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2023.01.19 

NOTA 

Resultaten bevraging 

(leer)ondersteuning casemanagers zorg   
  

1. SITUERING 

Het 'ondersteuningsproject casemanagers zorg' (op overkoepelend Vlaams niveau) liep in de periode 2020-

2022. In het najaar 2022 bevroegen we via MSforms de casemanagers zorg over wat ze vonden van het aan-

bod, meer bepaald de TEAMS CMZ en de aangeboden leeractiviteiten. We vroegen ook welke inhouden ze 

in de toekomst nog belangrijk vinden. De evaluatie leverde alvast veel input om de geplande verderzetting 

van het ondersteuningsprogramma inhoud en vorm te geven.  

 

Hartelijk dank voor ieders tijd en feedback!   

2. RESULTATEN 

2.1. De respondenten  

2.1.1. IN WELKE REGIO WERK JE?  

 

We ontvingen 44 antwoorden, verdeeld over de regio’s.  Gezien Oost-Vlaanderen de regio is met de meeste 

CMZ is hun grotere vertegenwoordigheid logisch. Rekening houdend met het aspect tijd/priorieit  is 44 op 

het geheel van actueel actieve CMZ een mooi aantal.  Zoals verder uit deze bevraging blijkt is ‘gebrek aan tijd’ 

een belangrijke drempel, die mogelijk ook meespeelde ivm het al dan niet invullen van deze bevraging.  

Naast de regio vroegen we geen verdere indentificatiegegevens en kon de bevraging anoniem worden 

ingevuld.   
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2.2. De TEAMS CMZ 

2.2.1. HOE VAAK NEEM JE EEN KIJKJE OP DE TEAMS CMZ?  

 

 

 

 

2.2.2. WAT ZIJN VOOR JOU BELEMMERINGEN OM TEAMS CMZ TE GEBRUIKEN?  

 

 

De volledige antwoordopties waren:  

• Geen tijd  

• Ik geraak niet vlot ingelogd op TEAMS  

• Inhoudelijk niet relevant voor mij  

• Ik ben al lid van vele andere TEAMS waardoor het te veel wordt  

• Ik geraak aan voldoende via de mailings 

• Ik denk er gewoon iet aan  

• Onze organisatie werkt niet met TEAMS  

• Ik weet niet dat dit bestaat  

• Andere 

 

Gebrek aan tijd, technische drempels, een beperkt tewerkstellingspercentage in de rol van CMZ, reeds lid van 

diverse teams waardoor het te veel wordt, pas opgestart als CMZ en nog niet vertrouwd met TEAMS, afbouw 

van rol als CMZ en dus minder actief op TEAMS, …. Het zijn allemaal redenen waarom een kijkje nemen op de 

‘TEAMS CMZ’ niet bij iedereen ‘top of mind’ zit.   

Daarnaast besloten we op vraag van de CMZ zelf, om belangrijke info (bv. ivm regelgeving) en de aankondi-

gingen van de leeractiviteiten ook steeds per mailing te versturen om zo iedereen te kunnen bereiken. Deze 
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vraag blijft sterk leven bij de CMZ  (zie ook vraag bij 2.2.4), maar ivm het gebruik van TEAMS als centraal 

communicatieplatform, resulteert dit uiteraard in een cirkel: we doen dit omdat niet iedereen vlot TEAMS kan 

gebruiken of er geen tijd voor heeft, maar door het te doen neemt de noodzaak TEAMS te gebruiken uiteraard 

af.  Het online platform heeft zeker een aanvullende meerwaarde (veel uitgebreider inhoudelijk en optie tot 

interactie), maar wordt momenteel wat onderbenut. Naar de toekomst toe loont het de moeite om hier te 

zoeken naar een vlotter toegankelijk digitaal platform. De nieuwe samenwerkingsstructuren bij ingang van 

het nieuwe werk-zorg decreet bieden mogelijk opportuniteiten om dit te optimaliseren.     

 

2.2.3. WAT ZIJN VOOR JOU AANLEIDINGEN OM WEL OP TEAMS CMZ TE GAAN KIJKEN OF ERMEE TE 

WERKEN?  

 

 

De volledige antwoordopties waren:  

• Wanneer ik een bericht/melding ontvang dat er iets nieuws gepost is.  

