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pod
in nederland

Hoe kijken we naar pod?
Wat is nodig voor de inbedding? 

Terugkoppeling van onze eerste indrukken
Maart 2021

karin lorenz - EBMI ONDERZOEKSGROEP GGZE
karin.lorenz@ggze.nl

kwalitatief onderzoek

Welkom 
dankjewel
fijn dat je er bent

Open Dialogue (oD)
komt uit Finland

Later is de P van Peer-supported toegevoegd aan
OD: daarmee is ervaringsdeskundigheid 
geïntegreerd in Open Dialogue. In Nederland
wordt meestal de term POD gebruikt. 

(p)od wordt in de literatuur
o.a. beschreven aan de hand van...

(P)od wordt
internationaal toegepast

7 princip
es

12 elem
enten

3 kern
waarden

1 motto 

De POD principes, elementen, kernwaarden en motto bieden ruimte
voor verschillende interpretaties. Dat kan gunstig zijn voor de
adaptie aan een andere cultuur en systeem zoals in Nederland.
Het is wél belangrijk om expliciet te zijn in hoe we in Nederland
kijken naar POD en hoe we het toepassen in de praktijk. In dit
onderzoek zijn we het avontuur aangegaan en zijn we gaan
verkennen hoe we in Nederland naar POD kijken (zijn
aanpassingen in het POD model nodig?) en wat er voor nodig is
om POD in te bedden (zijn aanpassingen in de Nederlandse
context nodig?). Met de beantwoording van deze vragen hopen
we een bijdrage te kunnen leveren aan de grotere verandering
die nodig is binnen de ggz. Wat is er voor POD nodig en
wat kunnen we leren van POD?  

Mijn naam is Karin Lorenz en ik doe
promotieonderzoek naar de benodigde

transformatie van de ggz.
Dát het anders moet is niet meer de vraag,

maar hóe?!

In mijn promotieonderzoek beschouw ik POD
als een exemplarisch voorbeeld. POD helpt

handen en voeten te geven aan
verschillende onderdelen van deze

benodigde transformatie. Wat kunnen we
van POD leren?   

Laten we eerst even ingaan op de
achtergrond van dit onderzoek, voordat we

onze eerste indrukken aan je
terugkoppelen. 

(P)OD principes bieden ruimte voor
verschillende interpretaties

De POD benadering wordt in steeds meer landen
gebruikt. Wel valt het op dat er veel variatie zit in de
mate en wijze waarop POD gebruikt wordt.
Ook wordt onderzoek naar POD op verschillende
manieren gedaan. Dit onderzoek is een eerste
verkenning van de POD werkwijze in Nederland.
En vormt een basis voor vervolg onderzoek. 

met dank aan...

Deze organisaties hebben
meegedaan aan dit onderzoek,
waarvoor grote dank!

de route

POD NL COMMISSIE

Maart 2020

Het (promotie)onderzoek is in grote lijnen

gepresenteerd. Ook is gekeken hoe dit onderzoek

zich verhoudt tot het onderzoek vanuit

Lister/Phrenos. De onderzoeken zijn complementair.

ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE (ETC)

MEI 2020

Het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de ETC. 

DEELNEMERS BENADERD

JULI -AUG 2020

De contactpersonen van de deelnemende

organisaties zijn benaderd. Zij hebben namen

doorgegeven van collega's die mee willen doen aan

interviews/focusgroepen. Iedere deelnemer heeft

een informatiebrief ontvangen en bevestigd deel te

willen nemen.

ONLINE INTERVIEWS

JULI - NOV 2020

ONLINE FOCUSGROEPEN

DEC 2020

Er zijn twee focusgroepen geweest waarin uit iedere

organisatie minimaal 1 POD uitgenodigd is.  We

(stagiaire Merel van Rozendaal en ik) hebben de

interviews woordelijk uitgewerkt en onze eerste

indrukken samengevat en in de focusgroep ter

discussie voorgelegd aan de deelnemers. 

In de eerste focusgroep hebben we het POD model

doorgenomen met de vraag, hoe kijken we naar POD

vanuit de Nederlandse context? 

In de tweede focusgroep hebben we vervolgens

gekeken welke condities nodig zijn om dit model in

de Nederlandse setting in te bedden. 

