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CCE –  Samen zoeken naar 
nieuw perspectief

CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, is partner 

van zorgprofessionals wanneer het gaat over ernstig 

probleemgedrag bij mensen met een stoornis of 

blijvende beperking, die langdurig professionele zorg en 

ondersteuning nodig hebben. 

Binnen deze groep richt het CCE zich op de meest 

complexe zorgvragen, waarbij professionals vastlopen en de 

kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. 

Op grond van specifieke expertise werkt het CCE samen 

met zorgprofessionals in organisaties en instellingen 

aan het beter begrijpen, verminderen en voorkomen van 

probleemgedrag en aan het herstel van perspectief. Dat 

doen we voor een groot deel in de vorm van consultaties. 



Programma VVT

De VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) is één 

van de vier programma’s binnen het CCE. De andere zijn 

gehandicaptenzorg, GGZ en Jeugd & Onderwijs. Alle 

programma’s richten zich op een stevig partnerschap 

met professionals ‘in het veld’, met als doel het delen van 

expertise rondom ernstig en aanhoudend probleemgedrag.

In het programma VVT zijn de lijnen voor de nabije toekomst 

uitgezet, aan de hand waarvan het CCE zich samen met de 

sector wil ontwikkelen om nog beter aan te sluiten op wat 

professionals nodig hebben. In deze flyer zijn de kernpunten 

van het programma in beelden en woorden geschetst. 



Wij zijn en voelen ons verbonden in een netwerk 

van experts en professionals in de VVT dat we 

zorgvuldig hebben opgebouwd, verder uitbouwen 

en intensief onderhouden. Dit netwerk maakt het 

mogelijk om continu kennis te verwerven, kennis te 

delen en samen te werken met alle partners binnen 

de sector. 

Partnerships

Doel van de samenwerking is het steeds beter leren 

kennen van onze partners en hun inzet, waardoor 

we optimaal bij elkaar kunnen aansluiten als het 

gaat om ervaring en deskundigheid rond ernstig 

probleemgedrag in de VVT. De partnerships met 

zorg-, branche-, en onderwijsorganisaties, beroeps- 

en belangenverenigingen die zo ontstaan, geven 

we inhoud rond het perspectief van de context 

van probleemgedrag. CCE’s visie en werkwijze van 

‘breed en meervoudig kijken naar dat gedrag’ is 

daarbij leidend. 

Dialoog

We zijn benieuwd naar de aanpak van langdurig, 

ernstig probleemgedrag door anderen, om 

er van te leren en te bezien in hoeverre onze 

expertise aansluit bij de ervaringen van onze 

gesprekspartners. Binnen onze partnerships 

zoeken we dan ook altijd de dialoog. Voorop 

staat het ontwikkelen van passende zorg, die 

aansluit bij de behoefte van de cliënt met ernstig 

probleemgedrag, en daardoor ook voorziet in de 

behoeften van zorgprofessionals: het verbeteren 

van het handelingsperspectief. Zo staat onze 

samenwerking altijd in het teken van het zoeken 

naar nieuwe wegen om cliënten met langdurig en 

ernstig probleemgedrag een maximale kwaliteit van 

leven te kunnen bieden. 

Samenwerken





Op Maat

In onze consultaties, maar ook in ons aanbod van 

leren & opleiden en onderzoek, gaan we altijd uit 

van maatwerk. De telkens andere dynamiek van 

cliënt en context, alsook de specifieke vragen 

van professionals wanneer het gaat om vakinhou-

delijke groei, maakt dat we de individuele casus 

en de individuele professional centraal stellen 

in onze werkwijze. In het programma ‘VVT’ is 

vastgelegd dat we deze ‘Op Maat’-aanpak verder 

gaan optimaliseren. 

Handelingsbekwaam

Met een geïntegreerd aanbod van consultaties, 

leren & opleiden en onderzoek richten we ons op 

het vergroten van handelingsbekwaamheid bij 

professionals. Denk daarbij aan scholing binnen 

consultaties, maar ook aan het verwerken van 

ervaringen en opbrengsten uit andere consulta-

ties en projecten, om zo een op maat gesneden 

aanpak te kunnen bieden.  

