie dat er goede communicatie- en samenwerkingsvormen bestaan
(Nassen, 2001). Daarnaast zijn psychiatrische instellingen complexe organisaties die onder andere
gekenmerkt worden door uiteenlopende en vaak gespecialiseerde werkzaamheden van het
personeel. Hierbij worden veel zaken vastgelegd in wetten, regels en procedures (Borgesius, 2010;
Oosterhuis, 2008; Van Genugten & Verharen, 2004).

2.1 Communicatie
Communicatie is essentieel voor het functioneren van een organisatie. Het draagt niet alleen
bij aan een goede samenwerking, maar het voorkomt ook onderlinge spanningen en het ontstaan
van geruchten (Wood, 1999). Dit geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg. De combinatie van
psychische zorg en de complexiteit van de organisatie maakt dat goede communicatie en
samenwerking onmisbaar is.
Communicatie draait om onderlinge relaties tussen verschillende partijen; één partij kan
daarbij gekenmerkt worden als de zender van een boodschap en de andere partij kan als ontvanger
van die boodschap gezien worden (Hall & Tollbert, 2005). Een centraal thema binnen een organisatie
is het overdragen van informatie en onderlinge communicatie (Hall & Tollbert, 2005; Stinchcombe,
1990). Hierbij kunnen verschillende vormen van communicatie onderscheiden worden. Daarom gaan
verwachting 1a en 1b in op communicatie in teamverband en tussen het management en de
werkvloer.
2.1.1 Teams en communicatie
De ‘Human Relations Movement’ bestudeert het gedrag van mensen in groepen en dan met
name in de werkomgeving (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008). Hierbij pleit men voor meer
aandacht voor de psychologische en sociale aspecten van arbeid. Dit gedachtegoed is voortgekomen
uit de ‘Hawthorne’ experimenten die in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw werden uitgevoerd
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door Elto Mayo (Bratton & Gold, 1999; Donaldson, 1996). De bevindingen van dit onderzoek waren
verrassend: men ontdekte dat de productiviteit van een medewerker samenhing met zijn/haar
houding ten opzichte van het werk en de informele relaties die men op de werkvloer onderhield
(Gillespie & Finlay, 1991).
Niet alleen economische factoren speelden dus een rol bij de motivatie van werknemers; ook
sociale cohesie en samenwerking droegen bij aan het verhogen van de productiviteit. Volgens de
onderzoekers was het dan ook van belang dat managers zich meer gingen richten op het creëren van
een werkklimaat waarbij er ook aandacht bestond voor het sociale aspect van arbeid (Bratton &
Gold, 1999). Voorheen was er namelijk weinig belangstelling voor dit onderwerp, terwijl dit volgens
de onderzoekers juist een belangrijk thema zou moeten zijn in een organisatie. Men pleitte onder
andere voor een grotere nadruk op onderlinge relaties tussen werknemers in een organisatie en
daarmee ook het werken in teamverband (Sundstrom, McIntyre, Halfhill & Richards, 2000). Volgens
Cohen en Bailey (1997) wordt een team als volgt gedefinieerd:
“A team is a collection of individuals who are interdependent in their tasks, who share
responsibility for outcomes, who see themselves and who are seen by others as an intact social entity
embedded in one or more larger social systems (for example, business unit or the corporation), and
who manage their relationships across organizational boundaries.” (p. 241)
Het werken in teams kent een aantal voordelen. Allereerst kan men kennis delen en van
elkaar leren. Deze nieuw vergaarde kennis kan door individuele werknemers worden toegepast op de
eigen werksituatie. Hierdoor gaat men efficiënter te werk (Batt & Doellgast, 2005). Daarnaast zorgt
werken in teamverband voor een hogere productiviteit en een minder zware werklast voor
individuen (Nam, Lyons, Hwang & Kim, 2009). Binnen de geestelijke gezondheidszorg neemt
teamwerk een belangrijke plek in (Borgesius, 2010). Ook De Omslag past teamwerk veelvuldig toe; er
bestaan verschillende teams die zich allemaal toeleggen op een specifiek thema binnen de
organisatie. Daarbij is de onderlinge communicatie tussen de leden van een team van groot belang.
Doordat men gebruik kan maken van elkaars expertise en deskundigheid werkt men efficiënter. Deze
efficiëntie werkwijze is van groot belang bij de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten
(Derks & Mulder, 1993). Cliënten worden bijvoorbeeld sneller aan de juiste behandelaar gekoppeld
waarbij de best passende zorg kan worden aangeboden. Aan de hand van deze redenering is de
volgende verwachting geformuleerd:
1a: Naarmate de communicatie binnen een team goed verloopt, zal het proces rondom de instroom,
doorstroom en uitstroom van cliënten ook beter verlopen.
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2.1.2 Management en communicatie
Naast communicatie tussen leden van een team zijn ook andere vormen van communicatie
binnen een organisatie van belang. Behalve goede relaties tussen werknemers onderling, verdient
ook de verticale communicatie in een organisatie de aandacht. Dit begrip verwijst naar communicatie
tussen mensen die op verschillende hiërarchische niveaus, maar wel binnen dezelfde organisatie of
afdeling werkzaam zijn (Hall & Tolbert, 2005). De verticale communicatie in een organisatie kent
twee richtingen: top-down en bottom-up. Bij De Omslag is er ook sprake van een zekere
hiërarchische verdeling. Het management bestaat uit de centrummanager en de assistent
centrummanager. Zij sturen de organisatieprocessen aan en nemen (al dan niet in overleg met het
overig personeel) beleidsbesluiten. Deze besluiten hebben bijvoorbeeld betrekking op de financiële
aspecten van de organisatie.
Communicatie is cruciaal voor managers en het werk dat zij uitvoeren. Managers spenderen
een groot gedeelte van hun tijd aan communicatie met andere medewerkers van een organisatie
(Kanter, 1977). Door wetenschappers wordt geschat dat managers ongeveer 80% van hun werktijd
besteden aan communicatie (Burns, 1954; Klauss & Bass, 1982; Mintzberg, 1973). Hoewel deze cijfers
betrekking hebben op verschillende branches, en niet direct op de geestelijke gezondheidszorg, geeft
het toch aan dat dit thema een belangrijke plek in de organisatie inneemt. Voor het functioneren van
een organisatie is het dan ook essentieel dat dit proces goed verloopt. Voor managers is het uiterst
belangrijk dat hun boodschap duidelijk is. Op deze manier kunnen zij de visie en de doelen van de
organisatie helder en duidelijk overbrengen. Dit kan door het overige personeel toegepast worden
op hun werkzaamheden. Wanneer de communicatie van bovenaf dus goed verloopt, en het voor
iedereen duidelijk is wat er van hem/haar verwacht wordt, zal dit ten goede komen aan het
functioneren van de organisatie als geheel.
Naast de top-down communicatie is het ook van belang dat de communicatie vanuit de
werkvloer naar de managers toe goed verloopt. Volgens Katz en Kahn (1978) kan deze manier van
verticaal communiceren verschillende vormen aannemen. Mensen kunnen allereerst communiceren
over zichzelf: hoe zij presteren en welke mogelijke problemen zij daarbij signaleren. Daarnaast
kunnen zij ook informatie over andere werknemers binnen de organisatie uitwisselen. Er kunnen
bijvoorbeeld spanningen bestaan die door tussenkomst van een manager opgelost kunnen worden.
Ook kunnen werknemers informatie aangaande de organisatie communiceren. Hierbij kunnen
bijvoorbeeld op- en/of aanmerkingen gemaakt worden die betrekking hebben op een bepaalde
werkwijze die binnen een organisatie wordt gehanteerd. Als laatste kunnen werknemers aangeven
welke punten van verbetering er bestaan en op welke manier deze knelpunten opgelost kunnen
worden.
De informatie die vanuit de werkvloer naar de managers vloeit kan van groot belang zijn voor
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het functioneren van een organisatie. De kennis die door werknemers op de werkvloer wordt
opgedaan en doorgespeeld, kan gebruikt worden om zaken binnen de organisatie aan te passen en
bij te stellen. Dit kan dan weer bijdragen aan de optimale prestatie van een organisatie.
Samenvattend kan worden gesteld dat de communicatie tussen het management en de
werkvloer zeer belangrijk is. Managers kunnen hun ideeën en doelen overbrengen aan het personeel
en zij kunnen op hun beurt aangeven hoe het er op de werkvloer daadwerkelijk aan toe gaat. Daarbij
kan goede communicatie tussen werkvloer en management leiden tot een hoger motivatieniveau
onder werknemers. Wanneer werknemers meer gemotiveerd zijn draagt dit bij aan een efficiëntere
manier van werken (Glanz, 2002). Efficiëntie is belangrijk in het proces rondom de instroom,
doorstroom en uitstroom van cliënten (Derks & Mulder, 1993). Men wil namelijk het beste resultaat
behalen met de meest optimale inzet van middelen. Gezien de financieringsstructuur bij De Omslag
is dit uitermate belangrijk. Aan de hand van bovenstaande redenering is de volgende verwachting
opgesteld:
1b: Wanneer de communicatie tussen management en werkvloer goed verloopt, zal dit een positieve
bijdrage leveren aan het proces van instroom, doorstroom en uistroom van cliënten bij De Omslag.

