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Conclusies & aanbevelingen
“ik laat je niet alleen”

aanbevelingen

conclusies

“ Ik  laat  j e  n i e t  al -
l e e n ”  g i n g  g e pa a r d 
met  een  s ign if icante 
afname van het aan-
tal gedwongen afzon-
deringen 

Er treedt geen veran-
dering op in de tijds-
duur van een gedwon-
gen  afzonder ing  en 
het type ruimte waar-
in de gedwongen af-
zonderingen plaats-
vinden

Het aantal isoleer-/
separeerruimtes neemt 
af 

Een lerend netwerk is 
een  effect ief  m iddel 
om te werken aan de 
doelstelling

heeft geleid
tot de volgende 

conclusies. . .

etappe 3
onderzoeksproject 

“ ik laat je niet
alleen” 

Leiderschap gericht op verandering 
in de organisatie

 + verbreed het ambassadeurschap
 + zorg voor concrete plannen en doelen in 

alle lagen van de organisatie
 + focus op het hogere doel: stoppen met ge-

dwongen afzonderen
 + toon leiderschap naar buiten toe

Het gebruik van data om de praktijk 
te informeren

 + Zorg voor goede inbedding van registratie 
in de (software)systemen en een laagdrem-
pelige terugkoppeling

 + Maak als gezamenlijke gebruikers afspra-
ken met softwareleveranciers.

 + bevorder het leren van data door uitkom-
sten gezamenlijk te bespreken en betekenis 
te geven.

Ontwikkeling van de werk- en be-
handelomgeving

 + Zorg voor een gezonde werk- en be-
handelomgeving

 + Werk stroomopwaarts en organiseer de 
zorginhoudelijke randvoorwaarden

 + Organiseer ‘coaching on the job’
 + Blijf waakzaam dat er aandacht en 

ruimte is voor supervisie en intervisie

Gebruik van methoden om gedwongen 
afzonderen te voorkomen

 + Deel methoden tussen instellingen
 + Durf te stoppen met methoden en werkwijzen 

waarvoor geen onderbouwing is te geven
 + ondersteun medewerkers bij creatief maat-

werk gebaseerd op het individu
 + zet in op ‘evidence based’ methoden om de 

kwaliteit te verbeteren
 + Besteed aandacht aan implementatie en bor-

ging

Betrekken van belanghebbenden

 + Betrek te allen tijde de jongeren uit de 
jongerenraad

 + Maak gebruik van de inzichten uit 
werkwijzen voor gezinsgericht bege-
leiden en behandelen,  en betrek ouders/
verzorgers

 + Houd aandacht voor het gehele net-
werk van de jongere

 + Houd aandacht voor het gehele net-
werk van de locatie

Nabespreken van een gedwongen af-
zondering

 + Maak duidelijke afspraken binnen de orga-
nisatie

 + Zorg dat zowel het perspectief van de jon-
gere als de medewerker centraal staat tij-
dens nabespreking

 + Stop met werkwijzen die voor jongeren 
voelen als extra straf

Gezamenlijk leren

 + Zorg voor een coördinatiepunt/facili-
teit (praktisch & inhoudelijk)

 + Intensiveer het leren in diepgang
 - een ervaringsdeskundige laten obser-

veren op de leefgroep
 - Ruimte creëren voor kritisch kijken 

naar eigen werkwijze en die van de 
anderen

Stoppen met gedwongen afzonderen 
vraagt inzet van de hele instelling en de 

omgeving. Het vraagt om StroomOPwaarts 
werken. Deze stroomopwaartse beweging 

is in gang gezet.  En nu door: er is geen 
tijd meer om achterover te leunen! 