In totaal zijn 24 POD professionals geïnterviewd. 

In de eerste interview ronde is bij iedere organisatie

ingegaan op de context waarbinnen POD toegepast

wordt (o.a. doelgroep, organisatie,

organisatieonderdeel waar POD toegepast wordt). 

In de tweede interview ronde lag de focus op POD

met de centrale vragen: wat vind je van de POD

principes? Waar lopen jullie tegen aan bij het

toepassen van de principes? Waar hoop je dat

POD over 5 jaar staat? 

eerste globale indrukken

ALGEMENE INDRUKKEN  

WE MISSEN  EEN  GEINTEGREERD BEELD VAN  DE POD ASPECTEN
In de literatuur staan basiswaarden, principes, motto en elementen naast elkaar
beschreven, terwijl de onderdelen interactief met elkaar samenhangen. In dit
onderzoek hebben we het voor de Nederlandse context geïntegreerd tot 1 model.

WE SPREKEN  LIEVER NIET VAN  PRINCIPES
Het woord POD principes kan de indruk geven dat het een principe kwestie is en
ligt het risico op een dogma op de loer. We zouden liever neutralere termen willen
gebruiken in Nederland, bijvoorbeeld POD elementen of aspecten. 

WE MISSEN  3 BELANGRIJKE THEMA'S IN  HET MODEL 
Tijdens de focusgroep is een voorstel gedaan, op basis van de verhalen uit de
interviews om de thema's presentie, reflecteren en ervaringsdeskundigheid toe te
voegen aan het model. Het merendeel van de deelnemers stemde in. 

HET POD PRINCIPE VERANTWOODELIJKHEID VERANDEREN  IN  BETROKKENHEID
Het principe verantwoordelijkheid leidt tot verwarring binnen de ggz met de veel
gebruikte  term regieverantwoordelijkheid. Het voorstel is om het 'betrokkenheid'
te noemen.

DE INBEDDING VAN  POD VRAAGT VERANDERING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS
De inbedding van POD vraagt om verandering op verschillende niveaus: sociale en
professionele netwerk, team, organisatie en omgeving. Het is dus niet zo dat POD
alleen een verandering van POD professionals vraagt.   

terugkoppeling
eerste indrukken
op basis van de interviews

en focusgroepen
Graag delen we alvast onze eerste indrukken. Er zijn dus nog geen

grondige analyses uitgevoerd. Toch vinden we het belangrijk om deze
uitkomsten alvast te delen, zodat de praktijk het nu al als input kan

gebruiken voor verder beleid en ontwikkelingen rondom POD in Nederland.
De indrukken die we delen zijn natuurlijk geen statische gegevens.

Beschouw deze terugkoppeling dus vooral als vertrekpunt van gesprek.   

eerste aanzet pod model in nl

Nothing about me without me

REFLECTEREN*

DIA
LOG

ISM
E

TOLERANTIE VAN

ONZEKERHEID
PRESENTIE*

ONVOORWAARDELIJKE
WARMTE

OPE
NH

EID

AUTHENTICITEIT

ONMIDDELLIJKE
HULP

PSYCHOLOGISCHE
CONTINUITEIT

SOCIAAL NETWERK
PERSPECTIEF

FLEXIBILITEIT EN
MOBILITEIT

BETROKKENHEID*

ERVARINGS-
DESKUNDIGHEID*

BASISHOUDING POD'ER

BASISVAARDIGHEDEN POD'ER

ORGANISATORISCHE ELEMENTEN

* deze onderdelen zijn in de gesprekken aan
bod gekomen en wijken af van het
oorspronkelijke (P)OD model. ook hier geldt
dat het geen statische gegevens zijn en
gezien kunnen worden als een vertrekpunt
voor verdere ontwikkelingen. 

een blik in de toekomst

over 5 jaar

Waar hoop je dat POD staat? 

Wat is hiervoor nodig?

POD gedachtegoed is algemeen bekend en geaccepteerd. Men is ervan
overtuigd dat psychiatrie met dialoog te maken heeft en dit is ook in
andere methodieken terug te zien.

Andere financiering. Geen dbc’s, maar  financiering op basis van
beschikbaarheid.