• Wanneer ik op zoek ben naar documenten die bij  leeractiviteiten horen (NOOT: deelnemers van 

de leeractiviteten krijgen de documemten die bij de worskhop hoort, ook per mail.  Voor alle 

andere CMZ wordt die info op TEAMS gezet en is dus toegankelijk voor iedereen)  

• Wanneer ik op zoek ben naar actuele regelgeving  

• Wanneer ik op zoek ga naar methodische informatie 

• Wanneer ik een vraag wil voorleggen aan andere leden van de TEAMS CMZ 

• Wanneer ik zelf iets (ervaring, info, verhaal…) wil delen dat interessant kan zijn voor andere CMZ 

• Wanneer ik een vraag heb voor Kristin (NOOT: de meesten mailen eerder) 

• Wanneer ik op zoek ga naar bepaalde informatie of inspiratie 

• Nee, ik gebruik TEAMS CMZ niet (zie hoger) 

• Andere (NOOT: het antwoord hier was technisch ‘ik geraak er tot op heden niet in’) 

 

Uit deze antwoorden blijkt duidelijk dat het helpt het om meldingen te ontvangen zodra er iets gepost wordt.  

Uiteraard werkt dit enkel als de gebruiker zelf de functie ‘meldingen inschakelen’ aanvinkt. Dit expliciete advies 

en de instructie daarbij is een belangrijk aandachtspunt in de communicatie over de TEAMS, want is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend zoals uit de volgende vraag ook blijkt.  
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2.2.4. HOE ERVAAR JIJ DE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VAN TEAMS CMZ?  

 

 

2.2.5. HOE ERVAAR JIJ DE INHOUD VAN TEAMS CMZ?  

 

Uit deze resultaten blijkt de inhoudelijke relevantie. Verder valt hier vooral op dat de casemanagers  de optie 

dat het platform interactief gebruikt kan worden, zeker waarderen.  Dit wijst op een nood.  Anderzijds stellen 

we vast dat deze optie nog wat onderbenut blijft. Ook dit aspect van ‘community building’ in een context van 

‘beperkte (werk)tijd’ is dus een aandachtspunt om in de toekomst verder te faciliteren.  

 

2.3. De leeractiviteiten  

2.3.1. NEEM JE DEEL AAN DE LEERACTIVITEITEN (WORKSHOPS, TRAINING, INTERVISIE, …) DIE 

VANUIT HET ONDERSTEUNINGSPROJECT CASEMANAGERS ZORG OP VLAAMS NIVEAU 

GEORGANISEERD WERDEN?  
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2.3.2. WAT ZIJN DE REDENEN OM NIET DEEL TE NEMEN?  

 

 

 

Andere redenen om niet deel te nemen: 

• Reeds volle agenda  

• Reeds regionaal aanbod van vormingen en intervisie 

• Een collega volgt de vormingen (en zorgt voor feedback)   

• Ik krijg de info vaak via andere wegen  

• Ben nog niet lang bezig als CMZ  

• CMZ is maar een heel beperkt deel van mijn job 

 

We hoorden gedurende de hele projectperiode i.v.m het gebruik van de TEAMS CMZ en de deelname aan de 

leeractiviteiten veel signalen van tijdsgebrek. Dit wordt door de evaluatie bekrachtigd. Zeker voor casemana-

gers die deze rol voor slechts een (zeer) beperkt tewerkstellingspercentage of occasioneel vervullen, is dit een 

grote drempel om het aanbod van het ondersteuningsproject optimaal te (kunnen) benutten. Naar de toe-

komst toe zal het belangrijk zijn om hier samen met de casemanagers een werkbare oplossing voor te vinden.   

De beperkte tijdsbesteding was ook doorslaggevend om het aanbod grotendeels digitaal te blijven aanbieden 

ook wanneer dit niet meer strikt noodzakelijk was door corona maatregelen. .   

 

De afstemming met het regionaal aanbod, zowel naar inhoudelijke aanvullende relevantie als naar tijdsbeste-

ding, was van bij aanvang een aandachtspunt. We kozen de thema’s die we op overkoepelend niveau aanbo-

den zorgvuldig en gebaseerd op een bevraging bij aanvang van het project.  We doseerden het aanbod ook 

in frequentie om die redenen.  

De focus van het ondersteuningsproject lag ook specifiek op de casemanagers zorg, daar waar er in de regio’s 

ook (tijd voor) afstemming en overleg nodig is met andere actoren en de casemanagers werk. Daarnaast is 

intervisie rond specifieke casussen vaak relevanter op lokaal niveau te organiseren, met concreet betrokken 

partners. Een thematische intervisie kon daarentegen wél relevant bovenlokaal worden georganiseerd als aan-

vulling op een vorming.  De uitwisseling over de regio’s heen bleek daarbij zeker een meerwaarde.   

