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Kennismarkt gehandicapten-
zorg 2010

Op donderdag 27 mei 2010 vond de tweede 

Kennismarkt voor de gehandicaptensector 

plaats. Op deze Kennismarkt ontmoetten ruim 

350 betrokkenen elkaar om kennis, producten 

en goede voorbeelden te delen. De Kennis-

markt werd georganiseerd door het Kennisplein 

Gehandicaptensector.

Bezoekers konden, net als vorig jaar, deelne-

men aan interactieve workshops rond actuele 

thema’s. Er waren bijna 80 workshops met 

een veelheid aan thema’s. 

 Na de opening volgde een lezing door Ma-

thieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde 

aan de Technische Universiteit in Eindhoven 

en gespecialiseerd in management van kennis 

en innovatie. Wil een professional duurzaam 

inzetbaar blijven dan moet deze zich blijven 

ontwikkelen en kennis tot zich blijven nemen. 

Specialisatie en focus is daarbij het toverwoord. 

Alleen dan kun je relevante informatie zeven uit 

de enorme informatietoevoer en kennisontwik-

keling die 24 uur per dag wereldwijd doorgaat. 

De professional moet op zijn beurt zijn kennis 

delen met anderen, zowel binnen als buiten de 

organisatie. Vooral in dat laatste willen de Ken-

nismarkt en het Kennisplein voorzien.

Brengen en halen 

‘Het succes van vorig jaar is zeker geëvenaard, 

zo niet overtroffen’, vertelt Hilair Balsters, pro-

jectleider bij Vilans en één van de coördinato-

ren van het kennisplein. ‘Het aantal workshops 

en posterpresentaties is fors toegenomen ten 

opzichte van vorig jaar. Ook op de website zie 

je steeds meer bewegingen ontstaan. Met de 

vernieuwde website hopen we dat iedereen 

nog beter zijn weg naar het Plein kan vinden’. 

Samen met Marieke van Noort (VGN) en Femke 

Schepers (MEE Nederland) vormt Hilair (Vilans) 

een coördinatieteam dat het delen van kennis 

actief ondersteunt. Het coördinatieteam is spin 

in het web, en ondersteunt bij alle activiteiten 

op het plein. 

Kennisplein Gehandicapten-
sector

Het Kennisplein is een vind- en ontmoetings-

plaats voor iedereen die actief is in de gehan-

dicaptensector. Het Kennisplein, een initiatief 

van Vilans, VGN, MEE en ZonMw, stimuleert en 

ondersteunt het vormen van netwerken, het 

beschrijven van kennis in kenniswerkplaatsen 

en het delen van kennis via de website of op 

bijeenkomsten. Kennisdragers in de sector zijn 

van harte uitgenodigd om zich aan het plein te 

verbinden en actief te zijn op het Kennisplein. 

Samen weten we meer. 
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De website www.kennispleingehandicapten-

sector.nl vormt de continue basis, met een 

keur aan activiteiten, zoals werkplaatsen, 

bijeenkomsten, netwerken en informatiever-

strekking via de website. Deze site is eind mei 

in haar nieuwe vorm gelanceerd en een stuk 

toegankelijker geworden. Bovendien kunt u 

vanaf nu op de site zogenoemde kenniskaar-

ten invullen. Hiermee kunnen bezoekers hun 

eigen expertise kenbaar maken en die van 

anderen zoeken. Zo kunnen zij op een mak-

kelijke wijze contact zoeken en kennis uitwis-

selen met collega’s.

Rapport Jeugdzorg dichterbij 
gepresenteerd

Tijdens de Jeugdpoort op 18 mei 2010 presen-

teerde de parlementaire werkgroep Toekomst-

verkenning Jeugdzorg haar rapport Jeugdzorg 

dichterbij. In een eerste reactie sprak VGN-

directeur Hans Bruning zijn waardering uit 

voor het feit dat een kamerbrede parlemen-

taire werkgroep in staat is geweest unaniem 

deze toekomstvisie te formuleren: een nieuw 

kabinet kan daar niet omheen. 

De VGN vraagt zich wel af of de gemeenten in 

staat zullen zijn de hun toebedachte verant-

woordelijkheid voor de totale jeugdzorg, dus 

inclusief jeugd-LVG-zorg en jeugd-GGZ, waar te 

maken. Bruning bracht deze zorgen tot uiting 

en riep de aanwezige vertegenwoordiger van 

de VNG op hiervoor op korte termijn met een 

concrete aanpak te komen.