POD is bij de voordeur beschikbaar. Het eerste contact met psychiatrie
is dialogisch en mensen hebben de mogelijkheid om voor een POD team
te kiezen.

POD is naast de ggz ook beschikbaar in de wijk/regio.

POD aanbod is op meer locaties beschikbaar. POD’ers zijn met
elkaar verbonden in een landelijk netwerk.

POD'ers werken bij elkaar in een team (dus niet alleen een POD
netwerk waarin POD'ers in verschillende reguliere teams werken). 

Er zijn meer professionals opgeleid. Er worden landelijke intervisies
gehouden.

benodigde condities

Er wordt officieel
vastgehouden aan
‘nothing about me

without me’.

POD'er
en team Organisatie Omgeving

POD opleiding en 
continue self-work
is noodzakelijk. 

Wekelijkse intervisie
is essentieel. Er is

daarbij 
verbondenheid
tussen collega’s

binnen en buiten de
organisaties.

Meerstemmigheid
(verschillende

meningen) is goed en
hier is soms iemand
van buitenaf voor

nodig.

Blijf openstaan
voor andere

methoden. Niet
alles hoeft POD te
zijn. Het vraagt

om het verdragen
van de

onzekerheid die
kan ontstaan bij
zo'n verkenning.
Hierbij mogen er

verschillen in visie
en werkwijze zijn. 

Ga als
een pionier te

werk en deel het
gedachtegoed en
de waarden van

POD met anderen.

Laat de manager
en psychiater/ 

regiebehandelaar de
POD opleiding volgen.
Zij zijn belangrijk voor

de implementatie. 

Steun van de top in
de organisatie is

nodig. Er moet ruimte
zijn om te mogen

ontwikkelen.

Om POD beter te
begrijpen helpt het

om deel te nemen aan
netwerkgesprekken
en misschien eerst

POD in de organisatie
pragmatischer in te

steken en later pas de
filosofie te

introduceren. 

Biedt POD bij de
voordeur en bij

crisishulp aan in het
keuzeaanbod van de

organisatie. 

Borg een vorm van
kwaliteitstoetsing
van de toepassing

van POD. 

Begin klein als
organisatie. School een
paar mensen en zet die

bij elkaar in één
organisatieonderdeel.
In ieder geval minimaal
2 personen per team

opleiden.

Samenwerking met
de wijk,

ketenpartners
en politie is

belangrijk en dat
zij de werkwijze
van POD kennen.

Andere vormen
van financiering

met de
zorgverzekeraar
verkennen: vb. op

basis van
beschikbaarheid
of een X bedrag

voor een bepaalde
caseload i.p.v. dbc

financiering.
Een ander kijk op

psychiatrie:
minder medisch,

meer sociaal.

Cliënten en diens
sociaal- en

professioneel
netwerk: 

gemotiveerd en
bereid om in

gesprek te gaan. 
Het vraagt om

spanning en
onzekerheid te

kunnen verdragen.

Ook dient netwerk
bereid te zijn om

ook aan zichzelf te
werken.

Van andere
professionals
vraagt het

daarnaast om de
regie los te laten
en te vertrouwen
in POD collega’s.

In dit gedeelte schetsen we graag - op basis van de interviews en focusgroepen - 
 een eerste beeld van de benodigde condities voor de verdere inbedding van het
POD NL model in Nederland. We pretenderen in deze eerste terugkoppeling niet

volledig te zijn, maar hopen je wel een goede eerste indruk te kunnen geven.

We zoomen in deze terugkoppeling in op:

POD PROFESSIONALS EN DE TEAMS

organisatie

Omgeving

Beste lezer, dank je wel voor je interesse, aandacht en tijd.

Ik hoop dat deze resultaten je nieuwe inzichten mogen geven en dat het bijdraagt aan
betere begeleiding en zorg voor mensen, waarin de mens en zijn omgeving centraal staan. 

Ik wil graag alle deelnemers bedanken voor hun inzet, tijd en waardevolle bijdrage.
Wij hebben alle inzichten bij elkaar gebracht, maar de POD professionals zijn degenen die
al hun inzichten en ervaringen met ons allen hebben willen delen. Waarvoor enorme dank! 

                                                                       
                                

                                             Karin lorenz

Dank!