De afstemming met regionale noden en aanbod moet in de toekomst een aandachtspunt blijven.  
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2.3.3. HOE ERVAAR JIJ DE AANGEBODEN LEERACTIVITEITEN ZOALS TREFDAG, WORKSHOPS, 

INTERVISIES… 

 

 

Op basis van deze antwoorden besluiten we dat het aanbod inhoudelijk relevant en ondersteunend bevonden 

wordt. Ook de frequentie zit goed. Zoals gezegd werd dit ook zorgvuldig gedoseerd gezien de eerdere be-

merking van gebrek aan beschikbare tijd. Tijdswinst is meteen ook dé hoofdreden waarom de digitale vorm 

verkozen blijft boven live vorm.  We vermelden hier volledigheidshalve nog wel bij dat uit de recente evaluatie 

van de training “Motiverende Gespreksvoering” (bestaande uit 4 online dagdelen) wel bleek dat de nood aan 

live vorming, zeker voor diepgaandere trainingen waar het inoefenen een centrale plaats krijgt, er ook is.  

Zoeken naar een haalbaar evenwicht blijft hier de boodschap.    

 

2.3.4. WELKE INHOUDELIJKE THEMA’S ZOU JE IN DE TOEKOMST ZEKER NOG AAN BOD WILLEN 

ZIEN KOMEN?  

• Wat wel/niet schrijven in 'contacten en documenten' in VDAB-dossier van een cliënt. Enerzijds is dit 

vaak ook een communicatiemiddel met netwerk (zorgactor, werkactor, CMW), anderzijds soms moei-

lijk naar beroepsgeheim toe om daar veel in te schrijven. Hoe hier toch een evenwicht in vinden? 

Uitwisseling met andere CMZ hoe ze dit ervaren.  

• Woonproblematiek: gebrek aan (veilige) woonst 

• Wachtlijsten: hoe daar (creatief) mee omgaan 

• Netwerk: hoe het netwerk van de cliënt betrekken of verbreden  

• Rond partnerschappen / sociale kaart 

• Moeilijkheden met emotieregulatie (specifiek ook bij mensen met ASS) 

• Middelengebruik en overmatig gamen als coping mechanisme 

• Verslavingsproblematiek  

• Afsluiten van een traject  

• Motiverende gespreksvoering in de zin van omgaan met mensen met 'gekwetste' mensen en psy-

chisch ziektebeeld gericht op activerings-werktraject 
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• Omgaan met persoonlijkheidsproblematieken 

• Inhoudelijk ingaan op problematiek waar onze deelnemers vaak mee kampen bv. slaapproblemen, 

hunkering (verslaving), financiële moeilijkheden enz. 

• Het nut van diagnostisch onderzoek binnen W² 

 

Deze vraag is uiteraard heel relevant om het toekomstige aanbod verder inhoud te geven.  Sommige van de 

hier opgesomde thema’s kwamen al aan bod, maar uiteraard kwamen er gaandeweg ook nieuwe casemana-

gers bij, konden mensen toen niet deelnemen…  We kunnen het bestaande aanbod desgewenst herhalen en 

aanvullen met de bijkomende vragen.      

Tijdens de laatste bijeenkomst (eind september ’22) van de werkgroep ‘Van toeleiding tot nazorg, de blik van 

de casemanager zorg’ werd eveneens de vraag gesteld naar zinvol aanbod in de toekomst. Omdat de brain-

storm in die werkgroep aanvullende bevindingen opleverde, voegen we ze hier volledigheidshalve toe.  

De brainstorm leverde volgende aandachtspunten op: 

• Procesbegeleiding bij de transitie naar het nieuwe decreet  

Het is te vroeg om al zicht te hebben op nodige vormingen. Nu zijn eerder procesbegeleiders in de 

regio's zinvol om de nieuwe structuren te helpen implementeren. Waarschijnlijk moet er vooral in-

gezet op samenwerking en afstemming! Minder op inhoud.  

Gezien de huidige onzekere en drukke transitieperiode is het trouwens moeilijk om nu reeds een 

concreet gewenst aanbod uit te werken. Pas nadat duidelijk is wie er verder of nieuwe CMZ wordt, 

zal er ook concreet gepeild kunnen worden naar de noden en behoeften 

• Filmpjes/beeldmateriaal  (bv. interviews) over bepaalde aspecten die dan consulteerbaar blijven:  

o Wat is een goed trajectplan?  

o Cliënt aan het woord. 

o Wat is er cruciaal verschillend tussen CMZ en reguliere hulpverlening?  

o ... 