Gevaar IQ-voorstel

Ten slotte roerde Bruning het rapport Brede 

heroverwegingen Langdurige zorg aan, waarin 

wordt voorgesteld mensen met een IQ boven 

de 70 uit te sluiten van gehandicaptenzorg. De 

VGN-directeur waarschuwde de parlementa-

riërs voor de gevolgen van dit voorstel: binnen 

de range van ca. 50 tot ca. 85 zegt een ge-

meten IQ-score weinig tot niets over de ernst 

van de problemen en de aanwezige ondersteu-

ningsbehoefte. Veel bepalender is of er sprake 

is van een bijkomende beperking in het soci-

aal aanpassingsvermogen en de ernst daarvan. 

Door alle mensen met een IQ boven de 70 uit 

te sluiten van gehandicaptenzorg is het gevaar 

reëel dat in een later stadium ernstiger pro-

blematiek voor de persoon in kwestie en de 

maatschappij optreedt.

Verder schrijft hij in zijn weblog (www.vgn.org) 

als volgt:

De parlementaire werkgroep voor het beleid 

in de jeugdzorg heeft een scherp advies uit-

gebracht. Eén aanpak via gemeenten, met één 

financieringsstroom, zonder externe indicatie-

stelling. Korter kan ik het niet samenvatten. 

Kamerbrede visie

De kracht van dit advies ligt in deze eenduidig-

heid én vooral in het feit dat het een kamer-

brede opvatting is. De nieuw samengestelde 

kamer na de verkiezingen van 9 juni zal daar 

niet wezenlijk anders over denken. En welke 

coalitie er ook komt, met dit standpunt heeft 

elke coalitie de oppositie mee.

Speciale aandacht

Het kamerrapport gaat ook verder dan 

R ouvoet die enige weken eerder met zijn v isie 
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kwam. Hij maakte in de financiering en aan-

pak een grote uitzondering voor de jeugd-

GGZ en voorzag een flink aantal apart te ma-

ken afspraken rond de jongeren met een lichte 

verstandelijke beperking (LVG-jeugd). Daar 

ligt nu net de pijn. GGZ- en LVG-aanpak 

voor deze jongeren is een specialisme, anders 

dan de noodzakelijke algemene jeugdzorg.  

In een eerste reactie heb ik ervan afgezien 

zelf te bedenken wat de kritiek kan zijn op 

gemeenten die dit moeten gaan doen (kennis, 

vaardigheid, schaalgrootte etc.). Wat mij be-

treft worden de gemeenten en hun VNG uit-

gedaagd zelf aan te geven op welke wijze ze er 

vorm aan willen geven. Dat is wat creatiever 

dan de loopgraven inschieten.

Samenwerking 

Er is ook een breder belang dan te blijven ste-

ken in de verschillen. De noodzaak tot pre-

ventie en vroeghulp, gegeven de explosieve 

groei in jeugd-GGZ en -LVG op latere leeftijd, 

maakt duidelijk dat samenwerking en een in-

tegrale aanpak zo vroeg mogelijk noodzake-

lijk is. 

Met onze specialistische zorg staan we niet op 

een eiland, maar willen we de samenwerking 

aangaan. De uitgangspunten van de parlemen-

taire werkgroep zijn daartoe een goede basis. 

Zeker als deze aanpak onderdeel wordt van het 

nieuwe regeerakkoord. Een niet te negeren feit!

Preventie van verwaarlozing

Op 19 mei 2010 was er in de Vrije Universiteit 

een minisymposium over ervaringen in Ne-

derland en Canada met betrekking tot hulp-

verlening aan ouders met een verstandelijke 

beperking. Maurice Feldman en Ann Nilsson 

spraken over Competence based assessment 

and intervention to prevent child neglect in 

parents with learning difficulties. Verder wa-

ren er presentaties van Hans Reinders (Het 

Werkgezelschap Ouderschap en kinderwens. 

Doel en werkwijze), Tamara Visser van Vi-

lans (Meningen over ouderschap van mensen 

met een verstandelijke beperking), en Marja 

Hodes van ASVZ (De beschikbaarheid van 

opvoedingshulp voor ouders met een verstan-

delijke beperking; de kinderwenskoffer). Tot 

slot was er een presentatie van MEE over de 

effecten van Kortdurende Specifieke Pedago-

gische Ondersteuning.