2.2 Formalisering
In de wetenschappelijke literatuur wordt formalisering als één van de belangrijke aspecten
van een organisatiestructuur gezien (Hage, Aiken & Marret, 1971; Hall & Tolbert, 2005; Pugh,
Hickson, Hinings & Turner, 1968). Formalisering wordt hierbij aangeduid als de mate waarin regels,
procedures en instructies als zodanig zijn vastgelegd (Kalleberg & Van Buren, 1996; Pugh et al.,
1968). Hiermee beoogt een organisatie te bereiken dat werknemers weten welke regels en
procedures in bepaalde situaties gevolgd moeten worden en welke instructies daarmee samengaan.
Het begrip verwijst hiermee naar organisationele controle over het individu (Clegg & Dunkerley,
1980; Kalleberg & Van Buren, 1996). De mate van formalisering binnen een organisatie is van invloed
op het gedrag van een individu. Men weet binnen welke grenzen er bewogen mag worden en wat
wel en niet is toegestaan. Enerzijds beperk je daarmee de bewegingsvrijheid van een medewerker,
anderzijds draagt formalisering bij aan het volbrengen van iemands taak.
Ook in de geestelijke gezondheidszorg is er in toenemende mate sprake van formalisering
van de organisatiestructuur (Van Genugten & Verharen, 2004). Dit komt tot uiting in verschillende
richtlijnen die door hulpverleners en andere werknemers gevolgd moeten worden.
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2.2.1 Formalisering van taakomschrijving
Een duidelijk afgebakende taakomschrijving en het specificeren van de inhoud daarvan is een
aspect dat samenhangt met de formalisering van een organisatiestructuur (Hage et al., 1971; Hall,
Johnson & Haas, 1967; Pugh et al., 1968). Een goede taakomschrijving omvat in ieder geval het
takenpakket en de verantwoordelijkheden van een medewerker. Daarnaast is het ook belangrijk dat
een functietitel wordt vermeld. Op deze manier is een medewerker ook voor andere collegae sneller
herkenbaar.
Een geformaliseerde taakomschrijving zorgt voor een verminderde behoefte aan
communicatie tussen verschillende onderdelen van een organisatie (Hage et al., 1971). Mensen
weten immers wat er van hen wordt verlangd en welke taken anderen voor hun rekening zullen
nemen. Hierover hoeven zij dus niet opnieuw overleg te plegen. Door het vastleggen van de functie
en de daarbij behorende taken van een werknemer weet men wat er van hem/haar wordt verwacht
en wat men van andere werknemers kan verwachten Hage et al. (1971).
Het belang van een goede taakomschrijving kan groot zijn voor een organisatie. Wanneer
men dit niet duidelijk voor ogen heeft kan het voorkomen dat bepaalde taken niet uitgevoerd
worden. Er wordt dan verwacht dat anderen dit werk wel zullen doen. Hierdoor blijven er zaken
liggen en dit kan ongunstig zijn voor de werking van een organisatie. Wanneer de taakomschrijving
van werknemers echter wel geformaliseerd is, en iedereen weet aan welke verwachtingen hij/zij
moet voldoen, is de kans kleiner dat er taken onvervuld blijven. Daarnaast blijft er ook meer tijd over
om andere, belangrijke zaken te bespreken.
Wat de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten betreft is een heldere
taakomschrijving van het personeel zeker van belang. Iedere werknemer weet wat er tot zijn/haar
takenpakket behoort en dit zorgt voor een soepeler verloop van het proces rondom de
cliëntenstromen. Vandaar de volgende verwachting:
2a: Wanneer de taakomschrijving van het personeel helder is geformuleerd en duidelijk is afgebakend
zal het proces rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten ook beter verlopen.
2.2.2 Formalisering en standaardisering van procedures
Zoals reeds naar voren is gekomen verwijst het begrip formalisering naar de mate waarin
regels, procedures en instructies zijn vastgelegd (Kalleberg & Buren, 1996; Pugh et al., 1968). Een
duidelijke en heldere taakomschrijving is daarom niet het enige aspect van formalisering in een
organisatie. Standaardisering is een begrip dat nauw verwant is aan formalisering. Dit concept
refereert aan het ontwikkelen en vaststellen van bepaalde standaarden voor procedures zoals die
zich in een organisatie voordoen. Procedures zijn gestandaardiseerd wanneer er regels en definities
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bestaan die in alle omstandigheden toepasbaar zijn en die voor iedere soortgelijke gebeurtenis
hetzelfde zijn (Pugh, Hickson, Hinings, Macdonald, Turner & Lupton, 1963). Hierbij is het van belang
dat de standaardisatie van de procedures wordt gelegitimeerd door de organisatie en dat de
procedures betrekking hebben op steeds terugkerende gebeurtenissen (Pugh et al., 1968). Door
regels en procedures in een organisatie te standaardiseren worden er maatstaven gecreëerd die voor
iedere werknemer hetzelfde zijn en waar iedere werknemer zich ook aan zou moeten houden. Dit
draagt bij aan een efficiënte werkwijze: met de juiste middelen worden de vooraf gestelde doelen
bereikt.
Ook in de geestelijke gezondheidszorg komt standaardisering van procedures steeds meer
voor. Wanneer er geen regels en protocollen bestaan is het voor managers in dergelijke organisaties
niet duidelijk wat er zich binnen de muren van de behandelkamers afspeelt. Cliënten kunnen tijden in
behandeling zijn, zonder dat het voor het management duidelijk wordt of het ook daadwerkelijk iets
oplevert. Hierdoor wordt de noodzaak tot transparantie en controle op effectiviteit groter.
Door het ontwikkelen van protocollen en het standaardiseren van processen wordt het in
toenemende mate mogelijk om de efficiëntie en effectiviteit van hulpverleners en andere
medewerkers te meten. Managers in de geestelijke gezondheidszorg sturen namelijk steeds vaker op
resultaatgerichtheid aan. Er wordt steeds meer uitgegaan van ‘evidence based medicine’
(behandelmethoden moeten empirisch onderbouwd zijn), waarbij resultaten ook meetbaar zijn
(Oosterhuis, 2008). Het moet voor managers na te gaan zijn of doelen bereikt zijn en op welke
manier en met welke middelen dat is gebeurd (Smeijsters, 2006).
Voor De Omslag betekent dit dat de regels en procedures rondom het proces van
cliëntenstromen helder moeten zijn en dat zij ook als zodanig zijn vastgelegd. Het moet duidelijk zijn
wat er moet gebeuren als cliënten worden aangemeld voor behandeling en wat de volgende stap in
het proces is. De betrokken werknemers moeten weten welke regels en instructies opgevolgd
moeten worden en hoe zij deze op een specifieke cliënt toe kunnen passen. Dit bewustzijn is
belangrijk in iedere stap van het proces van instroom, doorstroom en uitstroom. Door deze regels te
standaardiseren gelden voor iedere cliënt en voor iedere medewerker dezelfde maatstaven.
Hierdoor kunnen fouten in het proces worden voorkomen. Medewerkers weten wat hen te doen
staat waardoor men geen steken laat vallen. Hierdoor zal zowel de efficiëntie als de effectiviteit bij
De Omslag vergroot worden. Dit is belangrijk in het proces rondom de cliëntenstromen (Derks &
Mulder, 1993) Aan de hand van deze redenering is de volgende verwachting geformuleerd:
2b: Een grotere mate van standaardisering van regels en procedures levert een positieve bijdrage aan
het proces van instroom, doorstroom, en uitstroom van cliënten bij De Omslag.
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2.3 Conceptueel model
In figuur 2.1 zijn de onafhankelijke en afhankelijke variabelen behorende bij bovenstaande
verwachtingen weergegeven in een conceptueel model.
Figuur 2.1 Conceptueel model
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3. Data en operationalisering
3.1 Onderzoekspopulatie en dataverzameling
De data in dit onderzoek zijn verzameld bij De Omslag, onderdeel van De Woenselse Poort in
Eindhoven. Bij deze organisatie zijn 39 mensen werkzaam. Naast hulpverleners en behandelaars, die
rechtstreeks contact met cliënten hebben, vervullen een aantal werknemers secretariële functies.
Het management bestaat uit één centrummanager en één assistent centrummanager. Daarbij zijn er
tevens enkele werknemers die een managementgerelateerde taak vervullen. Het gaat dan meestal
om coördinerende functies.
Voor de dataverzameling zijn 22 werknemers schriftelijk benaderd. Deze werknemers zijn
middels een aselecte steekproef geselecteerd. Hier is voor gekozen omdat het gezien de tijd niet
mogelijk was alle werknemers te interviewen. De respondenten hebben allereerst een brief
ontvangen waarin het onderwerp van het onderzoek werd geïntroduceerd. In deze brief werd hen
tevens gevraagd deel te nemen aan het interview. De medewerkers zouden in staat moeten zijn om
een goed beeld neer te zetten over de cliëntenstromen en factoren die mogelijk zouden kunnen
bijdragen aan het goede verloop van dit proces. De interviews zijn afgenomen in de periode van eind
maart tot eind april.
Per respondent werd één uur, binnen werktijd, ingeroosterd om het interview af te nemen.
Om de juiste gegevens te verzamelen is voor een face-to-face, semi-gestructureerd interview
gekozen. Iedere benaderde werknemer was bereid mee te werken aan het interview. Dit betekent
een responsrate van 100%. De interviews vonden plaats op de werkplek van de respondent.
De steekproef bestond uit 17 respondenten die een functie als hulpverlener of behandelaar
hebben. Het betroffen bijvoorbeeld GZ-psychologen/psychotherapeuten, klinisch psychologen,
maatschappelijk werkers en forensisch psychiatrisch verpleegkundigen. Daarnaast zijn ook de
centrummanager en de assistent centrummanager geïnterviewd. De laatste drie respondenten
vervulden managementgerelateerde functies.
Om adequate gegevens te verzamelen werden 26 stellingen aan de respondenten
voorgelegd. Deze stellingen hadden betrekking op de communicatie- en formaliseringsfactoren en de
instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten. Respondenten hadden de mogelijkheid om op een
vijfpuntsschaal (1 = helemaal niet mee eens; 2 = niet mee eens; 3 = neutraal; 4 = mee eens; 5 =
helemaal mee eens) aan te geven in hoeverre men het eens danwel oneens was met de voorgelegde
stellingen. Door vooraf een introductie-interview af te nemen bij één van de werknemers
(coördinator/behandelaar) werd duidelijk welke onderwerpen terug zouden moeten komen in het
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interview. Ook hebben verschillende gesprekken met medewerkers die op informele toon zijn
gevoerd ertoe bijgedragen dat de juiste stellingen in het interview zijn opgenomen.
Naast stellingen over de afhankelijke en onafhankelijke variabelen werden tevens een aantal
algemene vragen gesteld. Het geslacht en geboortejaar werden genoteerd en er werd daarnaast
gevraagd naar het aantal jaren dat men in dienst is bij De Omslag. Tot slot werd gevraagd naar de
functie die men vervulde (management, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegkundige,
psycholoog, psychiater en overig).
Om de betrouwbaarheid van de kwalitatieve gegevens te vergroten zijn alle interviews op
band opgenomen. De interviews zijn daarna getranscribeerd. Ook zorgt het gebruik van een
stellingenlijst ervoor dat de kans op toevallige fouten verkleind wordt. Iedere respondent krijgt
immers dezelfde onderwerpen voorgelegd. Daarnaast zorgt het toepassen van datatriangulatie dat
de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens wordt vergroot.
Naast het afnemen van een interview is er ook gebruik gemaakt van participerende
observatie. Eenmaal is deelgenomen aan het overleg van het forensisch case management team.
Daarbij was het mogelijk om bij twee huisbezoeken van cliënten van een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige aanwezig te zijn. Ook is er één keer geparticipeerd in het werkoverleg van het team
agressie/zeden. Daarnaast is zeven keer deelgenomen aan het zogenaamde PCP-overleg (Programma
Coördinatie Punt). Bij dit overleg worden de aanmeldingen en intakes besproken en wordt bekeken
welk team of welke behandelaar geschikt is voor de desbetreffende cliënt. Tevens is er een
tweedaagse cursus gevolgd om het elektronisch patiëntendossier (USER) beter te leren kennen. Door
te participeren in verschillende werkoverleggen en mee te gaan met huisbezoeken kan een beter
beeld geschetst worden van de manier van werken en het proces van de instroom, doorstroom en
uitstroom van cliënten.

