Beekbergen, december 2014

Jeanine heeft haar studie Pedagogiek mogen afronden.
Zij vertelt er het volgende over:
Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met mijn scriptie voor de studie HBOpedagogiek. Als onderwerp voor mijn scriptie heb ik ervoor gekozen te onderzoeken hoe het
Triple-C behandelmodel op De Poedelick geïmplementeerd kan worden om de kwaliteit van
zorg te verbeteren. Ruim 2 jaar geleden heeft Annette den Hertog (oud-collega) onderzocht
welke methodische benadering het beste zou passen bij de doelgroep van onze woonvorm,
hier kwam het Triple-C behandelmodel uit. Vandaar mijn keuze voor dit onderwerp.
Voor mijn onderzoek heb ik verschillende mensen geïnterviewd. Eerst een aantal
medewerkers van organisaties waar Triple-C al is geïmplementeerd of waar ze bezig zijn
met de implementatie. Triple-C is op dit moment namelijk een gangbare methodiek en wordt
bij verschillende grotere gehandicaptenorganisaties geïmplementeerd. Bijvoorbeeld bij de
gehandicaptenorganisaties Adullam, De Schutse en ’s Heeren Loo.
Ook heb ik de medewerkers van De Poedelick geïnterviewd om te vragen naar hun
verwachtingen van dit behandelmodel.
Door mijn onderzoek werd nogmaals bevestigd dat Triple-C inderdaad passend is bij De
Poedelick.
De medewerkers van de andere organisaties waren zeer positief over dit behandelmodel en
er werden ook positieve resultaten ten aanzien van cliënten en begeleiders geconstateerd.
Uit de interviews met de medewerkers van De Poedelick bleek dat zij open staan om met
deze methodiek te gaan werken. Ze verwachten bijvoorbeeld dat wij door de invoering van
dit behandelmodel meer vanuit de kracht van de cliënten kunnen gaan werken, dat er minder
focus zal liggen op probleemgedrag en juist focus op dingen die wel goed gaan. Er werden
ook belemmerende factoren genoemd, bijvoorbeeld het humanistische karakter van Triple-C
tegenover de christelijke identiteit van de organisatie. Dit bleek uiteindelijk geen
onoverkomelijk bezwaar. Het bleek namelijk dat één van de geïnterviewde organisaties een
begeleidingsmethodiek heeft ontwikkeld volledig gebaseerd op de uitgangspunten van
Triple-C, maar zonder humanistische elementen en dus meer passend bij de christelijke
identiteit van De Poedelick.
Daarnaast bleek uit de interviews dat de hele organisatie van De Poedelick intensief
geschoold zal moeten worden. Triple-C vraagt namelijk om anders kijken, denken en doen.
Hiervoor heb ik De Poedelick een aantal adviezen gegeven, die op dit moment in overweging
genomen worden.

