Het STRENCO Logica Model voor Tripartiet Werken in de Geestelijke Gezondheidszorg
STRENCO Visie: Het ondersteunen en mogelijk maken van meer persoonsgerichte, gecoproduceerde, effectieve en veilige geestelijke gezondheidszorg en een betere gezondheid en welzijn voor
mensen die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg. Dit kan worden bereikt door zorggebruikers en familieleden te laten samenwerken met mensen die gezondheids- en sociale zorg verlenen,
docenten en onderzoekers, gebruikmakend van meer collaboratieve/gecoproduceerde relaties. Dit vereist het gebruik van communicatie, samenwerking, coproductie, leiderschap, organisatorische en
systeembenaderingen.

Proces

Context
Situationele Analyse

Activiteiten

Input

Politiek en juridisch
Beleid
EU -kaders
EU -beleid
WHO kaders
Strategie/beleid inzake coproductie
Nationale praktijkgemeenschappen (CoP’s) (kennis,
vaardigheden en ervaring)
Lage zichtbaarheid of weinig stem van zorggebruikers in het
nationale beleid
Mechanismen en capaciteit voor betrokkenheid van
zorggebruikers (SU)/familie beperkt door beleid,
gezondheidsdiensten, universitaire
procedures en financiën
Juridisch
Wetgeving inzake mensenrechten
Verdrag van Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van
personen met een handicap.
Nationale wetgeving
Economisch
Geestelijke gezondheidszorg
Gebrek aan middelen (personeel, financieel, infrastructuur)
Gebrek aan kennis en expertise-overdracht en training,
afgezien van verplichte opties
Toegenomen vraag naar diensten
Verminderde investeringen in onderzoek naar geestelijke
gezondheid
Gebrek aan investeringen in peer-to-peer ondersteuning en
voorlichting
Betrokkenheid van patiënten en publiek/zorggebruikers(SU)
Moeilijkheid om zorggebruikers te betrekken en dit te
waarderen, tokenisme
Sociaal
Vergrijzing van de bevolking
Verbetering opleidingsniveau personeel eerstelijnszorg
Vroegtijdige herkenning van geestelijke
gezondheidsproblemen in de eerstelijnszorg
Stigmatisering van mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen
Verbetering van het opleidingsniveau om stigmatisering te
minimaliseren en mensen bewuster te maken van hun
persoonlijke gezondheid
Behoefte aan nieuwe manier van werken waarbij
zorggebruikers, familie, zorgverleners en universiteiten
kunnen worden
geïntegreerd om de omgeving te verbeteren en te ontwikkelen
Technologisch
Verschillen in kwaliteit van digitale infrastructuur (software en
hardware) om informatie- en communicatiestroom te
waarborgen
Gebrek aan aandacht voor holistische en op maat gemaakte
digitale oplossingen

Kennis
Nationale CoP (kennis, vaardigheden
en ervaring)
Kaders voor betrekken van SU
Tools en informatiedocumenten
Belanghebbenden en partners
Hulpverleners in gezondheidszorg en
sociale zorg
Hogescholen en academische
instellingen
Belangengroepen van zorggebruikers
Ervaringsdeskundigen
Internationale collega's
Praktijkgemeenschappen (CoP’s)
Technici/Technische bijstand
Infrastructuur / apparatuur
Website
Universitaire LMS
E-learning materiaal
Praktijkgemeenschappen
Gebruiksvriendelijke interne en
externe communicatiesystemen (bv.
SLACK, MS SharePoint, MS Teams)
Financiën
sponsoring

Exploratie/Onderzoek
Exploratie van concepten: ‘coproductie’ en
‘collaboratie’ en toepassing hiervan op
geestelijke gezondheid
Zoeken naar manieren van samenwerken op het
gebied van de geestelijke gezondheidszorg in de
partnerlanden van de EU
Verkennen van het gebruik van gamification en
e-learning in de geestelijke gezondheidszorg
Praktijk
Faciliteren van intensieve programma's (IP) met
betrokkenheid van alle belanghebbenden
Samenwerkingsverbanden binnen de CoP's voor
geestelijke gezondheid met EU-partners
vergemakkelijken
Faciliteren van coproductie en testen van
middelen (door zorggebruiker te betrekken)
In opdracht coproduceren en leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden bieden (via externe
bureaus)
Projectplanning
Opzetten van een
communicatiestrategie om de
bekendheid te vergroten en de
uitwisseling van informatie te
coördineren
Opzetten van bestuursstructuren,
systemen en processen voor het
leiden van projecten (bv.
stuurgroep, projectvergaderingen)
Reflectie
Reflectie van deelnemers op acties