3.2 Afhankelijke variabele
In dit onderzoek staat de instroom, doorstroom en uitstroom als afhankelijke variabele
centraal. Respondenten kregen negen stellingen over dit onderwerp voorgelegd. Per categorie zijn
drie stellingen geformuleerd.
3.2.1 Instroom
De stellingen rondom de instroom hebben betrekking op de wachtlijsten en het contact met
de verwijzende instanties. De respondent kreeg hier drie stellingen over voorgelegd:


Er bestaat voldoende zicht op de wachtlijsten voor aanmelding.



Over het algemeen verloopt de communicatie met de verwijzende instanties goed.
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De gegevens over de cliënt die door de verwijzende instanties worden verstuurd zijn
volledig.

Van deze drie stellingen is één schaal gemaakt. Hoe hoger de Cronbach’s alpha hoe beter dit
is voor de betrouwbaarheid van de schaal. In de sociale wetenschappen wordt een Cronbach’s alpha
van 0,8 als goed beschouwd, 0,6 is ook acceptabel (Pallant, 2007). De Cronbach’s Alpha van deze
schaal bedroeg 0,51. De betrouwbaarheid van de schaal is daarmee té laag en kan niet als zodanig in
de analyse worden meegenomen. Het uitblijven van een hoge Cronbach’s alpha heeft mogelijk te
maken met het feit dat er redelijk uiteenlopende zaken in de stellingen worden behandeld. Uit
gesprekken met werknemers is echter wel gebleken dat deze drie stellingen representatief zijn voor
het instroomproces. In de verdere analyse worden deze drie stellingen daarom apart behandeld.
Daarmee kan toch een goed beeld worden neergezet over het proces rondom de instroom van
cliënten bij De Omslag.
3.2.2 Doorstroom
De stellingen omtrent de doorstroom hadden betrekking op de daadwerkelijke behandeling
en het opgestelde behandelplan van de cliënt. De respondent kreeg de volgende drie stellingen
voorgelegd:


Het is belangrijk dat het behandelplan van cliënten wordt afgestemd op de duur van
hun maatregel.



Het behandelplan van een cliënt wordt tijdens de behandeling voldoende
geëvalueerd.



Het behandelplan van een cliënt wordt tijdens de behandeling in alle gevallen
bijgesteld wanneer dat nodig is.

Ook deze drie stellingen zijn samengevoegd tot één schaal. De Cronbach’s alpha bleek echter
te laag (0,41). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de verscheidenheid aan onderwerpen die in de
stellingen naar voren komen. In de analyse worden de stellingen daarom apart behandeld. Op deze
manier kan toch worden bekeken hoe de doorstroom van cliënten bij De Omslag verloopt.
3.2.3 Uitstroom
Om het proces van uitstroom te meten werden wederom drie stellingen aan de
respondenten voorgelegd. Deze stellingen hadden betrekking op de doorverwijzing naar, en het
contact met andere zorgverlenende instanties.


Cliënten worden op tijd aangemeld voor andere zorgverlenende instanties.



De overdracht van cliënten naar andere zorgverlenende instanties verloopt goed.
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Wanneer een cliënt wordt overgedragen naar een vervolgvoorziening is er goed
contact met deze instantie.

Opnieuw werd een schaal gevormd van de drie bovenstaande stellingen. De Cronbach’s
alpha van deze schaal bedroeg 0,69 en is daarmee voldoende betrouwbaar om mee te nemen in de
analyse.

3.3 Onafhankelijke variabelen
Om te testen welke factoren bijdragen aan het goede verloop van het proces rondom de
cliëntenstromen, worden twee verschillende onderwerpen onderzocht: communicatie en
formalisering. Beide onderwerpen zijn weer onderverdeeld in twee subthema’s.
3.3.1 Teamcommunicatie
Om het effect van communicatie op het proces van cliëntenstromen te meten wordt er
onderscheid gemaakt tussen communicatie binnen het team en communicatie tussen het
management en de werkvloer. Om de kwaliteit van de teamcommunicatie te meten kreeg men
uiteenlopende stellingen voorgelegd. Overigens opereert het management ‘zelfstandig’. Zij zijn geen
lid van een bepaald team zoals hulpverleners dat bijvoorbeeld wel zijn. De stellingen over dit
deelonderwerp zijn dan ook niet aan het management voorgelegd. Om te meten hoe de
communicatie binnen een team verloopt, beantwoordden de overige respondenten de volgende
vier stellingen:


In mijn team wordt er geïnvesteerd in samenwerken.



In mijn team heb ik het gevoel dat mijn mening ertoe doet.



Over het algemeen verloopt de face-to-face communicatie tussen de leden van mijn
team goed.



Over het algemeen verloopt de elektronische communicatie tussen de leden van
mijn team goed.

Ook deze stellingen zijn samengevoegd tot één schaal (α = 0,83), deze wordt ook als zodanig
in de analyse meegenomen.
3.3.2 Managementcommunicatie
De communicatie tussen het management en de werkvloer is met behulp van de volgende
stellingen gemeten. In totaal zijn er vijf stellingen met betrekking tot dit onderwerp geformuleerd.


Ik heb het gevoel dat er vanuit het management naar mijn mening wordt geluisterd.
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Ik heb het gevoel dat het management mijn opmerkingen gebruikt bij het nemen van
nieuwe beslissingen.



Het management brengt de organisatiedoelen goed naar mij over.



Wanneer er veranderingen in de organisatie plaatsvinden wordt dit door het
management goed naar mij gecommuniceerd.



Over het algemeen vind ik de communicatie tussen het management en de
werkvloer goed.

Omdat de vragen omtrent de communicatie tussen management en werkvloer niet geschikt
zijn om de juiste informatie van de centrummanager en de assistent centrummanager te verkrijgen,
is gekozen om deze vragen als het ware ‘om te draaien’. De strekking van de stellingen blijft
hetzelfde, alleen hebben de nieuwe stellingen betrekking op de situatie van het management. Het
management kreeg daarom de volgende stellingen voorgelegd:


Ik heb het gevoel dat ik goed naar de mening van de overige werknemers luister.



Bij het maken van nieuwe beslissingen neem ik de opmerkingen die door de overige
werknemers zijn gemaakt mee.



Ik breng de organisatiedoelen goed naar de overige werknemers over.



Wanneer er veranderingen in de organisatie plaatsvinden breng ik dit goed naar het
overig personeel over.



Over het algemeen vind ik de communicatie tussen het management en de
werkvloer goed.

De stellingen omtrent de managementcommunicatie zijn samengevoegd tot één schaal (α =
0,85). De schaal is betrouwbaar en wordt opgenomen in de analyse van dit onderzoek.
3.3.3 Formalisering van taakomschrijving
In het interview zijn drie stellingen omtrent de formalisering van de taakomschrijving van
personeel bij De Omslag opgenomen. Er werd daarbij gevraagd naar de taakomschrijving van de
respondent zelf, maar ook de functieomschrijving van ander personeel kwam aan bod.


De taakomschrijving van mijn functie is helder en goed vastgelegd op papier.



Ik weet precies welke taken er tot mijn functie behoren.



Ik ben voldoende op de hoogte van de taakomschrijving van ander personeel bij De
Omslag.

Bovenstaande stellingen zijn samengevoegd tot één schaal. De Cronbach’s alpha van deze
schaal bedroeg 0,67 en is daarmee voldoende betrouwbaar om in de verdere analyse mee te nemen.
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3.3.4 Formalisering en standaardisering van regels en procedures
De laatste onafhankelijke variabele van dit onderzoek is de mate van standaardisering en
formalisering van regels en procedures bij De Omslag. Over dit onderwerp zijn in het interview de
volgende vijf stellingen opgenomen.


De geleverde gegevens bij inschrijving door de verwijzende instanties zijn altijd
hetzelfde.



Bij de intake worden altijd dezelfde formulieren gebruikt.



Tijdens de behandeling wordt de voortgang op vooraf bepaalde tijdstippen
gecontroleerd.



Het toewijzen van een behandelaar aan een cliënt gebeurt op gestructureerde wijze.



De beëindiging van het juridisch kader van een cliënt wordt tijdens de behandeling
goed in de gaten gehouden.

Na analyse bleek de Cronbach’s alpha van deze schaal 0,61 te bedragen. De schaal is
daarmee voldoende betrouwbaar voor verdere analyse.

3.4 Methoden
Met behulp van de gegevens uit de interviews is zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve
analyse verricht. Ondanks het geringe aantal respondenten is toch gekozen voor een gedeeltelijke
kwantitatieve analyse. Dit is in de eerste plaats gedaan om via de beschrijvende statistieken een
goed beeld over de variabelen neer te zetten. Hierbij wordt het aantal respondenten per variabele,
het gemiddelde of percentage, de standaarddeviatie en de range gepresenteerd. Hoewel er in dit
onderzoek sprake is van een relatief kleine steekproef, wordt er toch een correlatietabel
gepresenteerd. De bevindingen hiervan moeten gezien het aantal respondenten met enige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De kwantitatieve gegevens worden aangevuld door kwalitatieve bevindingen uit de
afgenomen interviews. Hierdoor ontstaat meer diepgang in het onderzoek en kunnen ook andere
onderliggende gedachten en motivaties naar boven worden gebracht. Men krijgt inzicht in de manier
waarop respondenten denken en waarom dat het geval is. Er zal meer helderheid ontstaan rondom
het proces van instroom, doorstroom en uitstroom en hoe respondenten daarover denken. Dit geldt
ook voor de communicatie- en formaliseringsfactoren uit dit onderzoek. Op deze manier zullen de
kwantitatieve en de kwalitatieve resultaten elkaar versterken. In dit onderzoek ligt de nadruk echter
wel bij de kwalitatieve analyse. Deze gegevens zijn met behulp van het programma MAXQDA
geanalyseerd. Er is een codeboom gegenereerd waarbij de antwoorden in kerncategorieën en
verschillende deelcategorieën zijn onderverdeeld. Per stelling is de achtergrondinformatie die daarbij

21

werd gegeven in rubrieken ondergebracht. Op deze manier was het mogelijk de informatie die uit de
interviews naar voren is gekomen naast elkaar te leggen en een mogelijk patroon in de gegevens te
vinden. De bevindingen van deze analyse worden in het volgende hoofdstuk gepresenteerd.
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4. Analyse
In dit hoofdstuk worden de verkregen gegevens uit de interviews zowel kwantitatief als
kwalitatief geanalyseerd. Allereerst wordt het beschrijvende gedeelte van de kwantitatieve analyse
gepresenteerd. Daarbij wordt een beeld gegeven van de verdeling van de variabelen uit het
onderzoek. Omdat de focus in dit onderzoek ligt bij de kwalitatieve analyse, wordt deze vervolgens
uiteengezet. Hierbij wordt allereerst het proces van instroom, doorstroom en uitstroom
geanalyseerd. Daarna is er aandacht voor de relatie tussen dit proces en de onafhankelijke variabelen
uit dit onderzoek. Tot slot komen de correlaties tussen de communicatie- en formaliseringsfactoren,
en de instroom doorstroom en uitstroom aan bod.

