me nse nkennis

Post-hbo opleiding
bemoeizorg

“ Ik vond alle docenten
top! Veel passie voor
het werk, dit stralen
ze uit naar de groep.”
evaluatie deelnemer

Bemoeizorg
Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te maken met cliënten die
kampen met grote problemen in hun leven, veroorzaakt door psychiatrische problematiek en verslavingen. Deze mensen zijn ernstig in de
war en vertonen soms bizar, agressief of ander onaangepast gedrag.
Thuis, zonder dat iemand dat in de gaten heeft, of op straat, omdat ze
dak- en thuisloos zijn. Velen houden de hulpverlening van zich af en
worden daarom ook wel ‘zorgwekkende zorgmijders’ genoemd.
Professionals in de bemoeizorg hebben bijzondere competenties nodig om deze
mensen tot zorg te verleiden en te begeleiden. Die doet u op in de post-hbo opleiding Bemoeizorg. Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners binnen alle settings
die werken met bemoeizorg, en dat zijn er steeds meer: van outreachende teams
(zoals ACT-, FACT-, Critical Time Intervention- en (o)ggz-teams) tot de RIBW-woonbegeleiding, de sociale verslavingszorg, de VG-sector, de maatschappelijke opvang,
GGD en het maatschappelijk werk.

Doelgroep
U bent professional op hbo-niveau, bijvoorbeeld (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundige, casemanager of maatschappelijk werker. U werkt outreachend, in direct
contact met cliënten in de bemoeizorg. Enige kennis van psychopathologie is een
pre.

Doel
In deze opleiding verwerft u de volgende competenties:
• contact leggen met cliënten
• inschatten van de problematiek
• begeleiden van cliënten
• samenwerken in de bemoeizorgketen
U doet achtergrondkennis op van:
• psychopathologie en verslavingen
• methodisch werken
• actuele regelgeving en inzichten rond ‘drang en dwang’

Programma

Tijdsinvestering

Module 1: Uitgangspunten van de bemoeizorg
Omvang: 1 dag
• Maatschappelijke context en partners in de bemoeizorgketen
• Theoretische concepten van de bemoeizorg
• Systematisch en methodisch werken

• 12 lesdagen (verdeeld over ruim
6 maanden) in Utrecht
• Totale studiebelasting lesdagen,
voorbereiding, intervisie en
eindopdracht: 144 uur

Module 2: De praktijk van de bemoeizorg I - Psychopathologie, verslaving
en lichte verstandelijke handicap

Toetsing

Omvang: 3,5 dag
• Veel voorkomende psychopathologie
• Verschijningsvorm en de herkenning van ziektebeelden, o.a. dubbele diagnose
• Middelen, verslaving en omgang met verslaafden
• Mogelijkheden en onmogelijkheden in de begeleiding en (medicamenteuze)
behandeling
• Psychiatrie en een verstandelijke handicap

“ Fijne docenten: zeer
betrokken en bevlogen,
met enthousiasme, kennis
van zaken en ervaring. Het
heeft mij energie gegeven.”
evaluatie deelnemer

U maakt een eindopdracht over een
situatie uit uw eigen praktijk. U krijgt na afloop een certificaat als uw aanwezigheid,
inzet en eindopdracht voldoende zijn geweest (aanwezigheid minimaal 90%).

Hoofdopleiders

Module 3: De praktijk van de bemoeizorg II - Methoden en technieken

H. Gras

Omvang: 4,5 dag
• Contact leggen
• Praten en onderhandelen met psychotici
• Motiveringstechnieken
• Presentie en narratieve technieken
• Omgaan met agressie
• Omgaan met ‘bizar gedrag’
• Grenzen stellen

Harry Gras is sociaal psychiatrisch verpleegkundige VO. Hij is werkzaam als teammanager ACT team bij Altrecht. Daarnaast is hij docent en trainer in de oggzmethodieken en medevormgever en uitvoerder van het oggz-beleid in Utrecht.

