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Dit is een korte samenvatting van het onderzoeksrapport: 

Doorn - Klomberg AL van, Verschuur EML (2017). Dag Activiteiten Centrum: arbeidsmatige 

dagbesteding voor en door mensen met het syndroom van Korsakov. Atlant, Beekbergen, 

Nederland. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Atlant en is ondersteund door Waardigheid en 

Trots. Dank aan Hennie ten Tije en alle andere medewerkers van het dag activiteitencentrum 

(DAC) voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek.   
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1 Introductie 

In het Dag Activiteiten Centrum (DAC) van Atlant wordt arbeidsmatige dagbesteding geboden 

aan ruim 110 cliënten. Het grootste deel van deze cliënten heeft het syndroom van Korsakov. 

Gedachte achter deze dagbesteding is dat door de vaste structuur en vele herhalingen in het 

werk cliënten beter in staat zouden zijn verschillende taken uit te voeren die in een andere 

omgeving vaak niet goed kunnen worden uitgevoerd. Doelen van het DAC zijn onder meer het 

bieden van zinvolle dagbesteding en een duidelijke dag- en weekstructuur, het in stand houden 

en uitbreiden van arbeids- en sociale mogelijkheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid. 

Bij de inrichting en ontwikkeling van het DAC is veel gebruik gemaakt van de persoonlijke 

ervaringen en (vaak impliciete) kennis van de medewerkers van het DAC. Het is echter niet 

duidelijk wat nu precies het DAC tot een succes maakt. Doel van dit on derzoek is het 

beschrijven van de huidige werkwijze binnen het DAC. Ook wordt onderzocht welke factoren 

volgens de medewerkers bijdragen aan het succes van het DAC. Met deze informatie krijgen de 

medewerkers inzicht in hun handelen, wat kan bijdragen aan het maken van bewustere en meer 

doelgerichte keuzes voor de individuele cliënt. De verworven inzichten kunnen ook voor andere 

instellingen aanknopingspunten bieden om de zorg voor cliënten met het syndroom van 

Korsakov verder te verbeteren. 

2 Methode van onderzoek 

Om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan het succes van het DAC is een kwalitatief 

onderzoek opgezet. Hierin is gebruik gemaakt van narratieve diepte-interviews en observaties. 

Tussen mei 2016 en januari 2017 werden 19 semigestructureerde interviews gehouden met 15 

medewerkers van het DAC. Aan medewerkers werd gevraagd een situatie met een cliënt te 

beschrijven, waar men met een positief gevoel op terug keek. Aan de hand van deze 

voorbeelden gebruikte de interviewer verdiepende vragen om inzicht  te krijgen in welke 

factoren nu precies bijdroegen aan het succesvolle verloop van deze situatie. Van alle interviews 

werden geluidsopnamen gemaakt. De interviews zijn letterlijk uitgewerkt op schrift en 

gecodeerd met behulp van Atlas.ti. De gebruikte codes werden niet vooraf bepaald, maar ze 

werden afgeleid uit de interviews. Uit de analyses van de eerste interviews zijn verdere 

verdiepingsvragen geformuleerd voor volgende interviews. De cyclus van dataverzameling en 

analyse werd herhaald tot saturatie werd bereikt. De resultaten werden ter validatie voorgelegd 

aan de medewerkers in twee focusgroep bijeenkomsten, gehouden in februari 2017.  

3 Resultaten 

De factoren die in de interviews aan bod kwamen, zijn ingedeeld in een raamwerk met 3 

niveaus: het niveau van de cliënt, het niveau van de medewerker / het DAC en het niveau van de 

organisatie / Atlant. Op elk niveau zijn verschillende factoren afgeleid, zie figuur 1. Al deze 

factoren hangen op een complexe wijze met elkaar samen en dragen volgens de medewerke rs 

bij aan het succes van het DAC. In hoofdstuk 4 van het volledige onderzoeksrapport worden alle 

factoren in detail besproken. Hierna volgt een korte samenvatting per niveau. 
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Figuur 1: (sub)thema’s en hun samenhang met de cliënt 

 

3.1 Niveau cliënt 

Voor succesvolle dagbesteding is het volgens de medewerkers belangrijk dat ze de cliënt 

volgen. Dat betekent dat de manier van benaderen en de inhoud van het werk wordt aangepast 

aan wat de cliënt aankan (fysiek, cognitief en gedragsmatig) en aan de voorkeuren van  de cliënt. 

Ook wordt hierbij gekeken naar de veiligheid.  

De benaderingswijze wordt aangepast aan het functioneren van de cliënt. Zo variëren de 

medewerkers bijvoorbeeld de mate van het bieden van structuur en het bieden van 

zelfstandigheid, ter bevordering van het gevoel van eigenwaarde, op basis van wat het beste 

aansluit bij de individuele cliënt. De medewerkers benoemen verder belang van het inspelen op 

verschillende gedragsaspecten die veel voorkomen bij deze cliënten; onder meer gebrek aan 

initiatief, ontremd gedrag, agressie, en verslavingsgedrag.  