4.1 Beschrijvende statistieken
Om een algemeen beeld te geven van de beschrijvende statistieken van de variabelen uit dit
onderzoek, zijn in tabel 4.1 verschillende gegevens terug te vinden. Naast het aantal respondenten
worden de gemiddelde scores of het percentage weergegeven. Ook wordt de standaarddeviatie
samen met de minimale en de maximale score per variabele gepresenteerd. Respondenten hadden
de mogelijkheid om op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre zij het eens danwel oneens
waren met de stellingen. Daarbij gaf een hogere score aan dat men het meer eens was met de
stelling.
Tabel 4.1 Beschrijvende tabel van afhankelijke en onafhankelijke variabelen
Variabelen

N

Gemiddelde/percentage

s.d.

Range

Instroom: zicht op wachtlijst

22

4,09

1,109

2-5

Instroom: communicatie verwijzende instanties

22

3,91

0,921

2-5

Instroom: volledigheid gegevens

21

2,95

1,071

1-5

Doorstroom: afstemming behandelplan

22

4,05

1,214

1-5

Doorstroom: evaluatie behandelplan

18

2,94

0,938

2-4

Doorstroom: bijstelling behandelplan

17

3,82

0,809

2-5

Uitstroom

18

3,26

0,882

1-4

Communicatie team

19

4,32

0,686

2-5

Communicatie management

21

3,38

0,842

2-4

Formalisering taakomschrijving

22

3,64

0,872

2-5

Formalisering regels en procedures

18

3,19

0,649

2-4

Sekse (%=vrouw)

22

55%

8,333

0-1

Leeftijd (=jaar)

22

50

0,510

32-65

Aantal werkzame jaren

22

8

4,855

1-15

Bron: Gegevens afkomstig uit interviews medewerkers De Omslag, 2010
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In tabel 4.1 is te zien dat respondenten over het algemeen redelijk tevreden zijn over het
zicht op de wachtlijsten. Op een vijfpuntsschaal, waarbij een hogere score een hogere waardering
aangeeft, bedraagt het gemiddelde voor deze variabele 4,09. De gemiddelde score voor de stelling
over de communicatie met de verwijzende instanties is 3,91. De volgende stelling, die betrekking
heeft op de volledigheid van de gegevens die verstuurd worden door de verwijzende instanties,
scoort een gemiddelde van 2,95. Respondenten zijn hier wat minder tevreden over.
In tabel 4.1 is verder af te lezen dat het gemiddelde op de stelling over de afstemming van
het behandelplan op de behandelduur 4,05 bedraagt. Over de mate waarin het behandelplan wordt
geëvalueerd is men iets minder tevreden. Deze variabele scoort een gemiddelde van 2,94. De laatste
variabele die behoort tot de categorie ‘uitstroom’ meet in hoeverre men het behandelplan aanpast
en bijstelt wanneer dat nodig is. De gemiddelde score is hierbij 3,82. De gemiddelde score voor de
variabele ‘uitstroom’ blijft rond het middenpunt zweven (3,26).
De communicatie in het team wordt door respondenten gemiddeld genomen als goed
beschouwd. De gemiddelde score hiervan ligt op 4,32. Respondenten blijken over het algemeen dus
erg tevreden te zijn met de communicatie binnen het team waartoe zij behoren. Minder tevreden
zijn zij over de communicatie met het management. Deze variabele scoort een gemiddelde van 3,38.
De mate waarin de taakomschrijving van personeel en overige regels en procedures
gestandaardiseerd zijn scoort een gemiddelde van respectievelijk 3,64 en 3,19.
Naast deze gegevens is uit tabel 4.1 verder af te lezen dat de steekproef voor 55% uit
vrouwen bestaat. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 50 jaar. Verder is men gemiddeld 8
jaar werkzaam bij De Omslag.

4.2 Kwalitatieve analyse
In dit gedeelte van de resultatensectie wordt allereerst het proces van instroom, doorstroom
en uitstroom beschreven. Hierbij worden de resultaten die middels de interviews verkregen zijn
gebruikt. Door de antwoorden van de respondenten te coderen wordt een helder en duidelijk beeld
geschetst van het traject dat door cliënten wordt doorlopen en waar eventuele knelpunten zich
bevinden. In het tweede gedeelte komt de analyse van de onafhankelijke variabelen en hun
(mogelijke) relatie tot de cliëntenstromen aan bod.
4.2.1 Instroom
Wanneer een cliënt instroomt bij forensische polikliniek De Omslag, worden er verschillende
stadia doorlopen. Allereerst wordt hij/zij op een wachtlijst geplaatst. Uit de bevindingen van de
interviews is gebleken dat werknemers bij De Omslag hier over het algemeen een goed beeld van
hebben. De meerderheid geeft aan hier goed zicht op te hebben. Ongeveer driekwart van de
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werknemers vertelt dat zij iedere week per mail een overzichtslijst ontvangen, en dat zij op die
manier voldoende overzicht bewaren. De resterende respondenten vinden dat het zicht op de
wachtlijsten verbeterd kan worden. Men ziet mogelijkheden om dit beter te registreren in het
elektronisch patiëntendossier (USER) of via een Excel sheet die ten alle tijde up-to-date blijft.
Verder is gebleken dat de communicatie met de verwijzende instanties door bijna 70% van
de werknemers als goed wordt ervaren. Door 20% van de respondenten wordt echter wel gezegd dat
de communicatie sterk afhankelijk is van de individuele verwijzer met wie men op dat moment te
maken heeft. Ook is er volgens enkele werknemers sprake van enige rigiditeit in de werkwijze van de
verwijzende instanties. Daarbij bestaat het gevoel dat de deze organisaties een bepaalde manier van
werken op willen leggen aan werknemers van De Omslag.
In het interview is ook gevraagd naar een ander aspect van de communicatie met de
verwijzende instanties. Hierbij werd gevraagd naar de ervaringen met betrekking tot het aanleveren
van gegevens door deze organisaties. Bijna driekwart van de respondenten geeft hierbij aan dat deze
gegevens in de meeste gevallen niet volledig zijn. Over het algemeen worden uiteenlopende zaken
niet meegestuurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet geleverde vonnissen, processen verbaal en Pro
Justitia-rapportages (rapportage van het gedragskundig onderzoek). Een aantal keer wordt ook het
VIP-nummer genoemd. Dit nummer is een persoonsgebonden nummer waarmee men bij justitie
identificeerbaar is.
4.2.2 Doorstroom
In het interview zijn een drietal stellingen opgenomen die betrekking hadden op de
doorstroom van cliënten. Hierbij werd eerst een stelling voorgelegd aangaande de afstemming van
het behandelplan op de duur van een strafmaatregel. Ongeveer driekwart van de respondenten gaf
aan het belang hiervan in te zien. Een even groot deel van de respondenten gaf echter ook aan dat zij
het inhoudelijk gezien niet eens waren met deze strikte afstemming van behandeling en strafduur. Zij
vertelden dat de problematiek van cliënten vaak té ernstig en complex is om in een relatief korte
duur te behandelen.
Door een kwart van de respondenten werd aangegeven dat het in sommige gevallen ook
prettig kan zijn om met een strikt kader te werken. Zo werd door één van de behandelaren het
volgende gezegd:
“Het feit dat er een eindtijd is heeft het voordeel dat je samen met de cliënt naar een gericht doel
werkt. En dat geeft voor de cliënt wel een bepaalde rust. Bovendien is het contact daardoor ook niet
oneindig.”