• Intervisies/uitwisselingsmomenten met CMZ. Deze worden als zinvol ervaren en zouden onvermin-

derd moeten blijven worden georganiseerd.   

• Voor een echt standaard basis vormingspakket zijn er misschien ook wel te veel regionale verschil-

len. De thematische vormingen en uitwisselingsmomenten zoals die afgelopen jaren werden geor-

ganiseerd kunnen wel blijven, aangepast aan de noden die zullen opduiken. Het grootste probleem 

is dat er geen TIJD en geen middelen voorzien worden om vormingen te volgen.  

• ICF: er leeft wel nood aan opvolging en intervisie, maar ook hier geldt gebrek aan tijd en ruimte om 

dit te doen. Intervisie-achtige terugkomdagen kunnen interessant zijn, maar deze moeten wel  vrij-

blijvend zijn, want is zeker niet voor iedereen nodig.   

o In sommige regio's ondervangen de begeleidersoverleggen dit.  

o Ook heel wat bruggenbouwers zijn ICF trainers en zijn daarop aanspreekbaar. Ze zijn ook 

aanspreekpunten bij problemen.  

o Optie: regionale ontmoetingsdagen om problemen aan te kaarten en af te stemmen.  

Conclusie: opvolging ICF en knelpunten eerder regionaal. Gaat meer over concrete afspraken 

• Peter/meterschap? Het is meest interessant om in de regio's nieuwe CMZ te laten 'meelopen' met 

reeds ervaren CMZ :   

o Hoe we werken met Vertrouwelijk luik en ICF  

o Hoe 3 gesprek doen  

o Hoe trajectplan opmaken 

o … 
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• Cruciaal: ondersteuning van directie/organisatie. Soms zit je in je organisatie maar deeltijds en op 

solo positie: back up is noodzakelijk om knelpunten op te volgen.   

o VISIE W² - activering:  belangrijk dat ook actoren mee in de visie van activering mee willen werken 

richting doelstelling W².  (Noot : de inspiratienota ‘werk-zorg activeringstrajecten vanuit een kracht- 

en herstelgerichte kijk is ondertussen gefinaliseerd en verspreid naar de CMZ) 

 

2.3.5. LEREN VAN ELKAAR WERKT! ZIE JE HET ZITTEN OM ZELF MEE INPUT TE GEVEN VOOR EEN 

WORKSHOP, INTERVISIE, GETUIGNEIS…ROND EEN THEMA WAAR JIJ KENNIS OF ERARING HEBT?  

Respondenten konden hier hun e-mail adres achterlaten en het thema specifiëren waarvoor ze aanspreekbaar 

zijn.  Dat kan nog steeds: geef je mail door kristin.nuyts@samvzw.be 

 

 

2.3.6. TOT SLOT: WIL JE NOG IETS KWIJT, TOEVOEGEN, OPMERKEN…?  

• Bedankt voor het initiatief :-) 

• Ik vind het een mooi aanbod en zou het nuttig vinden om hier als startende werknemer gebruik van 

te kunnen maken. Het gebrek aan tijd heeft me echter tegengehouden om hier tijd voor vrij te kun-

nen maken en workshops nog tijdig in te plannen in mijn agenda 

• Binnen onze organisatie is de beslissing genomen om te stoppen met actor werk en ook met CMZ. 

Ik probeer de bestaande dossiers nog op te volgen, maar tot daar mijn beperkte inzet. We zijn te 

veel dingen aan het doen om dit deel van onze werking nog op een mooie, correcte manier uit te 

voeren. Toch dank voor jullie steun, ik denk dat deze zeer zinvol is voor CMZ die dit als hoofdberoep 

hebben 

• Soms te lange online momenten. Na anderhalf uur achter een scherm vervaagt de concentratie met 

rasse schreden. 

• Ik heb al veel interessante workshops gevolgd en ben zeer tevreden over de manier waarop dit ge-

beurt! 

• We zijn goed bezig en in groeiproces. 

 
 

 

— 

Kristin.nuyts@samvzw.be 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 139A - 2140 Borgerhout – BTW/Ondernemingsnummer: 0674.697.752 - RPR Antwer-

pen 

info@samvzw.be— samvzw.be 