De medewerkers houden rekening met verwachtingen en voorkeuren van de cliënt ten aanzien 

van het vinden van passend werk en een goede werkplek (bijvoorbeeld meer of minder prikkels). 

Indien er nog geen passende werkzaamheden zijn, wordt gekeken of er nieuwe werkzaamheden 

kunnen worden gecreëerd, die wel goed aansluiten bij de cliënt. Medewerkers benoemen dat er 

met name één op één tijd nodig is om samen met de cliënt om goed te kunnen achterhalen of hij 

op de juiste plek zit. Medewerkers merken bij de cliënten dat het DAC meerwaarde voor hen 

heeft. Onder meer het maken van een fysiek product, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan 

de maatschappij, maar ook de gezellige sfeer maken volgens medewerkers dat cl iënten graag 

terugkomen in het DAC. Voor het creëren van een passende sfeer vinden medewerkers het van 

belang dat cliënten op gelijkwaardig niveau worden benaderd door de medewerker, met zo min 

mogelijk hiërarchie. Dit bereiken ze onder meer door samen met de cliënt ook zelf het werk uit 

te voeren. Verder noemen ze humor als belangrijke factor. 
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3.2 Niveau medewerker 

Medewerkers beschrijven dat alle medewerkers voldoende expertise moeten hebben om op een 

juiste manier de cliënt te benaderen. Dit omvat kennis over de doelgroep, maar ook over de 

individuele cliënt. Veel van deze expertise wordt opgedaan door informeel leren; het opdoen 

van eigen ervaringen en uitwisselen van ervaringen met collega’s. Medewerkers delen een 

gezamenlijke visie, bijvoorbeeld in het benaderen van cliënten en in het belang van werken. 

Echter, elke medewerker ontwikkelt zijn eigen stijl, passend bij het eigen karakter. Onderling 

geven medewerkers elkaar gevraagd en ongevraagd feedback. Een veilig en open teamklimaat 

is hiervoor van belang. Verder wordt gebruik gemaakt van de informatie in medische dossiers en 

gesprekken met de EVVer van de cliënt. Ook is er een meer formele scholing in de vorm van e -

learning en diverse cursussen.  

Medewerkers beschrijven dat de opgebouwde werkrelatie met de cliënt en de manier van 

communiceren van belang zijn voor een succesvol DAC. Door een gesprek aan te gaan met de 

cliënt, bijvoorbeeld over het verleden van de cliënt, kan een band worden opgebouwd die 

bijdraagt aan een goede sfeer. Ook kan de medewerker een cliënt op deze manier afleiden en 

gemakkelijker aan het werk krijgen en houden. Hierbij is het van belang dat het taalgebruik 

goed aansluit bij de individuele cliënt. Verder noemen ze onder meer het gebruik van humor en 

het geven van complimenten.  

Diverse aspecten van de Empathisch Directieve Benadering (EDB) komen terug in de werkwijze 

van de medewerkers. Het gaat dan over een op het individu aangepaste benadering, met 

begrijpelijke en heldere communicatie, waarin verbaal bijsturen op zodanige wijze ge beurt dat 

de cliënt zich betrokken voelt. Ook wordt structuur en sturing geboden via een meer indirecte 

wijze, bijvoorbeeld door het van te voren klaarleggen van materialen.  Medewerkers beschrijven 

dat ze de cliënten doorgaans laten beginnen met gemakkelijke taken, waarna de complexiteit 

langzaam uitgebouwd wordt. De mate waarin direct ingegrepen wordt zodra de cliënt een fout 

maakt, verschilt per medewerker. Hiermee lijken de principes van foutloos leren nog niet 

optimaal te worden toegepast. 

De medewerkers geven verder aan dat het van belang is dat het teamklimaat goed is, onder 

meer om de veiligheid te waarborgen en om een prettige sfeer te creëren voor de cliënten. In 

regelmatig formeel en informeel overleg wordt onderling informatie uitgewisseld.  

3.3 Niveau organisatie 

Voor een succesvol DAC vinden medewerkers het noodzakelijk dat hun visie ten aanzien van het 

DAC ook gesteund wordt door de organisatie. Medewerkers vinden het prettig dat er ruimte is 

om zelf initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld om nieuwe werkzaamheden te creëren.  

De financiële vergoeding die de cliënten aan het einde van de week krijgen, draagt volgens de 

medewerkers bij aan het gevoel van eigenwaarde van de cliënt doordat ze iets tastbaars 

terugkrijgen voor hun werk. De mate waarin cliënten door de vergoeding gemotiveerd worden 

om te komen werken verschilt sterk per cliënt; dit is mede afhankelijk van het feit of de cliënt 

nog inzicht heeft in de waarde van geld. 