25

Ongeveer een derde van de geïnterviewden geeft aan dat men de behandelduur tot op
heden nog te weinig afstemt op de duur van de maatregel. Deze mening was ook aan het
management toegedaan. Daarbij werd wel gezegd dat men nog in een leerproces verkeerde en dat
het waarschijnlijk tijd nodig heeft voordat deze manier van werken volledig ingeburgerd is.
Een volgende stelling in het interview had betrekking op de evaluatie van behandelplannen
van cliënten. Ongeveer 60% van de geïnterviewden gaf echter aan dat er in veel gevallen niet eens
een geschreven behandelplan voor handen was. Dit betekent niet dat er geen behandelplan is, maar
dat het behandelplan niet op papier is vastgelegd. Daarbij werd wel gezegd dat dit niet wenselijk is
en dat men hierin meer structuur moet aanbrengen. Iets meer dan de helft van deze respondenten
gaf tevens te kennen dat het niet helder was hoe en waar dit behandelplan vastgelegd kon worden.
Een respondent zegt hier het volgende over:
“Het hele gedoe rond het behandelplan is erg onduidelijk. Er zijn collega’s die nooit iets invullen. Ik vul
een oud behandelplan in. Dat schijnt ook niet het goede te zijn. Maar het goede hebben we nog niet.
Dat vind ik heel onduidelijk.”
Ook het gebruik van het elektronisch patiëntendossier (USER) werd door deze groep
respondenten genoemd. Correcte registratie van het behandelplan in dit programma is tot op heden
nog niet mogelijk.
De antwoorden op de stelling over de evaluatie van het behandelplan waren niet eenduidig.
Ongeveer een derde van de respondenten vindt dat het behandelplan van cliënten onvoldoende
wordt geëvalueerd. Het betreffen dan voornamelijk respondenten die al langer werkzaam zijn bij De
Omslag (10 jaar of langer). Zij wijten dit voornamelijk aan een gebrek aan tijd en een te hoge
werkdruk. Deze groep respondenten benadrukt wel het belang van evalueren. Men vindt dat
evaluatie zorgt voor een betere afstemming van zorg en vraag. Ongeveer tweederde van de
geïnterviewden was van mening dat het behandelplan wel voldoende wordt geëvalueerd. Zij vinden
dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de behandelaren ligt. Deze verantwoordelijkheid wordt ook
benadrukt wanneer het gaat om het bijstellen van het behandelplan wanneer dat noodzakelijk is.
Ongeveer 65% van de respondenten vertelt in het interview dat dit op de juiste momenten gebeurt.
Dit zijn opnieuw respondenten die wat langer in dienst zijn bij De Omslag. Er wordt door ongeveer
een even grote groep respondenten echter wel verteld dat deze veranderingen in het behandelplan
niet altijd officieel worden vastgelegd. Driekwart van deze groep respondenten benadrukt wel het
belang van een goede administratie op dit punt. Op deze manier is het verloop van een behandeling
helder en transparant. Dit kan bij een mogelijke doorverwijzing belangrijk zijn. Respondenten willen
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dit daarom ook graag vastleggen, volgens hen ontbreekt echter de tijd om dit op een juiste manier te
administreren.
4.2.3 Uitstroom
In het interview kreeg de respondent drie stellingen omtrent de uitstroom van cliënten
voorgelegd. De eerste stelling ging over het op tijd aanmelden van cliënten bij andere
zorgverlenende instanties. Bijna 70% van de respondenten gaf aan hier moeite mee te hebben. Dit
had in de eerste plaats te maken met de lange wachtlijsten die er bestaan bij de
vervolgvoorzieningen. Een hulpverlener zegt daar het volgende over:
“Wat is op tijd? Je hebt enorme wachtlijsten overal. Dus dan zou je ze al, voordat ze hier in zorg zijn,
doorverwezen moeten hebben bij een ander. Daar is geen touw aan vast te knopen.”
Bijna 30% van de geïnterviewden vertelde dat veel instanties cliënten van De Omslag weren.
Eén van de hulpverleners zegt daar het volgende over:
“Dat is een moeizaam proces omdat er bij andere instanties of bij vervolgvoorzieningen ook een
behoorlijke drempel is om cliënten van hieruit over te nemen.”
Volgens deze groep respondenten is dit mogelijk te wijten aan het beeld deze organisaties
hebben van deze doelgroep. Het zijn personen die in aanraking zijn geweest met justitie en zij
worden daardoor vaak als ‘lastig’ en moeilijk behandelbaar bestempeld. Bovendien sluit het
zorgaanbod van andere instanties vaak niet aan op de zorgvraag van cliënten die afkomstig zijn van
De Omslag. Wanneer gevraagd werd naar eventuele oplossingen voor dit probleem zocht men de
antwoorden vooral in de hoek van betere voorlichting en een goede overdracht. Bij deze overdracht
is het van belang dat hulpverleners van De Omslag nog een tijdje ‘meekijken’ bij de
vervolgvoorziening waar de cliënt in behandeling is genomen. Hierdoor kan de expertise en
deskundigheid die past bij de specifieke doelgroep van De Omslag enigszins worden overgedragen.
Naast het gegeven dat er lange wachtlijsten bestaan en dat andere instanties cliënten van De
Omslag soms niet in behandeling willen nemen, gaven respondenten ook andere problemen aan bij
het aanmelden van cliënten bij andere organisaties. Ongeveer een kwart van de geïnterviewden
vond dat men de einddatum van de strafmaatregel niet goed in beeld had, waardoor cliënten hoe
dan ook te laat worden aangemeld bij andere instanties. Daarbij wordt wel gezegd dat men zich nog
in een overgangsgebied bevindt waarbij men moet wennen aan het werken met een einddatum van
de strafmaatregel.
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De respondent kreeg ook een stelling voorgelegd die betrekking had op de overdracht van
cliënten naar andere instanties. Ongeveer 65% van de geïnterviewden vertelde dat deze overdracht
over het algemeen goed verloopt. Zij proberen deze overdracht administratief gezien zo zorgvuldig
mogelijk te laten plaatsvinden. Dit betekent dat gegevens compleet moeten zijn en dat deze
gegevens ook volledig beschikbaar zijn voor andere instanties. Hierbij spreekt men ook wel van een
‘warme overdracht’. Dit betekent dat de hulpverlener nauw betrokken is bij het overdrachtsproces
en dat zij nog een tijd aanspreekbaar blijven voor vragen en/of problemen die er kunnen ontstaan.
De overige respondenten gaven aan dat de overdracht niet altijd soepel verloopt. Hierbij heeft men
voornamelijk problemen met de communicatie. Bovendien wordt het volgens respondenten als zeer
vervelend ervaren dat cliënten de intakeprocedure weer opnieuw moeten doorlopen. Dit is ten
eerste vervelend voor de cliënt omdat zij opnieuw hun verhaal moeten doen. En het is ten tweede
hinderlijk omdat respondenten het gevoel hebben dat de kennis die zij over de cliënt hebben
opgedaan helemaal niet meer van belang is. Een respondent vertelde hier het volgende over:
“Alle ervaring die je met een cliënt hebt opgebouwd en waar je verslag van doet, dat is eigenlijk

helemaal niet belangrijk. Iemand start gewoon opnieuw. Er start een intake en er komt een indicatie,
dat is eigenlijk al geweest. En dat vind ik vreemd. Ik vind het heel vreemd dat dat niet op elkaar
aansluit.”
De laatste stelling omtrent de uitstroom van cliënten hangt enigszins samen met de vorige
stelling. Er werd namelijk gevraagd naar de communicatie tussen De Omslag en de
vervolgvoorzieningen. Ongeveer tweederde van de respondenten vindt dat er een goed contact
bestaat tussen De Omslag en andere instanties. Het gaat dan voornamelijk om respondenten die al
langer werkzaam zijn voor De Omslag. De overige respondenten vinden dat de communicatie
momenteel niet optimaal is en dat deze verbeterd dient te worden. Er wordt bijvoorbeeld niet
gereageerd op e-mails of telefoontjes.
4.2.4 Relatie cliëntenstromen en teamcommunicatie
In dit gedeelte van de kwalitatieve analyse wordt een weergave gegeven van de stand van
zaken

