
Jaarplan 2021



Partners

• 28 organisaties



Visie en Missie



• Het Kennisplatform EVB+ is een platform waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg 
bieden aan mensen met EVB+, kunnen aansluiten. De missie van dit platform is om de kwaliteit 
van leven van mensen met EVB+ en hun naasten te verbeteren.

• Het Kennisplatform EVB+ wil: Professionals in contact brengen met collega’s in het land die 
werken met mensen met EVB+ en waar mogelijk ook met verwanten van mensen met EVB+. 
Kennis en ervaringen verbinden en deze verder verspreiden.

• Het Kennisplatform EVB+ wil vooral fungeren als een podium voor het samen brengen van kennis 
en deskundigheid die bij veel organisaties en professionals al aanwezig is. Het Kennisplatform 
EVB+ wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en deskundigheid.



Terugblik 2020



Activiteiten 2020

• Themagroepen

• Toelichting per Themagroep (bijlage 2)

• Overgang naar online bijeenkomsten, documenten en rondleiding

• Bundeling kennis en expertise uit de themagroepen

• Ervaringen uitwisselen rondom actuele thema's binnen groep en/of tussen deelnemers

• Overleg rondom arbeidsmarktproblematiek & scholing met VGN

• Themabijeenkomsten

• Meerzorg; Aantrekken medewerkers; Innovatie & technologie

• Werkgroep Expertise EVB+

• Advies aan VWS voor het organiseren van kennis & expertise rondom mensen met EVB+

• Casuïstiekbesprekingen

• Voorbereiding casuïsitiekbesprekingen (Midden & Zuid Nederland) i.s.m. CCE



Daarnaast in 2020

• Symposium EVB+ In perspectief

• Voorbereiding programma

• Afgezegd i.v.m. Corona

• Ontwikkeling leidraad EVB+

• Bijdrage aan de ontwikkeling van de Leidraad persoonsgerichte zorg voor mensen met EVB+

• Onderzoekersbijeenkomsten

• Samenbrengen onderzoekers die bezig zijn met onderzoek rondom mensen met EVB+

• Doorontwikkeling website, kennisbank & nieuwsbrief

• Fotomateriaal, teksten en verhalen

• Aanvullen kennisbank

• Professionaliseren nieuwsbrief



Landelijke ontwikkelingen

• Corona

• Enorme impact op alle partners. Versnelling online samenwerken en overleggen.

• Commissie expertisecentra langdurige zorg

• Advies aan VWS over het toekomstig zorg- en kennislandschap rondom, onder andere, mensen met 
EVB+

• Ontwikkeling Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg rondom mensen met EVB+

• Traject vanuit de VGN waarin leidraden worden ontwikkeld voor de zorg aan mensen met een complexe 
zorgvraag. In de leidraad EVB+ wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om persoonsgerichte zorg 
te kunnen leveren voor mensen met EVB+.

• Rapportage arbeidsmarktverkenning gehandicaptenzorg

• Landelijke Actietafel Arbeidsmarkt GHZ doet onderzoek naar de arbeidsmarkt GHZ. In het onderzoek 
wordt de huidige situatie beschreven en een aantal aanbevelingen gegeven.



Vooruitblik 2021- 2025



Ambities

• Versterken van kennis & expertise: uitwisselen & ontwikkelen.

• Versterken van informatievindplaats.

• Op de kaart zetten en in beeld brengen van mensen met EVB+ en de betrokken medewerkers 

bij diverse (landelijke) stakeholders.

• Bijdragen aan positieve beeldvorming rondom mensen met EVB+ in zorgorganisaties, 

opleidingen en breder in de samenleving.

• Benutten van kennis van verwanten van mensen met EVB+.



Activiteiten 2021

• Themagroepen
• 4x per jaar, waarvan min. 1x per jaar live
• Vaste groep: uitwisselen kennis & expertise
• Samen met experts & samenwerkingspartners
• (Online) samenwerken aan producten
• Uitwisselen en verspreiden van verzamelde en ontwikkelde kennis

• Themabijeenkomsten
• Op vraag van en in samenwerking met deelnemers

• Werkgroepen
• Tijdelijke groep met concrete opdracht, waaronder de werkgroep expertise EVB+

• Casuïstiekbesprekingen

• Talkshow EVB+ en Kennisbijeenkomst



Daarnaast in 2021 ...
• Versterken van kennis & expertise

• Delen van vragen, activiteiten en resultaten uit Themagroepen en Themabijeenkomsten

• Faciliteren en aanjagen van uitwisseling rondom actuele thema's en vragen

• Organiseren Talkshow EVB+ & Kennisdag

• Contact met onderzoek, wetenschap, CCE en andere experts

• Informatievindplaats
• Website Kennisplatform: Kennisbank & Nieuws

• Nieuwsbrief & LinkedIn

• Op de kaart zetten & in beeld brengen
• Website Kennisplatform: verhalen over mensen met EVB+ en professionals

• Contact met partners, samenwerkingspartners, VGN, CCE etc.