Medewerkers geven aan dat het bijdraagt aan het succes van het DAC dat het DAC in een aparte 

locatie is ondergebracht. Dit maakt dat de cliënten even in een andere omgeving zijn dan hun 

woonomgeving; cliënten krijgen echt het gevoel naar hun ‘werk’ te gaan. Ook vinden 

medewerkers het positief dat alle benodigde materialen worden aangeschaft voor de cliënten. 

Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde van de cliënt als gewerkt kan worden met 

professioneel gereedschap, zoals een luchtdrukpistool.  
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Voor het borgen van de veiligheid is het van belang dat duidelijke afspraken worde n gemaakt, 

bijvoorbeeld als het gaat om welke cliënt onder welke omstandigheden een bepaalde machine 

mag gebruiken. Bij het opstellen van regels voor een bepaalde cliënt wordt, indien mogelijk, 

voortgeborduurd op de al bestaande regels die op de afdeling z ijn opgesteld voor deze cliënt. 

Binnen het DAC zijn diverse afspraken gemaakt over het rapporteren in het elektronisch dossier 

en het bijwonen van MDO’s; niet alle medewerkers zijn echter consequent in het nakomen van 

deze afspraken. De communicatie tussen afdeling en DAC en vice versa zou volgens de 

medewerkers van het DAC wel verbeterd kunnen worden. 

Medewerkers ervaren het DAC als een apart bedrijfje binnen een groter bedrijf; ze zijn over het 

algemeen intern gericht. Met name de teamleider functioneert als tussenpersoon naar andere 

afdelingen binnen Atlant. Hij is sinds de oprichting van het DAC al betrokken bij het DAC en 

heeft mede door zijn enthousiasme en ervaring een duidelijke rol in het succes van het DAC. Hij 

geeft de teamleden de ruimte om zelf initiatieven te nemen en regelt, met name achter de 

schermen, dat het DAC draait. Een andere medewerker onderhoudt alle contacten met 

leveranciers en acquisitie van nieuwe werkopdrachten. 

Productiewerk is met name geschikt voor arbeidsmatige dagbesteding, doordat het doorgaans 

op te delen is in deelhandelingen. Hierdoor is ook voor cliënten, die alleen minder complex werk 

kunnen doen, passend werk te vinden. De deelhandelingen worden uitgevoerd in ketens. Dit 

zorgt ervoor dat cliënten elkaar ook stimuleren om aan het werk te gaan en blijven. Door de 

repetitieve aard van de werkzaamheden zijn veel cliënten nog in staat één of enkele 

handelingen aan te leren. Het biedt tevens een duidelijk herkenbare structuur voor de cliënten. 

Er zijn structurele afspraken met enkele leveranciers, waarvoor het gehele jaar door werk 

geleverd kan worden. Daarnaast zijn er enkele andere leveranciers die tijdelijke werkopdrachten 

leveren. Hiermee wordt continuïteit in het werkaanbod gewaarborgd. Naast het productiewerk 

voor leveranciers zijn er diverse andere werkruimtes (tuin, houtbewerking, buitenwerkplaats), 

waardoor er een grotere variatie aan werkzaamheden kan worden aangeboden. 

4 Discussie 

Uit de resultaten blijkt dat medewerkers het van belang achten dat de cliënt centraal wor dt 

gezet. Dit kan ook betekenen dat de medewerkers in het belang van de cliënt tegen de keuze 

van de cliënt zelf ingaan. Veel cliënten hebben een verminderd ziekte inzicht en/of een 

verminderd vermogen tot plannen en initiëren van gedrag. Binnen het DAC li jken medewerkers, 

mede door de jarenlange ervaring, de cliënten te benaderen met een juiste mix van sturing en 

autonomie van de cliënt.  

De principes van foutloos leren worden in wisselende mate toegepast door de medewerkers. 

Om te borgen dat de medewerkers de principes van foutloos leren correct toepassen is het van 

belang om regelmatig een opfriscursus aan te bieden om deze kennis en vaardigheden te 

onderhouden. Op 21 december 2017 wordt via het Korsakov Kenniscentrum de handleiding 

‘Foutloos leren bij Korsakov – een praktische handleiding’ gelanceerd. Deze handleiding kan 

worden gebruikt voor bijvoorbeeld klinische lessen, om zo daadwerkelijk via de principes van 

foutloos leren te werken. 