rondom

teamcommunicatie,

managementcommunicatie,

formalisering

van

de

taakomschrijving en formalisering en standaardisering van regels en procedures bij De Omslag.
Bijna 80% van de respondenten is tevreden over de communicatie in het team waartoe zij
behoren. Zij zijn niet bang hun mening over gebeurtenissen te geven en hier wordt respectvol mee
omgegaan. Verder benadrukken deze respondenten dat er goed wordt geïnvesteerd in de onderlinge
samenwerking. ‘Intervisie’ wordt daarbij vaak als instrument genoemd om het teamwerk goed te
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laten verlopen. Intervisie is een gestructureerd overleg van collega’s die bijvoorbeeld in teamverband
werken. De bedoeling van intervisie is dat het team als geheel beter gaat functioneren en dat
teamleden onderling van elkaar kunnen leren. Een extern persoon geeft vorm aan de intervisie en
zorgt dat de bijeenkomst in goede banen wordt geleid. Een respondent zegt hier het volgende over:
“We hebben ook intervisie en dat is bij uitstek een instrument om de samenwerking te verbeteren.”
Tijdens de interviews kwam bij bijna 90% van de respondenten naar voren dat zij tevreden
zijn met het face-to-face contact met de overige teamleden. Naast het wekelijkse teamoverleg is er
ook altijd ruimte om bij elkaar binnen te lopen of om elkaar in de wandelgang aan te spreken.
Respondenten vertelden hierbij ook dat er altijd de mogelijkheid bestaat om de hulp van een collega
in te schakelen wanneer dat nodig is. Dit wordt als zeer prettig ervaren. Een bijna even grote groep
geeft aan dat dit ook voor de elektronische communicatie (e-mail/telefonisch) geldt.
De gegevens uit de interviews laten zien dat de teamcommunicatie bij De Omslag tamelijk
goed verloopt. Respondenten geven aan dat dit een positief effect heeft op de behandeling van een
cliënt. Men kan immers gebruik maken van elkaars deskundigheid en expertise en dat komt ten
goede aan de hulpverlening.
4.2.5 Relatie cliëntenstromen en managementcommunicatie
Uit de interviews is gebleken dat de meningen over de communicatie met het management
en de werkvloer uiteenlopen. Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat er weinig naar de
mening van het personeel wordt geluisterd. Het betreffen dan meestal respondenten die al langer
werkzaam zijn bij De Omslag (meer dan 10 jaar). Bij een aantal respondenten uit deze groep bestaat
het gevoel dat er voornamelijk sprake is van eenrichtingsverkeer. Er worden mededelingen gedaan
en men krijgt informatie over de organisatie toegespeeld, maar er is té weinig ruimte voor
werknemers om ook hun stem te laten horen. Het management zou meer begrip en motivatie
kweken wanneer zij meer informatie gaven over de achtergrond van genomen besluiten. Een
respondent zegt hier het volgende over:
“Ik vind dat de communicatie te eenzijdig is, en dat er té veel van bovenaf verteld wordt en
mededelingen gedaan worden. En dat er te weinig geluisterd wordt. En dat vind ik wel een groot
nadeel.”
De andere helft van de respondenten heeft wel het gevoel dat het management naar hen
luistert en dat zij openstaan voor de mening van werknemers. Zij zien genoeg mogelijkheden om het
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management aan te spreken en zij hebben ook het gevoel dat er daadwerkelijk naar hun mening
wordt geluisterd.
Ongeveer 60% van de respondenten vindt dat zij hun op- en aanmerkingen te weinig terug
zien in besluiten die door het management zijn genomen. Ook respondenten die vinden dat er door
het management naar hun mening wordt geluisterd behoren tot deze categorie. Opnieuw gaat het
om respondenten die al wat langer in dienst zijn bij De Omslag. Het gevoel dat hun commentaar niet
wordt meegenomen in besluiten wordt als storend ervaren. Daarbij wordt wel gezegd dat het
aanstellen van een assistent centrummanager goed is geweest voor het communicatieproces tussen
management en de werkvloer. Voor werknemers betekent het namelijk dat zij een beter bereikbaar
aanspreekpunt hebben.
De antwoorden op de stelling omtrent het overbrengen van de organisatiedoelen waren
enigszins verdeeld. Bijna 60% van de respondenten was van mening dat deze doelen helder naar hen
worden overgebracht. Het gaat daarbij veelal om respondenten die minder lang werkzaam zijn voor
De Omslag. Van deze groep respondenten vond ongeveer de helft dat er daarbij te veel nadruk ligt
op het financiële aspect en dat de aandacht voor de inhoudelijke doelen ontbreekt. Volgens de
geïnterviewden zou dit probleem deels ondervangen kunnen worden door een persoon met
inhoudelijke achtergrond aan het management toe te voegen. Respondenten hebben het gevoel dat
besluiten beter aansluiten bij de realiteit in de poli wanneer het management op deze manier wordt
uitgebreid. Een hulpverlener vertelde hier tijdens het interview het volgende over:
“En wat ik een lastig probleem vind, is dat onze beide managers, oneerbiedig gezegd, niet zoveel kaas
hebben gegeten van wat nou binnen de poli gangbaar is. Waardoor het soms ook moeilijk te
organiseren is. Dan heb je het echt over twee verschillende dingen. En ik denk zeker niet dat dat altijd
onwil is, maar ook een gebrek aan kennis.”
Deze opmerking illustreert de gedachte van een respondent betreffende het spanningsveld
tussen het management en de inhoudelijke kant van de hulpverlening. Hoewel dit onderwerp niet
expliciet naar voren is gebracht door de interviewer, gaf ongeveer 60% van de respondenten aan dit
als een groot probleem te ervaren. Het gevoel bestaat dat het management het inhoudelijke aspect
van de behandeling vergeet en de organisatie voornamelijk vanuit een financieel oogpunt leidt.
Daarbij krijgt de respondent het gevoel dat de behandeling en hun expertise op de tweede plaats
komt. Een respondent zegt daar het volgende over:
“Ze zijn heel erg bezig met hoe het zit met de forensische cliënten. En dat schijnt dus nodig te zijn
gezien de financiële afspraken die ze gemaakt hebben. Dus dat wordt er wel ingepompt. Maar dat
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staat los van de inhoud. Het spanningsveld vind ik dan ook dat ik denk dat er wat meer vertrouwen
zou mogen zijn in je eigen deskundigheid daarin.”
De overige 40% van de respondenten was van mening dat de organisatiedoelen niet goed
worden overgebracht. Iets meer dan de helft van deze groep constateert dat er überhaupt geen
heldere organisatiedoelen geformuleerd zijn. Een respondent zegt het volgende:
“Volgens mij hebben we niet eens organisatiedoelen. En ik vraag me af of het management ze wel
helder heeft.”
De verdeeldheid onder de respondenten is opnieuw terug te zien bij de stelling over het
communiceren van veranderingen binnen de organisatie. Ongeveer de helft vindt dat het
management hier voldoende aandacht aan besteed en dat de boodschap over deze veranderingen
goed overkomt. Dit zijn voornamelijk respondenten die nog niet zo lang werkzaam zijn bij De Omslag
(5 jaar of minder). Het meedelen van deze veranderingen gebeurt voornamelijk via e-mail, notulen of
tijdens een werkoverleg. De overige respondenten zijn van mening dat veranderingen in de
organisatie slecht worden gecommuniceerd. Het gevoel bestaat dat zij voor voldongen feiten worden
gezet en dat men te veel in de mededelingensfeer blijft hangen. Achtergrondinformatie over de
genomen besluiten ontbreekt en er wordt geen verdere uitleg of motivatie gegeven. Een
hulpverlener zegt het volgende over het overbrengen van veranderingen in de organisatie:
“Je kunt het wel nalezen. Maar daar staan ook wel kreten in die ik niet begrijp omdat ik de
achtergrond niet heb. Als je notulen maakt die voor mij niet inzichtelijk zijn…”
Hoewel de communicatie tussen het management en de werkvloer op meerdere punten voor
verbetering vatbaar is, benadrukken respondenten wel het belang van een goed verloop van dit
proces. Zij geven aan beter gemotiveerd te zijn en eerder beslissingen te accepteren wanneer
besluiten en de achtergrond hiervan goed worden overgebracht. Op deze manier ontstaat ook meer
begrip voor genomen beslissingen.
4.2.6 Relatie cliëntenstromen en taakomschrijving
De resultaten uit de interviews laten zien dat een nipte meerderheid vindt dat hun
taakomschrijving helder en duidelijk is vastgelegd op papier. Ongeveer een derde was het hier niet
mee eens en vond dat hun taakomschrijving niet helder genoeg is vastgelegd op papier. Een
veelgehoorde opmerking tijdens het interview was dat respondenten eventuele neventaken en extra
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werkzaamheden niet terug zagen in hun taakomschrijving. Dit werd over het algemeen als storend
ervaren. Enkele respondenten dachten dat hierdoor ook taken onvervuld bleven en er werk bleef
liggen.
Bijna 75% van de respondenten gaf aan precies te weten welke taken er tot zijn/haar functie
behoort. Ongeveer een kwart was het hier niet mee eens. Voor hen was het niet precies duidelijk
welke taken zij moeten vervullen. Zij zouden het wel prettig vinden als dit goed was vastgelegd.
Volgens een respondent kan deze onduidelijkheid namelijk tot onderlinge strijd leiden. Een verklaring
voor de verwarring omtrent het takenpakket van werknemers is volgens één van de respondenten de
complexiteit van de functies bij De Omslag. Het betreffen vaak functies die op papier moeilijk volledig
te omvatten zijn.
Uit de interviewgegevens is verder gebleken dat bijna 80% van de respondenten goed op de
hoogte is van de taakomschrijving van ander personeel bij De Omslag. Een respondent zegt hier het
volgende over:
“Ik ben daar wel van op de hoogte. Ik weet wel wat ieders taak is en wat de nevenfuncties zijn. Ik
weet ook dat op het moment dat ik vragen heb en het niet meer weet, bij wie ik terecht kan om
duidelijkheid.”
Enkele respondenten geven aan dat deze duidelijkheid alleen bestaat voor hun naaste
collega’s, maar dat het werk dat het management doet soms niet transparant genoeg is. Volgens
deze respondenten is meer helderheid op dit gebied gewenst. Dit hangt weer samen met het
heersende gevoel dat men meer informatie over de achtergrond van besluiten moet ontvangen.
Op basis van de verkregen antwoorden is de taakomschrijving van het personeel van De
Omslag redelijk gestandaardiseerd. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun
taakomschrijving helder is vastgelegd op papier en dat men ook weet wat er tot hun takenpakket
behoort. Verder is men goed op de hoogte van de taakomschrijving van collega’s en ander personeel.
Het is echter wel belangrijk dat er geen discrepantie ontstaat tussen wat men daadwerkelijk doet en
wat op papier is vastgelegd.
4.2.7 Relatie cliëntenstromen en regels en procedures
Verwijzende instanties moeten verschillende stukken meesturen wanneer een cliënt wordt
aangemeld bij De Omslag. Dit draagt bij aan een soepele procedure: behandelaars zijn volledig op de
hoogte van de situatie van een cliënt. Daarbij hoeft men niet telkens opnieuw contact op te nemen
met de verwijzende organisatie om missende informatie op te vragen. Dit scheelt tijd, die men
ergens anders aan kan besteden. 70% van de respondenten constateerde dat de geleverde gegevens
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door de verwijzende instanties niet altijd hetzelfde zijn. Zoals al eerder in dit hoofdstuk is
beschreven, worden uiteenlopende zaken niet mee verstuurd. Het kan bijvoorbeeld om een vonnis
gaan, maar een proces-verbaal wordt ook regelmatig gemist. Vrijwel alle geïnterviewden uit deze
groep vinden dit vervelend, omdat zij telkens opnieuw contact op moeten nemen en gegevens op
moeten vragen.
De standaardisering van procedures bij De Omslag is terug te zien bij de intake van cliënten.
Meer dan 90% van de respondenten stelt vast dat er tijdens deze intake altijd dezelfde formulieren
worden gebruikt. Dit format wordt ook op de juiste manier door deze respondenten toegepast.
Een andere stelling uit het interview had betrekking op de standaardisering van de
toewijzingsprocedure. Daarmee wordt verwezen naar de procedure van het toewijzen van een
behandelaar aan een cliënt. De antwoorden op deze stelling waren erg uiteenlopend. Ongeveer 50%
is van mening dat er voldoende structuur in deze procedure bestaat. De andere helft vindt dat er te
weinig structuur is terug te zien. Hierbij is geen verschil in mening vast te stellen tussen
respondenten uit verschillende categorieën (bijvoorbeeld: leeftijd, aantal werkzame jaren of sekse).
Ongeveer 65% van de geïnterviewden is niet tevreden met de manier waarop de
toewijzingsprocedure momenteel verloopt. Tot deze groep behoren ook verschillende respondenten
die

wel

voldoende

structuur

constateren.

Respondenten

zijn

van

mening

dat

de

toewijzingsprocedure te vrijblijvend is. Cliënten worden aan een bepaald team toegewezen en
vervolgens mogen de teamleden beslissen wie de cliënt verder gaat helpen. Een aantal
respondenten, waaronder ook het management, denkt dat hier anders mee moet worden
omgegaan. Men zou de respondenten rechtstreeks aan een persoon moeten koppelen. Dit werkt
sneller en efficiënter. Daarbij wordt het overzicht beter bewaard. Een respondent zegt hier het
volgende over:
“Ik heb hier cliënt A en ik zie daar iemand met een gat in zin agenda. Dan heb jij nu ook cliënt A. Dat is
bijvoorbeeld een structuur, maar dat gebeurt nu nog te weinig. Het is nu té kwetsbaar. Zaken kunnen
nu té lang blijven liggen. Nu ligt het ergens, en weten we soms niet dat het er ligt. En dat is het niet
goede eraan.”
Een andere opmerking die door enkele respondenten gemaakt werd had betrekking op de
inrichting van het team die de toewijzing van cliënt aan behandelaar verzorgt. Verschillende
geïnterviewden zijn van mening dat de efficiëntie vergroot wordt wanneer ook vertegenwoordigers
van andere teams hierbij aan kunnen schuiven. Op deze manier kunnen cliënten rechtstreeks
toegewezen worden aan een behandelaar en kunnen fouten in dit proces worden voorkomen.
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Tijdens het interview werd een stelling met betrekking tot het controleren van de voortgang
voorgelegd. Daarbij werd gevraagd in welke mate dat op vooraf bepaalde tijden gebeurd. Ongeveer
75% gaf aan dat dit niet op vastgestelde tijdstippen gebeurd. Ongeveer tweederde van deze groep
respondenten vindt het wel verstandig om de voortgang van een cliënt op gezette tijden te
controleren. Een veelgehoorde opmerking bij deze stelling was echter dat men vaak nauwelijks de
tijd heeft om een goede evaluatie te doen. Een respondent geeft zijn mening over het evalueren van
behandelplannen zoals dat nu gebeurt:
“Het gevaar wat daarin schuilt, is dat je vooral op crisis gaat evalueren. Je zou dat meer uitgesproken
moeten doen en momenten daarvoor kiezen. Je moet het proces samen monitoren. Dat behoeft wel
aandacht.”
De laatste stelling uit het interview had betrekking op de beëindiging van de strafmaatregel
van een cliënt en in welke mate men daar zicht op houdt. Er wordt bekeken of respondenten op
gestructureerde wijze de beëindiging van het juridisch kader controleren. Ongeveer driekwart van de
respondenten zegt hier tijdens de behandeling goed over te waken. Daarbij wordt vaak gezegd dat
men zich nog in een leerproces bevindt en dat er steeds beter rekening mee wordt gehouden. Vanuit
de organisatie wordt hierbij sinds kort ook hulp aangeboden. Hulpverleners krijgen tijdens de
behandeling van een cliënt op vastgestelde tijden een melding dat de behandeling bijna gaat aflopen.
Daarbij geven respondenten ook aan dat zij bij de aanvang van een behandeling al meteen kijken
wanneer de strafmaatregel afloopt. Voorheen werd dit nooit op deze manier toegepast.
De verkregen gegevens uit de interviews laten zien dat enkele procedures goed zijn
vastgelegd. Toch zijn er verscheidene punten van verbetering aan te wijzen. De volledigheid van de
gegevens die verstuurd worden door de verwijzende instanties, de toewijzingsprocedure en de
evaluatie van behandelplannen behoeven extra aandacht.