• Opstellen communicatieplan rondom in beeld brengen & beeldvorming

• Benutten kennis & expertise verwanten
• Website Kennisplatform: verhalen van verwanten

• Themabijeenkomst: Samen optrekken



Ingebrachte aandachtspunten 2021
• Deskundigheidsbevordering, specifiek rondom mensen met EVB+

• Medewerkers werven & behouden

• Psychofarmacabeleid: voorschrijven en afbouwen

• Verder met de Leidraad EVB+: ontwikkelen visie, tools & inzicht huidige situatie

• Ervaringen delen rondom actuele onderwerpen

• Dagelijks leven: werken aan stabiliteit, rust en huiselijkheid

• Erkenning medewerkers

• Succeservaringen en goede voorbeelden in beeld brengen

• Samen optrekken

• COT en/of kortdurende crisisopvang

• Verder met het onderzoek 'bewegen bij probleemgedrag'



Onderzoek EVB+ in beeld



Projectorganisatie & Deelstudies

• Titel: EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ 
cliënten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals
• Subsidie ZonMw Programma 'Gewoon Bijzonder'

• Kennisplatform EVB+ i.s.m Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen

• Kernteam, contactpersonen deelnemende organisaties, klankbordgroep

• Drie deelstudies (Tijdlijn, zie bijlage 3)
1. Wat is er bekend over het opbouwen van betekenisvolle zorgrelaties tussen begeleiders en mensen 

met een EVB+?

2. A. Hoe ziet het patroon van fysiologische spanning voorafgaand aan een incident eruit bij mensen met 
een EVB+ en hun begeleiders? En hoe beïnvloeden zij elkaar als het gaat om spanning?
B. Kan een biofeedback interventie begeleiders helpen om om te gaan met spanning?

3. Borgen van de opgedane kennis in scholing en op de kaart zetten van de doelgroep EVB+ bij 
studenten.



Activiteiten & Opbrengsten

Activiteiten en opbrengsten 2020

• Literatuurstudie (artikel Engelstalig)

• Focus groepen en interviews (factsheet, artikel Engelstalig, artikel Nederlandstalig, artikel Klik)

• Pilot deelstudie 2A

• Metingen deelstudie 2A

• Voorbereidingen deelstudie 3

Activiteiten 2021

• Afronden data verzameling deelstudie 2a

• Analyseren data deelstudie 2A

• Start deelstudie 2B

• Deelstudie 3



Bijlagen



Bijlage 1: Inrichting Kennisplatform EVB+ 2021

Themabijeenkomsten

2x p.j. DB vergadering

4 x p.j. Bijeenkomsten 
themagroepen

Onderzoek EVB+ in beeld!
(Dec. 2018 – Aug. 2023)

1x p.j. Inhoudelijke 
jaarvergadering

1x p.j. Bestuurlijke 
jaarvergadering



Bijlage 2a: Themagroep Methodiek & in contact

Doel themagroep

• Creëren van inzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken en werkzame elementen.

• Overzicht van expertise t.a.v. methodieken & bespreken van vraagstukken rondom methodiek.

Werkgroepen

• Werkgroep Beleid en visie

• Resultaat 2020: Startdocument voor de leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg EVB+

• Actie 2021: Bijdragen aan implementatie van de leidraad

• Werkgroep Diagnostiek en behandeling

• Resultaat 2020: Selectie diagnostische instrumenten bruikbaar voor mensen met EVB+

• Actie 2021: Beschrijving toepassing en meerwaarde voor mensen met EVB+



Bijlage 2a: vervolg

Werkgroepen vervolg

• Werkgroep Methodiek

• Resultaat 2020: Selectie & clustering methodieken bruikbaar voor mensen met EVB+

• Actie 2021: Beschrijving toepassing en meerwaarde voor mensen met EVB+

Thema's

• Besproken thema's 2020:

• Veiligheid medewerkers; Zelfverwondend gedrag; IMRO (Interactie Methodiek voor Relationele 

Ontwikkeling)

• Voorgestelde thema's 2021:

• Groepssamenstelling; Ouder wordende client; Trauma & EMDR



Bijlage 2b: Themagroep Medewerkers

Doel themagroep

• Beter in beeld brengen van mensen met EVB+ bij (aankomend) professionals.

• Het organiseren van meerdere activiteiten om dit doel te bereiken.

Werkgroepen

• Werkgroep Facilitering

• Resultaat 2020: Verhalen van medewerkers; Onderzoek rondom behoud van medewerkers; 

Vragenlijst over prioriteiten

• Actie 2021: Uitwerken 2 à 3 thema’s i.s.m. VGN



Bijlage 2b: Vervolg

Werkgroepen - vervolg

• Werkgroep Scholing

• Resultaat 2020: Overzicht scholing EVB+; aansluiting onderzoek EVB+ in beeld; betrekken medewerkers 

scholing vanuit organisaties

• Actie 2021: Kaders voor bij- en nascholing EVB+ 

Thema’s

• Besproken thema’s 2020

• Corona: uitwisseling ervaringen en vragen; In contact met jezelf; Onderzoek arbeidsmarktverkenning 

VGN

• Voorgestelde thema’s 2021

• Ouderparticipatie; Vervolg arbeidsmarktverkenning



Bijlage 2c: Themagroep Visie & EVB+ op de kaart

Doel themagroep

• Mensen met EVB+ intern en extern op de kaart zetten.

• Delen van ervaringen binnen de eigen organisaties & elkaar inspireren.

Resultaat 2020

• Ondersteuning ontwikkeling website, symposium EVB+ & voorbereiding Talkshow 2021

Thema’s

• Besproken thema’s 2020

• Innovatie; Corona; Corona & Dagbesteding; WZD; Groepsmeerzorg

• Voorgestelde thema’s 2021

• Context rondom EVB+; Samenwerking met verwanten; WZD zorg II



Bijlage 2d: Themagroep Dagbesteding & Wonen

Doel themagroep

• Kennis- en ervaringsuitwisseling op verschillende locaties.

• Inzicht in de landelijke thema’s op het gebied van dagbesteding en wonen.

Resultaten 

• Resultaten 2020: Visuele rondleiding Esdégé-Reigersdaal.

• Geplande acties 2021: 4 nieuwe rondleidingen organiseren.

Thema’s

• Ingebracht door de ontvangende partij.



Bijlage 3: Onderzoek EVB+ in beeld - tijdlijn