Feedback

CCE’s aanbod is gebaseerd op behoeftenonder-

zoek en feedback vanuit de sector VVT. Evalu-

aties en effectrapportages leveren waardevolle 

data en zijn een vast onderdeel van de wijze 

waarop we opereren. Ze vormen belangrijke 

input voor onze werkwijze. Op grond daarvan is 

continu doordenken, ontwikkelen en bijstellen, 

zowel als het gaat om het consultatieproces als 

de verschillende werkvormen die we hanteren, 

kenmerkend voor CCE’s aanpak. We doen dit 

overigens niet alleen binnen sector VVT. De ken-

nis over de ‘Op Maat’ aanpak delen we met alle 

andere sectoren binnen onze organisatie.





Deskundigheidsbevordering is één van de pijlers 

van het CCE. Dat gebeurt in consultaties, maar 

ook door de ontwikkeling van kennisproducten 

en opleidingen. Onze activiteiten staan in 

het teken van de uitwisseling van kennis over 

ernstig probleemgedrag in de VVT, de dialoog 

daarover met ‘het veld’ en het verbinden van de 

wetenschap met de dagelijkse praktijk. We richten 

ons daarbij op de brede groep professionals in 

de VVT die bijvoorbeeld een psychogeriatrische 

en gerontopsychiatrische achtergrond hebben. 

Dat kunnen overigens zowel behandelaren 

als gespecialiseerde verpleegkundigen en 

verzorgenden zijn. 

Opleidingen

Kennis delen betekent zo vroeg mogelijk aansluiten 

bij het opleidingstraject van professionals. 

De implementatie van onze expertise binnen 

de opleidingen draagt bij aan een steviger 

basiskennis over probleemgedrag. Om die reden 

zoeken we contact met de onderwijssector en 

onderzoeken we of onze specifieke expertise een 

plek kan krijgen binnen het curriculum van hun 

zorgopleidingen. Specialisten ouderengeneeskunde 

komen het CCE overigens al tegen binnen hun 

opleiding. Nu is het dus zaak om nog meer 

(aankomend) zorgprofessionals te bereiken, 

bijvoorbeeld ook door een intensivering van 

onze samenwerking binnen de academische 

werkplaatsen en door het stimuleren ván, en 

bijdragen áán praktijkgericht onderzoek.

Kennis delen





De invoering van de nieuwe Wet Zorg en dwang 

en de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020, 

heeft veel gevolgen voor de sector. Het CCE 

sluit aan bij het implementatieprogramma dat 

vanuit VWS is ontwikkeld en waaraan wij in co-

creatiesessies hebben bijgedragen.

Voorkomen

Het CCE is altijd bij uitstek actief geweest op 

het thema van voorkomen en afbouwen van 

langdurige en frequente vrijheidsbeperking en 

onvrijwillige zorg. Vandaar dat we in de aanloop 

naar nieuwe wetgeving en na de invoering ervan, 

een partner willen blijven voor de zorgaanbieders. 

Vanwege onze uitgebreide ervaring met werken 

binnen consultatieteams, ligt onze nadruk in 

partnerships met het veld op het begeleiden 

van professionals bij het inrichten van eigen, 

interne en externe consultatieteams. De Wet Zorg 

en dwang en Wet verplichte GGZ vragen daar 

namelijk om. 

Actueel

Vanwege de impact van de gevolgen van de 

nieuwe wetgeving bereiden we ons ook intern 

intensief voor op de inwerkingtreding. Als CCE 

werken wij, vooruitlopend op de wetten, in actuele 

casussen al conform de nieuwe wetgeving. 

Op die manier dragen we bij aan een gedegen 

kennisuitwisseling, die de sector in staat stelt om 

op 1 januari 2020 maximaal voorbereid te zijn. 

Thema voor 2019: Vrijheid en veiligheid in de zorg 





Voor meer informatie over het CCE 
en het programma VVT kun je contact 
opnemen met:
Henriëtte Ettema 
programmaleider VVT 

Meer informatie

Telefoon: 088 4466100
E-mail: henrietteettema@cce.nl  


