Co-interviewers familiebeleid binnen de klinische forensische psychiatrie gezocht
MIND zoekt interviewers om samen met hulpverleners te onderzoeken hoe naasten- en familiebeleid
wordt vormgegeven in de klinische forensische psychiatrie. We willen hiermee een goed overzicht
krijgen en daarbij algemene aanbevelingen formuleren. Het tweede deel van het project leidt tot
concrete ondersteuning bij het implementeren van het beleid.
In de reguliere ggz wordt het belang van familie en naasten veelal erkend. Dit heeft onder meer
geleid tot het ontwikkelen van de generieke module Samenwerken met en ondersteunen van familie
en naasten. Binnen de forensische psychiatrie bestaan grote verschillen in het niveau waarop familieen naastenbeleid wordt vormgegeven. Daarom is het belangrijk om een goed overzicht te krijgen van
de stand van zaken. Hiervoor willen we een vragenlijst voorleggen.
De vragenlijsten worden afgenomen in de vorm van interviews. Ca 45 forensische klinieken in
Nederland worden aangeschreven voor deelname. Steeds zullen twee interviewers een vragenlijst
afnemen, waarbij één van de twee een familielid is en de andere een hulpverlener. Per koppel van
twee interviewers worden gemiddeld 4 à 5 instellingen bezocht om de relevante persoon/personen
te interviewen.
Voor het houden van deze interviews zoeken we 8 familieleden/naasten met relevante ervaring in de
forensische psychiatrie.
Voorafgaand organiseren we een informatiebijeenkomst en training op 10 januari 2019 van 14.00 17.00 uur bij MIND, Stationsplein 125 in Amersfoort. Op deze bijeenkomst wordt de vragenlijst
voorgelegd, de vorm van het interview besproken, de tweetallen gevormd en een verdeling gemaakt
van de afdelingen/klinieken die bezocht gaan worden. Naast de training bieden wij een vergoeding
voor de reiskosten en een vacatievergoeding van 50 euro per interview. Hieronder wordt verstaan de
voorbereiding, het bezoek en de uitwerking van het interview.
Om je op te geven of om meer informatie te vragen kun je mailen naar Moniek Reckman op
moniek.reckman@wijzijnmind.nl
Graag deelname z.s.m. bevestigen maar in ieder geval vóór 8 januari 2019.
In verband met de kerstvakantie is MIND gesloten van 24 december 2018 tot en met 3 januari 2019.