Outcomes/Resultaten
Output
Onderwijs, leren en ondersteuning
Ontwikkeling van een reeks toegankelijke en
gebruiksvriendelijke middelen en
instrumenten, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de ervaring en kennis van zorgverleners,
familieleden, docenten en het werkveld
Ontwikkeling van een reeks online materialen
ter ondersteuning van het leren
Een competentiekader ontwikkeld voor
integratie in curricula en beleid
In kaart brengen van literatuur over inhoud
coproductie en ‘collaboratie’ in de geestelijke
gezondheidszorg in de EU.
Verduidelijking van beleid/competenties op
het gebied van geestelijke gezondheid in de
verschillende partnerlanden van de EU.
Identificatie van EU-zorgpaden voor geestelijke
gezondheidszorg
Vertaalde documenten
Nieuwe leerbenaderingen (verschuiving naar
probleemgestuurd leren door gamification,
simulatie) voor e-learningmateriaal voor
geestelijke gezondheid
Mogelijk maken en ondersteunen van 2
groepen uit diensten, vrijwilligersorganisaties
en universiteiten door middel van
opleidingsdagen
Netwerken en verbindingen
Netwerk en partnerschappen
Oprichting van nationale en internationale
netwerken
Oprichting van nationale
praktijkgemeenschappen (CoP’s)
Creëren van gestandaardiseerde normen en
processen om samenwerking te ondersteunen
Disseminatie
Resultaten van conferenties
(nationaal/internationaal publiek)
Bewustmakingscampagnes over initiatieven en
evenementen (bv. studiedagen)
Online bewijsmateriaal gemakkelijk
beschikbaar maken (via projectwebsite)

Op korte termijn/direct
(voor STRENCO deelnemers)
- Verhoogd bewustzijn, begrip en kennis van
competentie binnen geestelijke gezondheid
en het belang van betrekken van familie.
- Meer begrip voor verschillende
perspectieven, culturen en houdingen
- Verhoogd bewustzijn van coproductie
- Verbeteren van het gebruik van
competenties nodig voor coproductie in
geestelijke gezondheid
- Groter bewustzijn van verschillende
mogelijkheden (gamification, simulatie, taal)
- Toegenomen zelfbewustzijn
- Verbeterd bewustzijn van coproducerende
relaties en initiatieven op vlak van
coproductie
- Verbeterde betrokkenheid bij
competenties die nodig zijn voor
coproductie in de geestelijke
gezondheidszorg
- Meer inzicht in het belang van teamwork
- Groter bewustzijn over het belang van
betrekken van de familie
- Informatie geproduceerd en geanalyseerd
op een zinvolle manier

Potentiële resultaten

(op middellange of lange termijn)
Mensen die gebruik maken van diensten binnen
geestelijke gezondheidszorg
Betere ervaringen en grotere betrokkenheid
Betere resultaten in relaties en zorg
Grotere participatie in de diensten
Meer vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg
Ontwikkeling van mechanismen om betrokkenheid van
groepsgenoten te genereren/aan te moedigen/creëren
Mensen die diensten verlenen in de geestelijke
gezondheidszorg
Betere MH-vaardigheden en -kennis
Grotere capaciteit, bekwaamheid en vertrouwen om op
een meer gecoproduceerde manier te werken
Verbeterde samenwerking en werkrelaties tussen MDT
en zorggebruikers/familie
Mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen en
meer betrokken te zijn met de familie.
Creëren van geïntegreerde, zelfondersteunende
netwerken om meer coproductie trajecten mogelijk te
maken (CoP)
Ontwikkelen een grotere betrokkenheid/integratie met
hogeschool/universiteit, als ontwikkelaars van kennis en
verspreiders van wetenschappelijk onderbouwde
praktijkvoorbeelden
Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de
geestelijke gezondheidszorg (eerstelijns)
Verbeterde kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van
diensten
Inbedding/oprichting van de kennisdriehoek die het SUen familieperspectief omvat in strategieën voor de
ontwikkeling van diensten en in besturingssystemen
Intelligent gebruik van informatie en de stem van
mensen
Een op de persoon gerichte cultuur van leren en
verbeteren
Systeemniveau van organisatoren van geestelijke
gezondheidsdiensten (beleidsvorming)
Betere connectie en delen van kennis
Duurzame beleidsontwikkeling voor betrekken van
peers/lotgenoten
Collectief eigenaarschap voor gecoproduceerd werken
Blijvend leiderschap om coproductie binnen de
gezondheidszorg tot stand te brengen
Ontwikkelen van competenties voor betrekken van
peers/training van peers/lotgenoten

Procesmechanismen
Coproductie
•
•
•
•
•
•

Samenwerking
Erkenning
Dialoog
Luisteren
Gedeelde kracht
Besluitvorming

•
•
•
•
•

Gelijkwaardigheid
Flexibiliteit
Facilitering
Wederkerigheid
Ondersteuning van
peers

Uitdagingen

Communities of Practice (CoP’s)
•
•
•
•
•

Ownership
Iets verwezenlijken
Innovatie
Motivatie
Cultuurverandering

•
•
•
•

Onderhandelen / tot consensus komen
Identiteit
Relaties
Betrokkenheid / Actieve deelname

•
•
•
•
•
•
•

Tijdsbesteding (hoe tijd inzetten)
Werken op afstand
Vergoeding van zorggebruikers
Financiële implicaties
Betrokkenheid en integratie van SU/familieleden
Tijd
Taal

