DE KRACHTVAN HETZELFDOEN
DoorTonde Vries

1: Welkesituatie/gebeurtenisheb je voor ogen
De tendensdat de aanbieders
bezigzijn hunaanbodin urenuitte breidenen belanghebbenbij
zoveelmogelijkte bestedenuren.En daarmeegeenrekeninghoudenmetde wensenvan de cliënt.
2: om wie draaidehet het/wat wou dezepersoonbereiken/watwas zijn of haardoel
Een mevrouwvan 80 jaar, woonachtendte Zandvoort.Mevrouwheeftveel kennissenen haar huisziet
er redelijkuit. N.a.v.overlasten hygiëneklachtenis de GGDop bezoekgeweest.Dezevonddat ze
haarthuissituatie
nietin orde had en dat dit verbeterdmoestworden.Mevrouwis hieraltijdtegenin
verzetgeweest;zij vond het niet nodigdat er verbeteringmoestkomenin met name haarhuishouden.
Na aanleiding
van dit gesprekis ze in contactgekomenmet ISP(Ton)die haarvervolgens
in een
gesprekheeftkunnenovertuigen
om hulpbij hethuishouden
te nemen.Mevrouwhaardoelwerdom
met zoveelmogelijkzelfbeschikking
te kunnenvoldoenaan de eisendie de GGD gesteldhad.
3:waaromluktedat niet/welkeobstakelsvond dezepersoonop zijn/haarpad
Zoalsvermeldhadmevrouwerg veelweerstand
tegende eisvande GGDom haarhuishouden
beter
te organiseren.
De aanbiederheeftin eersteinstantie
aangeboden
dit op te hogentot 6 uur.Mevrouw
heeftdit geweigerd
omdatde 3 uur haargenoegleek.
4:wat gebeurdeer/wat werd er over en weer gezegden gedaan
Punt3, is de kernvan het probleem.Er werd nietnaarmevrouwgeluisterd.Ze hebbennooitbekeken
in hoeverreer gewerktkan wordenmet 3 uur.Dat dit nietserieuswerd genomenvond mevrouwerg
vervelend.
De hulpis vanafhetbeginaf aandusaaneen valsestartbegonnen.
Dit heeftgeleiddat er
nooitvertrouwen
is gekomenmetde hulp.Vooralomdater in totaal5 verschillende
hulpverleners
zijn
geweest.Eenpaarhulpverleners
zijndoormevrouwzelfde deurgewezenen sommigezijndoor
reorganisaties
et ceteraergensandersterechtgekomen.Het probleemis nietzozeerde verschillende
hulpverleners
maardat 4 van de 5 dezehulpverleners
de takenuit handenhebbengenomenvande
cliënt.Zo is er nooitin samenspraakmet cliëntafsprakengemaaktmaarwerd er vooralverteldwat
mevrouwmoestdoen en hoe dit uit te voeren.
5: hoe liep het af voor beide/allepartijen,hoe eindigdehet verhaal
Mevrouwheeftna4 hulpverleners
de juistegevonden.Nummervijf is eenhulpverlener
die in
samenspraak
met haarafspraken
opstelt,aansluiting
zoekten vooralde krachten
aanboortvande
cliënt.Ze laatde cliêntzoveelmogelijk
zelfdoen.Dezehulpverlener
is het ookeensdat zijalszewilt
goed
geholpen
met 3 uur hulp
kanworden.
5: Welkeconcreteaanbevelingen/actie
hebjij alsbelangenbehartiger
om de situatiete
veranderen/verbeteren
Bovenstaand
verhaalis eengoedvoorbeeldvan de invloedvan professionals
op de verstandhouding
met de cliënt.Dezecliëntis vanafbeginaf aanin verzetgeweesten in plaatsvan met haareen
dialoogaante gaanen om aansluiting
te vindennaarhaarkrachtiser vanafhet begindirectallesuit
handengenomen
vande cliënt.Hetadviesis dusook:maakin samenspraak
met cliënteenplanen
biednikszomaaraan,Zorgvoor eengoedestartvande hulpverlening.
Want het vertrouwenwordt
het besteopgebouwd
indiener vanafhet beginaansluiting
wordtgemaaktmet de cliënt.