4.3 Bivariate analyse
Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt besteed aan de bivariate analyse. Allereerst
wordt met behulp van de Spearman rho correlatie de samenhang tussen de verschillende variabelen
bepaald. Hier is voor gekozen omdat de steekproef uit een relatief laag aantal respondenten bestaat.
De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in tabel 4.2 op de volgende pagina. In deze tabel
zijn ook de controlevariabelen leeftijd, aantal werkzame jaren en sekse opgenomen.
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Tabel 4.2 Spearman rho correlatie tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen
Afhankelijke variabelen
Onafhankelijke
variabelen

Instroom:

Instroom:

Instroom:

Doorstroom:

Doorstroom:

Doorstroom:

zicht op

communicatie

volledigheid

afstemming

evaluatie

bijstelling

wachtlijst

verwijzende

gegevens

behandelplan

behandelplan

behandelplan

Uitstroom

instanties
Communicatie

0,257

0,093

-0,168

-0,111

-0,344

0,085

0,237

-0,074

-0,034

-0,145

0,053

0,449*

0,166

0,149

0,294

0,396*

-0,008

0,116

0,233

0,146

0,029

-0,060

-0,263

0,113

0,136

0,313

-0,199

0,165

Leeftijd

0,335

0,287

0,113

0,158

0,053

-0,187

-0,435*

Aantal

0,218

0,223

0,067

0,120

-0,429*

0,440*

0,353

-0,140

0,031

0,142

0,094

0,315

-0,538**

-0,120

team
Communicatie
management
Standaardisering
taakomschrijving
Standaardisering
regels en
procedures

werkzame jaren
Sekse (=vrouw)

*P<0,1; **P<0,05

Bron: Gegevens afkomstig uit interviews medewerkers De Omslag, 2010
In tabel 4.2 zijn enkele significante verbanden tussen onafhankelijke en afhankelijke
variabelen zichtbaar. Zo is de relatie tussen de standaardisering van de taakomschrijving van
werknemers en de communicatie met verwijzende instanties significant (P<0,1). Het betreft hier een
positief verband. Dit betekent dat naarmate de taakomschrijving van een persoon meer
gestandaardiseerd is hij/zij vindt dat de communicatie met de verwijzende instanties beter verloopt.
De relatie tussen de communicatie met het management en de mate waarin men van
mening is dat het behandelplan van een cliënt voldoende wordt geëvalueerd is ook positief
significant (P<0,1). Dit houdt in dat naarmate de communicatie tussen het management en de
werkvloer beter is, men eerder vindt dat het behandelplan van een cliënt tijdens de behandeling
voldoende wordt geëvalueerd.
Voor de controlevariabelen geldt dat er tussen leeftijd en het proces van uitstroom een
significante negatieve relatie bestaat (P<0,1). Dit betekent dat oudere respondenten vinden dat de
uitstroom van cliënten minder goed verloopt dan jongere respondenten.
In tabel 4.2 is verder af te lezen dat er een significante negatieve relatie bestaat tussen het
aantal werkzame jaren en de mate waarin men vindt dat het behandelplan van een cliënt voldoende
wordt geëvalueerd (P<0,1). Dit betekent dat een persoon die langer werkzaam is bij De Omslag
eerder vindt dat deze evaluatie onvoldoende plaatsvindt. Daarnaast is in tabel 4.2 te zien dat er een
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positief significant verband bestaat tussen aantal werkzame jaren en de bijstelling van het
behandelplan (P<0,1). Dit betekent dat naarmate men langer in dienst is, men eerder vindt dat het
behandelplan wordt bijgesteld wanneer dan noodzakelijk wordt geacht.
Het laatste significante resultaat in tabel 4.2 is te zien bij de variabele leeftijd. De relatie
tussen leeftijd en bijstelling van het behandelplan is negatief significant (P<0,05). Naarmate een
persoon ouder is vindt hij/zij eerder dat het behandelplan onvoldoende wordt bijgesteld wanneer
dat nodig is.
Het uitblijven van significante resultaten bij de analyse is mogelijk te wijten aan het lage
aantal respondenten in de steekproef. Bij een kleine dataset is het over het algemeen lastig
significante resultaten te verkrijgen. Bij een klein aantal respondenten blijft de power laag, waardoor
het vinden van significante verbanden moeilijker is. Het is daarom van belang om verder te kijken
dan de kwantitatieve gegevens uit dit onderzoek. De focus in dit onderzoek ligt dan ook bij het
kwalitatieve gedeelte. In de conclusie komt daarom de relatie tussen de communicatie- en de
formaliseringsfactoren en de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten aan bod.
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5. Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk staan de antwoorden op de deelvragen zoals die in het eerste hoofdstuk zijn
geformuleerd centraal. In het eerste gedeelte worden deelvraag één en drie behandeld. Vervolgens
wordt het antwoord op deelvraag twee beschreven. Omdat de antwoorden op beide vragen met
elkaar samenhangen, worden zij gelijktijdig beantwoord. Ook komen enkele discussiepunten uit dit
onderzoek aan bod.

5.1 Instroom, doorstroom en uitstroom
De eerste deelvraag uit dit onderzoek luidde als volgt: “Hoe verloopt het traject van instroom,
doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag?” Daarmee samenhangend is de volgende
deelvraag geformuleerd: “Welke sterke punten en welke verbeterpunten zijn er aan te wijzen in het
proces van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag?” Daarbij moet worden
opgemerkt dat concrete punten van aanbeveling in het volgende hoofdstuk aan bod komen.
Uit de resultaten is gebleken dat verschillende aspecten in dit proces goed verlopen maar dat
er toch enkele aandachtspunten zijn. Zowel uit de kwantitatieve als uit de kwalitatieve bevindingen is
gebleken dat het instroomproces redelijk goed verloopt. De grootste tevredenheid bestaat bij het
zicht dat werknemers hebben op de wachtlijsten. Betere registratiemogelijkheden in het elektronisch
patiëntendossier (USER) zouden hierbij echter wel wenselijk zijn.
Werknemers zijn tevens tevreden met het verloop van de communicatie met de verwijzende
instanties. De Omslag moet zorgen dat deze communicatie op peil blijft en men moet blijven
investeren in deze relatie. Dit geldt zeker voor de aanlevering van gegevens door deze organisaties.
Respondenten zijn hier over het algemeen minder tevreden over. Regelmatig blijkt er informatie te
missen en dit wordt als hinderlijk ervaren. Met het oog op het gehele proces is het belangrijk dat er
meer druk op de verwijzende organisaties wordt uitgeoefend, zodat de volledigheid van de gegevens
wordt gewaarborgd.
Na analyse is gebleken dat er wat betreft de doorstroom van cliënten, goede maar ook
minder goede punten zijn aan te wijzen. Na onderzoek is gebleken dat respondenten vaak
constateren dat het behandelplan van een cliënt wordt afgestemd op de duur van zijn/haar
strafmaatregel. Hoewel driekwart van de respondenten aangeeft het niet eens te zijn met deze
strikte afstemming, is het gezien de financieringsstructuur noodzakelijk dit goed te bewaken. Daarbij
moet de deskundigheid en expertise van hulpverleners echter niet ondermijnd worden.
Het onderzoek laat wat betreft het proces van doorstroom verder zien dat het behandelplan
van cliënten niet altijd wordt geëvalueerd. Respondenten geven echter aan dit wel belangrijk te
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vinden. Een gebrek aan tijd wordt meestal als reden genoemd. Het behandelplan wordt over het
algemeen wel bijgesteld en aangepast wanneer dat nodig is.
Het grootste struikelblok rondom het uitstroomproces bleek het op tijd aanmelden van
cliënten. Dit heeft voornamelijk te maken met de lange wachtlijsten die elders bestaan. Men weet
hier niet goed mee om te gaan. Vrijwel in het begin van een behandeling moet al beslist worden
welke vervolgvoorzieningen aansluiten bij de wensen en behoeften van een cliënt. Dit is in een vroeg
stadium vaak moeilijk te bepalen. Daarnaast bestaat er ook een zekere mate van weerstand tegen
cliënten van De Omslag bij deze organisaties. Betere voorlichting en een goede overdracht kunnen
een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem. Een ander, veelvoorkomend probleem is het
feit dat de zorg bij andere instanties niet aansluit op de zorg zoals die bij De Omslag aangeboden
wordt. Hoewel het voor De Omslag natuurlijk zeer lastig is het behandelaanbod van andere
organisaties te veranderen, is het toch belangrijk dat zij hun invloed gebruiken om hier beweging in
te krijgen.