Het team medewerkers van het DAC is een zelfsturend, initiatiefrijk team. Een goede 

onderlinge sfeer en samenwerking draagt bij aan een prettige werkomgeving voor de cliënten 

en geeft medewerkers de ruimte om, indien nodig, direct in te springen op bepaalde  situaties, 
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wat passend is bij de cliënt. Er lijkt sprake te zijn van een soort meester-gezel relatie, waarbij 

minder ervaren medewerkers impliciete kennis opdoen door observatie en feedback. Nadeel 

van deze werkwijze kan zijn dat kennis verdwijnt als meer ervaren medewerkers stoppen met 

werken, bijvoorbeeld vanwege pensionering. Uit de resultaten komt verder naar voren dat de 

communicatie met andere afdelingen van Atlant een verbeterpunt is. Een sterkere 

betrokkenheid lijkt wenselijk bij de beslissingen die in de MDO’s worden genomen, bijvoorbeeld 

ten aanzien van wijzigingen in het medicatiebeleid. Enerzijds zou dat kunnen zorgen voor een 

beter begrip bij de medewerkers over de achterliggende redenen voor bepaalde beleidskeuzes. 

Anderzijds hebben de medewerkers van het DAC veel kennis over de cliënt wat van nut kan zijn 

bij het nemen van beslissingen, doordat zij dagelijks veel tijd met de cliënt doorbrengen. Ook de 

kennis en expertise van andere medewerkers binnen de organisatie lijkt nog niet optimaal te 

worden benut. Een meer systematische aanpak waarbij behandelaren en  begeleiders structureel 

betrokken zijn in het DAC, zou mogelijk de kwaliteit nog verder ten goede kunnen komen. Het is 

belangrijk om het team zo veel mogelijk te betrekken bij het bedenken en implementeren van 

mogelijke aanpassingen aan het huidige systeem van communicatie en rapportage, waardoor 

een betere samenwerking kan worden bewerkstelligd. 

Op basis van de interviews, observaties en focusgroep bijeenkomsten is met deze studie een 

beeld verkregen van de visie van de medewerkers van het DAC. Dit geeft echter nog geen 

uitsluitsel over het effect van het DAC op de kwaliteit van leven van de cliënt. Het geeft wel een 

goede indicatie van alle verschillende aspecten die in de opinie van de medewerkers bijdragen 

aan een succesvol DAC, en mogelijk als gevolg daarvan op welke wijze een voorziening zoals het 

DAC kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov.  

5 Conclusies en aanbevelingen 

Uit dit onderzoek blijkt dat in de opinie van de medewerkers een breed scala aan factoren van 

belang is voor het functioneren van het DAC. Een rode lijn in het geheel is dat medewerkers 

aangeven de cliënt centraal te stellen. Om een succesvol DAC te bereiken is er echter niet één 

factor als enige van belang; het is een samenspel van al de verschillende aspecten die in dit 

rapport staan beschreven. In de interviews noemen de medewerkers verschillende 

aanbevelingen voor andere zorginstellingen die ook (meer) arbeidsmatige dagbesteding willen 

gaan bieden. Deze staan beschreven in box 1. 
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Box 1. Aanbevelingen voor andere instellingen   
 

Aanbevelingen voor andere zorginstellingen 

 

1. Begin klein, bouw het langzaam uit met meer werkzaamheden. Zoek samenwerking met een 

al bestaand activiteitencentrum om goed op te starten; zo kan  in eerste instantie een deel 

van het werk overgenomen worden zonder de druk van een deadline 

2. Zorg voor voldoende ruimte, een aparte locatie die de gehele week beschikbaar is als 

dagactiviteiten centrum 

3. Kijk goed naar de doelgroep, zoek werkzaamheden die passen bij de cliënten. Bij cliënten met 

Korsakov past inpakwerk goed vanwege het repetitieve karakter. De werkzaamheden moeten 

zinvol zijn, zodat de cliënt het gevoel kan krijgen een bijdrage te leveren aan de maatschappij  

4. Zorg voor diverse werkzaamheden van verschillende complexiteit, zodat voor verschillende 

cliënten passend werk geboden wordt; werkzaamheden die aansluiten bij het verleden van 

een cliënt  

5. Bied een duidelijke structuur, wees consequent in het hanteren van regels. Maak gebruik van 

ketens 

6. Pas de benaderingswijze aan voor iedere individuele cliënt; begin formeel  en volg de voorkeur 

van de cliënt. Ga als medewerker regelmatig bij de cliënten zitten om samen hetzelfde werk 

te doen; dit draagt bij aan het verminderen van een hiërarchie 

7. Gebruik de principes van foutloos leren en de empathisch directieve benadering  

8. Zorg voor een team dat prettig met elkaar samenwerkt en creëer een omgeving waarin dit 

team optimaal kan functioneren. In het geval van het DAC betreft het een zelfsturend, 

initiatiefrijk team 

9. Medewerkers moeten geduldig zijn, goed overzicht kunnen houden en  hart hebben voor de 

cliënt 

10. Creëer een familiaire sfeer, kijk naar de cliënten om een juiste balans te vinden tussen 

productie en een gezellige sfeer.  

 


