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Promens Care; even voorstellen 
 

 

• Grote zorginstelling in Drenthe en Groningen 

(3000 cliënten) 

• Biedt begeleiding op de terreinen wonen, 

werken, leren en sociale contacten 

• Aan kinderen, jongeren, volwassenen en 

ouderen 

• Met een psychische en/of een verstandelijke 

beperking 

• Kleinschalig, midden in de samenleving 

 

 



Korte terugblik 

 
• Oorsprong: RIBW Drenthe 

 

• Op zoek naar eigen visie en methodiek 

 

• Studiereizen naar VS (Boston) 

 

• Keuze voor IRB: 1995 – 2000 - 2007 

 

 



Opdracht 

 
In groepjes van 4/5. Noteer de uitkomsten 

 

• Welke ervaringen heeft u zelf met 

inhoudelijke implementatie van de 

IRB/rehabilitatie? 

• Wat zijn de belangrijkste ervaringen? 

• Wat is goed gelukt? 

• Welke belemmeringen spelen een rol? 

• Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk? 

• Overig? 

 

 



  

 

 

 

Uitwisseling 



Implementatie bij RIBW-Drenthe: 

na de start? 

(1995 – 1999) eigen keuzes & participatie 

 

1. Zoeken naar methodiek die past bij de visie 

en missie van de organisatie 

2. Oriëntatie en keuze voor de IRB (MT en 

directie)  

3. Kennismaking & Scholing  

4. Aansluiten bij R92 

 

 

 



Implementatie bij RIBW-Drenthe: 

na de start? 

(2000 - 2007)  assistent managers coachen 

1. Oplossen knelpunt transfer scholing / 

praktijk 

2. Werkgroep IRB begeleidingsplan ontwerpt 

eigen digitale plan 

3. Invoeren begeleidingsplan voor wonen en 

dagbesteding 

4. Structurele samenwerkingsovereenkomst 

met Lectoraat Rehabilitatie van de 

HHschool 

 

 

 

 

 

 



Implementatie bij Promens Care: 

vanaf de fusie? 

(2007 - heden) 0-meting als start 

 

1. MT en bestuur kiezen voor IRB als basismethodiek 

bij ggz-cliënten 

2. Afspraken over structurele verplichte bijscholing voor 

persoonlijk begeleiders 

3. Introductie structurele werkbegeleiding voor alle 

teams 

4. Vorming van groep Rehabilitatie Counselors op 

expertniveau (15) 

5. Opleiden eigen docenten (3 + 2 i.o.) 

6. “Eigenaar” IRB in het MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wat zijn volgens u belangrijke 

succesfactoren? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 keuze 

management 

2 borging in de 

werkprocessen 

3 structurele 

scholing 

4 structurele 

werkbegeleiding 

5 onderzoek en 

toetsing 

Succesfactoren 

Promens Care: 

gerealiseerd   

6 samenwerking 

kennisinstellingen 



   

 

dus…….. zijn wij100%  

SUCCESVOL???? 



   

 

Nee….we blijven onderweg 



3 elementen van  

goede zorg 

PROBLEEM 

ONTWIKKELING 

PARTICIPATIE 

 

MILIEU 

Behandeling Begeleiding 

Rehabilitatie 

IRB 

95% 

5% 



Wat zijn onze knelpunten? 

 

   

 

Knelpunt Oorzaak Oplossing 

Modelgetrouw werken Onvoldoende 

prioritering 

middenmanagers 

Vasthouden aan 

werkbegeleiding, 

inzet KIM, sturende 

rol middenmanagers 

Probleemgericht 

werken 

Beroepsopleidingen 

bestaan voor 90-95% 

uit milieu- en 

probleem inhoud; 

hogere ZZP’s 

vergroten aandacht 

voor problemen 

Vergroten 

ontwikkelingsdeel van 

de curricula. 

Van probleem  

ontwikkeling; 

sturende rol 

middenmanagers 

Ergernis: is het nou 

nog niet klaar?! 

Tekort aan kennis van 

implementatie 

processen 

Continue onderhoud 

en communicatie 

management/ 

werkvloer 



Wat zijn onze succesfactoren? 

 

   

 

Succesfactoren  

Hoger management kiest voor IRB + bijbehorende 

middelen 

 

Geduld en lange adem = aanwezig 

 

Geen waan-van-de-dag cultuur 

 

Missie en visie staan niet ter discussie; herstel 

ondersteuning = richting voor de ggz 

 

Doorontwikkelen en innovatie 



Innovaties (samenwerking Lectoraat & R92) 

Behalve bij wonen en dagbesteding, IRB  

• Begeleid leren voor jongeren en 

(jong)volwassenen mbt reguliere opleiding 

• Aanpassingen als aanvulling op 

Competentiegericht Werken 

     niet gericht op taken maar rollen 

• IRB als onderdeel van methode voor 

zwerfjeugd 

• IRB voor mensen met verstandelijke beperking 

• Van Bondgenoot naar Reisgenoot: IRB & MO 

 

 
 

 

 



Innovaties (samenwerking Lectoraat & R92) 

 

• Milieurehabilitatie als voorbereiding op IRB 

     - vergroten zeggenschap, invloed op dagelijks   

        leven, wennen aan “wensen”, trainen alle 

        teamleden 

• Motiverende gespreksvoering “invlechten” bij 

wensen voor gedragsverandering, zoals 

leefstijl (voeding&beweging) en 

middelengebruik 

 

 
 

 

 



 

 

Vragen & Opmerkingen 
 

 

 


