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Inleiding

In het kader van mijn masteropleiding “Sociale vraagstukken: interventies en beleid” aan
de Universiteit Utrecht doe ik (Elise Posma) onderzoek naar de mogelijkheden en
beperkingen van vraaggerichtheid in de GGZ-sector in het licht van de hedendaagse
beleidsontwikkelingen (onder begeleiding van dhr. dr. B. Valkenburg).
In het onderstaande vindt u informatie over dit onderzoek.

GGZ-organisaties streven naar een vraaggerichte relatie met hun cliënten. Met mijn
onderzoek wil ik er mede toe bijdragen dat het algemeen beleid van de overheid hen
daarvoor zo optimaal mogelijk voorwaarden biedt. Goede kennis over de praktijk, en dus
uw inbreng, is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Achtergrond

De GGZ-sector is al geruime tijd het onderwerp van zowel maatschappelijk als politiek
debat en is aan diverse veranderingen onderhevig (Van Diest e.a., 2002; MinVWS, 2006).
Een belangrijke ontwikkeling is dat ernaar wordt gestreefd vraaggericht te werken. In een
vraaggericht perspectief staan de wensen en de behoeften van de cliënt centraal in het
behandelingsproces. De individuele vraag van de cliënt dient hierbij richtinggevend te
zijn voor het aanbod van zorg (MinVWS; 2001a; Van Diest e.a., 2002).

De overheid tracht vanaf de jaren ’80 tot aan heden het afstemmen van de zorg op de
individuele cliënt als één van de speerpunten in het overheidsbeleid op te nemen
(Goudriaan & Vaalburg, 1998; MinVWS, 2001a; MinVWS, 2001b). Er wordt gesproken
over een verschuiving van aanbodregulering naar vraagsturing. Decentralisatie van
verantwoordelijkheden, liberalisering (meer vrijheid voor de partijen in de zorg) en het
introduceren van marktprikkels in de zorg zouden er voor moeten zorgen dat
zorgaanbieders meer inspelen op de vragen en behoeften van cliënten (MinVWS, 2004;
Van der Kraan, 2006). GGZ-organisaties hebben onder invloed van deze ontwikkelingen
in toenemende mate te maken met het bepalen en behouden van hun positionering ten
opzichte van cliënten en van een concurrentiepositie ten opzichte van andere instellingen
(Van der Kraan, 2006). Volgens Simons (2002) en Tonkens (2003) staan professionals in
de zorg onder druk. De overheid verlangt efficiëntie, terwijl cliënten hulp en begrip
verlangen. Soms lijkt de wetgeving waarbinnen professionals opereren averechts te
werken bij het realiseren van maatwerk.
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Het onderzoek

Centrale vraag
In dit onderzoek staat centraal op welke manier GGZ-organisaties mogelijkheden dan wel
beperkingen ondervinden om vraaggericht te kunnen werken. De vraagstelling in dit
onderzoek luidt:

Hoe ervaren managers (en uitvoerende professionals) in GGZ-organisaties de
mogelijkheden en beperkingen van vraaggericht werken binnen de hedendaagse
nationale beleidscontext en wat is er (beleidsmatig) nodig om vraaggerichtheid te
optimaliseren?

Doelstelling
Dit onderzoek beoogt inzicht te verkrijgen in de ervaren mogelijkheden en beperkingen
van vraaggericht werken in de GGZ in het licht van de hedendaagse, nationale
beleidscontext. Het perspectief van (het management van) GGZ-organisaties is hierin de
focus. Het onderzoek:

- levert een bijdrage aan kennis over de ervaren mogelijkheden dan wel
beperkingen van vraaggericht werken in de GGZ-praktijk.

- geeft een reflectie op het nationale overheidsbeleid ten aanzien van
vraaggerichtheid vanuit het perspectief van GGZ-organisaties.

- maakt inzichtelijk of, en zo ja op welke manier, het overheidsbeleid als
faciliterend wordt ervaren ten aanzien van vraaggericht werken.

- maakt duidelijk wat ervoor nodig is om vraaggerichtheid in de GGZ-praktijk
(indien wenselijk) te optimaliseren.

Uitvoering van het onderzoek
Er worden semigestructureerde interviews (a.d.v. een topiclijst) afgenomen bij managers /
leidinggevenden en bij uitvoerende professionals (therapeuten).

Deelname aan het onderzoek vraagt geen grote tijdsinvestering. Er wordt eenmalig een
interview gehouden. Een interview duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

De resultaten van uw organisatie worden samen met resultaten van andere organisaties in
een rapport verwerkt. U kunt zelf aangeven in welke mate de uiteindelijke resultaten
herleidbaar mogen zijn tot de onderzochte organisatie en de personen die geïnterviewd
zijn.
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Opbrengsten van het onderzoek
Deelname aan dit onderzoek is voor uw organisatie interessant om een aantal redenen:

- U levert een bijdrage aan relevant wetenschappelijk onderzoek en u hoort de
ervaringen en ontwikkelingen van andere organisaties omtrent vraaggericht
werken

- Uw organisatie krijgt de mogelijkheid om een (kritische) reflectie te geven op het
hedendaagse overheidsbeleid vanuit uw ervaringsdeskundigheid

- Het maakt inzichtelijk welke mogelijkheden en knelpunten zich voordoen bij
vraaggericht werken

- Het biedt inzicht in wat ervoor nodig is om vraaggerichtheid (indien wenselijk) in
de organisatie te optimaliseren.

Deelname aan het onderzoek

Uiteraard hoop ik dat u bereid bent om mee te werken aan dit onderzoek.
U kunt uw reactie kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Ook kunt u
eventuele vragen stellen over het onderzoek.

Elise Posma

Email: posmaelise@hotmail.com / e.r.posma@students.uu.nl
Telefoon: 06-45759030
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