Pluryn wint Europese inno-
vatieprijs 

Een project van Pluryn waarbij cliënten met 

een handicap werkzaam zijn in verpleeghuis 

Irene Dekkerswald in Groesbeek, onderdeel 

van de ZZG zorggroep, is onderscheiden met 

de EPR Innovation Prize. EPR staat voor Eu-

ropean Platform for Rehabilitation, een Euro-

pees netwerk voor organisaties werkzaam in 

de gehandicaptenzorg. 

Pluryn biedt cliënten met een handicap de mo-

gelijkheid hun dromen waar te maken op het 

gebied van werk of dagbesteding. Bij Irene Dek-

kerswald zijn cliënten werkzaam met een wens 

en competenties om zorgend en ondersteu-

nend bezig te zijn met en voor andere mensen. 

“Verschil met veel andere projecten is de mooie 
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combinatie van doelgroepen. Onze cliënten 

met een verstandelijke handicap werken hier 

met dementerende ouderen. Ze zijn ondersteu-

nend aan het reguliere verpleeghuispersoneel, 

dat hierdoor meer ruimte heeft om zich bezig 

te houden met extra taken. Dat maakt dat er 

sprake is van een echte win-winsituatie”, vindt 

projectleider Marlijn Oosterhoff. De cliënten 

van Pluryn verrichten taken als assistentie bij 

vervoer, maaltijden, koffie- en theeschenken, 

buiten wandelen en werkzaamheden in het 

magazijn en bij de technische dienst.

Duidelijke meerwaarde

Personeel, patiënten, hun familieleden en het 

management van Irene Dekkerswald geven aan 

dat er een duidelijke meerwaarde uitgaat van 

de inzet van Pluryn-cliënten. “De kracht van 

dit project is dat we uitgaan van de kwalitei-

ten van de cliënt”, verduidelijkt Marlijn. “We 

kijken wat de cliënt kan en graag zou willen 

doen en zoeken er vervolgens een taak bij. Zo 

hebben we een cliënt die veel praat, volgens 

sommigen zelfs iets teveel. Ze praat nu met 

een oudere bewoner van Irene D ekkerswald, 

die behoefte had aan aanspraak. Samen klet-

sen ze heel wat af.”

Het succes van het project is mede te d anken aan 

de positieve samenwerking met het manage-

ment en de werknemers van Irene D ekkerswald. 

De medewerkers van Irene Dekkerswald geven 

de Pluryn-cliënten praktische, taakgerichte on-

dersteuning. Voor alle andere ondersteuning en 

vragen is er dagelijks een begeleider van Pluryn 

aanwezig op de werkvloer. De cliënten krijgen 

ook andere vormen van begeleiding. Zo leren 

ze hoe ze moeten omgaan met dementerende 

ouderen, maar ook hoe ze moeten omgaan met 

verlies. Want het kan bijvoorbeeld gebeuren 

dat een bewoner, waarmee ze een band heb-

ben opgebouwd, komt te overlijden.

Masterclass Wetenschappe-
lijk onderzoek in de gehandi-
captenzorg 2010-2011

De VGN organiseert, bij voldoende belangstel-

ling, vanaf dit najaar weer een nieuwe editie 

van de Masterclass ‘Wetenschappelijk onder-

zoek in de gehandicaptenzorg’, die de VGN in 

2010-2011 organiseert. Hoofddocenten zijn dr. 

Joop Hoekman en dr. Sabina Kef. Deze laatste is 

de opvolgster van de initiator van deze master-

class, prof. Dr. Adri Vermeer, die afscheid heeft 

genomen. 

 Doel van deze masterclass is om (aankomen-

de) onderzoekers toe te rusten voor het schrij-

ven van een gedegen en kansrijk onderzoeks-

voorstel en het uitvoeren van dit onderzoek 

binnen de eigen organisatie. De masterclass zelf 

bestaat uit 9 dagen in de periode najaar 2010 ja-

nuari tot najaar 2011, met terugkomdagen eind 

2011 en begin 2012.   

 Op woensdag 1 september, van 10.00 – 

12.00 uur, organiseert de VGN een voorlich-

tingsbijeenkomst. Deze biedt inzicht in: opzet 

en inhoud van de masterclass, wat wordt van 

de deelnemers verwacht; en ervaringen met de 

masterclass tot nu toe. Voor nadere informa-

tie over deze masterclass en voor het aanmeld-

formulier zie www.vgn.org, thema Kennis en 

kwaliteit, subthema kennisbeleid.