5.2 Communicatie- en formaliseringsfactoren
De tweede deelvraag uit dit onderzoek is als volgt geformuleerd: “In hoeverre dragen
communicatie- en/of formaliseringsfactoren bij aan het proces rondom de instroom, doorstroom en
uitstroom van cliënten bij De Omslag?” Hoewel er statistisch gezien slechts enkele significante
verbanden zijn aangetoond, kunnen deze resultaten niet probleemloos als conclusie worden
gepresenteerd. Zoals eerder in dit onderzoek naar voren is gekomen, is er sprake van een relatief
kleine steekproef. Dit bemoeilijkt het detecteren van significante resultaten. Met behulp van de
kwalitatieve bevindingen uit dit onderzoek is het echter zeker niet uit te sluiten dat er sprake is van
een verband tussen deze variabelen.
Het verloop van de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten is afhankelijke van
verschillende factoren. Na onderzoek is gebleken dat communicatiefactoren mogelijk een rol kunnen
spelen bij dit proces. Aan de hand van de gegevens uit de interviews kan gesteld worden dat men
over het algemeen redelijk tevreden is over de teamcommunicatie. Men ervaart het bijvoorbeeld als
zeer prettig dat er mogelijkheden bestaan om hulp van collega’s in te schakelen. Dit draagt bij aan
het goede verloop van de behandeling van een cliënt. Hulpverleners kunnen elkaar helpen bij lastige
problemen met cliënten of men kan bijvoorbeeld samen therapie geven. Cliënten kunnen hierdoor
mogelijk eerder profijt van de behandeling ondervinden en daarmee misschien eerder en op een
goede manier De Omslag verlaten. Werknemers kunnen namelijk van elkaars kennis en expertise
gebruik maken zodat dit ten goede komt aan de behandeling van een cliënt.
Daarnaast wordt de productiviteit van een team positief beïnvloed wanneer er goede
onderlinge communicatie bestaat (Nam et al., 2009). Deze positieve bijdrage kan ook gunstig zijn
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voor de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten bij De Omslag. Een hogere productiviteit
betekent in deze context een hogere frequentie van contactmomenten. Justitie financiert de
behandeling van cliënten namelijk op basis van het aantal contactmomenten. Het is daarbij uiteraard
belangrijk dat men de situatie van de cliënt in acht neemt. Wanneer een cliënt hier namelijk niet toe
in staat is, werkt dit juist nadelig op de behandeling van de desbetreffende persoon.
Na analyse is gebleken dat er enkele knelpunten zichtbaar zijn in het communicatieproces
tussen het management en de werkvloer. Door als management echter helder en transparant te
werken kan men het functioneren van de organisatie als geheel beïnvloeden. Werknemers weten
waar zij aan toe zijn en aan welke eisen hun werk moet voldoen. Voor De Omslag is het zeer
belangrijk dat de verdeling tussen justitiabelen en niet-justitiabelen in evenwicht is. Dit betekent dat
70% op basis van een strafmaatregel in behandeling is en 30% op vrijwillige basis behandeld wordt.
Het uitdragen van het belang van dit evenwicht samen met het verschaffen van helderheid over de
overige organisatieprocessen kan een positieve bijdrage leveren aan de instroom, doorstroom en
uitstroom van cliënten. Cliënten moeten op tijd worden geplaatst bij een behandelaar en de
behandeling moet een bepaald tempo kennen waardoor cliënten in een bepaald tijdsbestek een doel
behalen. Het is hierbij echter wel belangrijk om ook het inhoudelijke gedeelte van een behandeling
niet te vergeten. De kwaliteit van de behandeling mag niet in gevaar worden gebracht door de
procentuele verdeling van de cliënten. Het is belangrijk dat dit niet uit het oog wordt verloren en dat
men op zoek gaat naar een juiste balans. Door als management een dergelijke boodschap uit te
dragen is de kans groter dat werknemers meer gemotiveerd blijven. Zij moeten het gevoel blijven
behouden dat hun deskundigheid en expertise ertoe doet. Door als management het inhoudelijke
aspect van de hulpverlening niet uit het oog te verliezen, voelen werknemers zich meer
gewaardeerd. Waardering kan op haar beurt weer bijdragen aan een hogere werkmotivatie. Een
hogere motivatie kan ertoe bijdragen dat het werk efficiënter wordt uitgevoerd (Glanz, 2002). Deze
efficiëntie is van belang bij het proces van instroom, doorstroom en uitstroom (Derks & Mulder,
1993).
Naast communicatiefactoren kunnen ook formaliseringsfactoren een rol spelen bij het
verloop van de cliëntenstromen bij De Omslag. In dit onderzoek is bekeken in hoeverre de
formalisering van de taakomschrijving en de standaardisering en formalisering van regels en
procedures een rol spelen. Na analyse blijkt dat de taakomschrijving van werknemers bij De Omslag
redelijk is geformaliseerd. Het is in de meeste gevallen helder hoe hun taakomschrijving en die van
andere collega’s eruit ziet. Na het analyseren van de interviews is wel gebleken dat er regelmatig een
discrepantie bestaat tussen hetgeen men doet en wat op papier is vastgelegd. Vaak heeft men
bijvoorbeeld nog verschillende neventaken. Het zou goed zijn als dit ook wordt vastgelegd. Op deze
manier wordt het immers nog meer duidelijk wie, waarvoor verantwoordelijk is. Deze helderheid
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draagt ertoe bij dat er bijvoorbeeld geen taken blijven liggen. Daarnaast hoeft er minder onnodige
communicatie over dit onderwerp plaats te vinden. Werknemers weten wie waarvoor
verantwoordelijk is en dit komt ten goede aan het organisatieproces van instroom, doorstroom en
uitstroom. Cliënten worden bijvoorbeeld sneller bij de juiste hulpverlener met een bepaalde
expertise geplaatst waardoor de uiteindelijke behandeling sneller kan aanvangen.
De formalisering en standaardisering van regels en procedures is op verschillende punten
goed doorgevoerd, toch zijn er enkele knelpunten zichtbaar. De intakeprocedure en de daarbij
behorende formulieren zijn volledig gestandaardiseerd en worden ook op deze manier toegepast. De
toewijzingsprocedure van cliënten is echter wel voor verbetering vatbaar. Om meer efficiëntie en
overzicht in dit proces aan te brengen is het belangrijk dat de vrijblijvendheid verminderd wordt.
Daarnaast kan de procedure bespoedigd worden wanneer ook personen uit andere teams direct
betrokken worden bij de toewijzing.
Zoals eerder beschreven zijn de gegevens die door verwijzende instanties worden verstuurd
niet altijd identiek. Om de transparantie en eenheid te vergroten is het belangrijk dat De Omslag hier
meer aandacht aan besteed. Uit de analyse is verder gebleken dat men goed zicht heeft op het einde
van een strafmaatregel van een cliënt. Men krijgt op een vastgesteld tijdstip automatisch een
melding dat een maatregel gaat aflopen.
De bevindingen laten zien dat De Omslag op het gebied van standaardisering en
formalisering van regels en procedures een inhaalslag kan maken. Meer aandacht voor deze zaken
kan bijdragen aan een soepeler verloop van het proces rondom de cliëntenstromen. Op deze manier
worden bepaalde maatstaven gecreëerd waarbij de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en
individuele werknemers gemeten kan worden (Smeijsters, 2006). Door bepaalde procedures te
standaardiseren kunnen fouten in het proces worden voorkomen. Dit geldt ook voor het proces
rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten. Het is daarom van belang dat men hier
aandacht aan besteed en dat er goed toezicht op de uitvoer van regels en protocollen bestaat.

5.3 Discussie
Met dit onderzoek is getracht een helder beeld te scheppen rondom de cliëntenstromen bij
De Omslag en daarbij tevens na te gaan welke factoren hier een bijdrage aan leveren. Toch bestaan
er enkele punten van discussie.
In deze scriptie was sprake van een relatief kleine steekproef. Dit had met name invloed op
het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek. Door het kleine aantal respondenten was het lastig
significante resultaten te vinden. Hoewel dit vooraf enigszins was voorzien en de focus bij het
kwalitatieve gedeelte lag, waren deze cijfers wel goed bruikbaar om bijvoorbeeld de beschrijvende
statistieken van de respondenten weer te geven.
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Bij mogelijk vervolgonderzoek is het interessant ook andere factoren mee te nemen die
(mogelijk) invloed hebben op het proces van instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken als werktevredenheid of personeelsstructuur. Het is tevens
boeiend de relaties met andere organisaties verder te onderzoeken. Op deze manier kan
bijvoorbeeld worden nagegaan waar de problemen met de verwijzende instanties zich bevinden. Dit
geldt ook voor de problemen rondom het uitstroomproces. Aangezien er flinke wachtlijsten zijn bij
vervolgvoorzieningen, waardoor de doorstroom naar deze organisaties belemmerd wordt, is het van
belang dat hier verder en diepgaand onderzoek naar wordt gedaan.
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6. Aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk komen enkele concrete punten van aanbeveling aan bod. Deze
aanbevelingen zijn aan de hand van de onderzoeksresultaten geformuleerd.


Het is belangrijk dat De Omslag enige mate van druk uitoefent op de verwijzende
organisaties zodat de volledigheid van gegevens over een cliënt vergroot wordt.



Uit het onderzoek is gebleken dat een behandelplan vaak niet op papier wordt vastgelegd.
Om eenheid en transparantie uit te stralen is dit echter wel gewenst.



Ook eventuele veranderingen in het behandelplan dienen goed te worden vastgelegd. Op
deze manier blijft het verloop van de behandeling helder en transparant.



Het elektronisch patiëntendossier (USER) is in verschillende gevallen nog niet toereikend. Het
behandelplan en de wachtlijsten zouden hier beter in vastgelegd moeten kunnen worden.



Goede voorlichting en een ‘warme overdracht’ zijn belangrijk bij het doorverwijzen naar
vervolgvoorzieningen. Dit kan bijdragen aan een vermindering van weerstand bij deze
organisaties.



Probeer om, waar mogelijk, invloed uit te oefenen op vervolgvoorzieningen zodat het
behandelaanbod beter aansluit op de wensen en behoeften van cliënten van De Omslag.



Voor werknemers is het prettig als zij de achtergrond van genomen beslissingen kennen.
Hierdoor wordt het gevoel van een ‘mededelingensfeer’ verkleind.



Het is belangrijk dat de werkzaamheden van het management transparant zijn. Daarmee
kunnen zij op meer begrip van het personeel rekenen. Daarbij is het wellicht een idee een
persoon met achtergrond in de hulpverlening te betrekken bij het management.



Blijf investeren in goed teamwerk.



Het is belangrijk dat er geen discrepantie bestaat tussen hetgeen men werkelijk doet en wat
in de taakomschrijving omschreven staat.



Bij de toewijzingsprocedure is het wellicht een idee deze minder ‘vrijblijvend’ te maken en
hier personen uit andere teams bij te betrekken. Op deze manier verloopt het proces sneller
en efficiënter en is het bovendien meer overzichtelijk.



De evaluatie van het behandelplan van een cliënt zou op vooraf vastgestelde tijdstippen
moeten plaatsvinden. Hierdoor blijft het overzicht helder en wordt er niet op crises
geëvalueerd.
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