Module 4: Samenwerken in de bemoeizorg

Mw. drs. S.M. van de Lindt
Simone van de Lindt is socioloog en sociaal psycholoog. Zij is werkzaam als
zelfstandig adviseur en opleider in de oggz en langdurende ggz. Zij adviseert en
traint teams in de zorg die starten met een teamaanpak (onder andere (F)ACT)
of de ontwikkeling van een methodiek, problemen hebben in de samenwerking
of een nieuwe koers (moeten) gaan varen.

Omvang: 1 dag
• Opbouwen van een maatschappelijk steunsysteem, netwerken en het onderhandelen met zorg- en dienstverleners
• Samenwerken met ketenpartners in de bemoeizorg

Meer informatie en inschrijven

Module 5: Drang en dwang

Kijk voor meer informatie over data, aanmeldingsformulier, accreditatie, docenten
en praktische zaken op www.rinogroep.nl/posthbobemoeizorg.

Omvang: 2 dagen
• De wet BOPZ en andere wettelijke kaders
• Rechtsgang wettelijke maatregelen
• Bewindvoering, mentorschap en curatele
• Aanpak van overlast
• Ethische aspecten van de bemoeizorg
• Afronding en eindevaluatie

“Dit is het leukste werk dat ik in twintig jaar
gedaan heb”
Patricia Santman,
casemanager bij Parnassia
in Den Haag

“Ik werkte al twintig jaar als verpleegkundige in psychiatrische klinieken toen ik solliciteerde bij ons ambulante bemoeizorgteam en werd
aangenomen. Door collega’s werd ik natuurlijk wel ingewerkt, maar ik
wilde me echt verdiepen in deze doelgroep, dat had ik altijd al gewild. De
opleiding Bemoeizorg sloot precies aan bij mijn ervaring en wat ik daar
verder mee wilde doen in mijn nieuwe functie.”

Leren loslaten
“Het belangrijkste dat ik heb geleerd is los te laten. Dat klinkt raar voor
een hulpverlener, maar dat is wat je doet bij bemoeizorg: contact leggen, veel aandacht besteden aan de behandelrelatie, geduld hebben. Als
verpleegkundige ben je opgeleid in het medisch model en gewend direct
problemen aan te pakken, ik heb nu geleerd meer aan te sluiten bij de
behoefte van de patiënt en op mijn handen te blijven zitten als die ergens
nog niet klaar voor is. Je moet jezelf in feite minder belangrijk maken.”

Creativiteit
“Ik ben me door de opleiding meer bewust geworden van het belang van
gewoon naast de patiënt te gaan zitten en te vragen: waar wil je het over
hebben? En bijvoorbeeld ook iets anders te verzinnen als iemand aangeeft
zich in het gebouw van onze instelling niet fijn te voelen. Ik ben me er nu
beter van bewust hoe hoog die drempel voor mensen kan zijn. Ik ga dus

regelmatig met iemand naar buiten, een stuk wandelen. Dat klinkt misschien heel simpel, maar dat zit als hulpverlener niet direct in je systeem. Je
denkt vaak dat dingen niet kunnen, maar het is de uitdaging om ze gewoon
te proberen (zolang het veilig en verantwoord is natuurlijk) en te zien of
het lukt. Dat vraagt om creativiteit en out of the box-denken. Die eigenschappen heb ik altijd al in me gehad, en ik kan ze in deze functie helemaal
kwijt.”

Werken met passie
“Het mooiste aan mijn werk vind ik
de kleurrijke mensen met wie ik te
maken heb. Ze hebben allemaal veel
te vertellen, maar sommigen hebben
een muur om zichzelf heen gebouwd,
vaak door eerdere teleurstellingen
met hulpverleners. Het is voor mij
de uitdaging om contact met ze te
maken en ze verder te helpen. Niet
door te vertellen hoe, maar door
als een coach met ze mee te lopen.
Ik vind het geweldig om met ze te
werken, dat is echt mijn passie.
Die passie zag ik ook bij mijn klasgenoten in de opleiding en in onze
docenten. Dit is echt het leukste werk
dat ik in twintig jaar gedaan heb.”
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