
 
 

 

 

Jaarplan 2022 

 

Deelnemende organisaties 

 

Nieuwe deelnemers in 2022 

Cordaan 

Daelzicht 

 

Visie en Missie Kennisplatform EVB+ 

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+, met onderzoek en  met verwanten van mensen met EVB+. Het 

Kennisplatform EVB+ wil kennis en ervaringen verbinden en deze verder verspreiden. 

Het Kennisplatform EVB+ wil fungeren als een podium voor het samen brengen van kennis en 

deskundigheid die bij veel organisaties, professionals en verwanten al aanwezig is. Het 

Kennisplatform EVB+ wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en 

deskundigheid. 
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Kennisplatform EVB+ in 2021 

Doorlopende activiteiten 
Themagroepen  
• TG Beleid & Organisatie 
• TG Faciliteren Medewerkers 
• TG Methodiek & In Contact 
• TG Scholing Medewerkers 
Themabijeenkomsten 
• Aantrekken medewerkers 
• Digitale rondleiding 
• Politieke lobby & arbeidsmarkt i.s.m. VGN 
• Toekomstbestendig organiseren & bouwen voor mensen met EVB+ 
Online Conferentie EVB+ - de zorg draait door 
 
Aanvullende activiteiten 
• Organiseren Expertise EVB+  (Adviesrapport CELZ & vervolg i.s.m. VGN) 
• Bijdrage Ontwikkeling Leidraad EVB(+) 
• Werkgroep gekwalificeerde medewerkers i.s.m. VGN 
• Doorontwikkeling website, kennisbank, interne & externe nieuwsbrief 
• Landingspagina Kennisplein Gehandicaptenzorg 
• Samenwerking CCE m.b.t. casuistiekbespreking, conferentie, themagroepen, 

onderzoek 
• Samenwerking project WAVE m.b.t. onderwijsaanbod 

 

Onderzoek EVB+ in beeld 

Activiteiten en opbrengsten 2021 

• Voorzetten data verzameling deelstudie 2a 
• Eerste analyse data deelstudie 2a 
• Voorbereiding deelstudie 2b 
• Voorbereiding deelstudie 3 
• Artikelen, publicaties en bijdragen: 

• Samenvatting literatuurstudie Klik (deelstudie 1)  
• Artikel NTZ (deelstudie 1) 
• Artikel JMIR (protocol deelstudie 2a) 
• Bijdrage IASSID (deelstudie 2a) 
• Bijdrage en Abstract EAMHID (deelstudie 2a) 

 

Activiteiten 2022  
• Afronden data verzameling deelstudie 2a 
• Analyseren data deelstudie 2a 
• Start deelstudie 2b 
• Start deelstudie 3 i.s.m. project WAVE 
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Kennisplatform EVB+ in 2022 
Ambities en activiteiten  
 

Versterken van kennis & expertise: uitwisselen & ontwikkelen. 
• Themagroepen: uitwisselen en ontwikkelen i.s.m. experts en 

samenwerkingspartners 
• Themabijeenkomsten, Rondleidingen & Casuïstiek besprekingen 
• Inhoudelijke jaarvergadering 
• Landelijke conferentie 
• Website & Nieuwsbrief 

 
Op de kaart zetten en in beeld brengen van mensen met EVB+ en de 
betrokken medewerkers bij diverse (landelijke) stakeholders.  
• Organiseren van expertise EVB+ i.s.m. VGN 
• Ontwikkelen visie op zorg en leven van mensen met EVB+ i.s.m. VGN 
• Pagina EVB+ op Kennisplein Gehandicaptenzorg 
• Contact met partners, samenwerkingspartners, VGN, CCE, VWS etc. 

 
Bijdragen aan positieve beeldvorming rondom mensen met EVB+ in 
zorgorganisaties, opleidingen en breder in de samenleving. 
• Communicatieplan rondom beeldvorming n.a.v. visie 2030 i.s.m. VGN 
• Begeleiden studenten in afstuderen of keuzeonderdeel 

 
Versterken van informatievindplaats.  
• Website Kennisplatform EVB+: Kennisbank & Nieuws 
• Nieuwsbrief & Social Media  

 
Benutten van kennis van verwanten van mensen met EVB+. 
• Website Kennisplatform: verhalen van verwanten 
• Betrekken verwanten bij symposium & themagroep/themabijeenkomst 
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Bijlage: Themagroepen Kennisplatform EVB+  

Doel, activiteiten 2021 en plannen 2022 van de verschillende themagroepen 

Themagroep Faciliteren Medewerkers  
 
Doel themagroep: Delen van ervaringen en kennis rondom het boeien, binden en behouden van 
medewerkers. 
 
Thema’s & Resultaten 
Besproken thema’s 2021 
• Kameraadschap (i.s.m. Koninklijke Marine) 
• Kameraadschap & professionele ontwikkeling 
• Hoe zet je een team in zijn kracht? (i.s.m. Vanessa Olivier-Pijpers & Janita van der Vinne (CCE)) 
• Erkenningsdynamiek: Zorgen voor medewerkers 
Voorgestelde thema’s 2022 
• Ouderparticipatie; Professionele ontwikkelingsmogelijkheden & loopbaanpaden; Biofeedback 

inzetten 

Themagroep Beleid & Organisatie 
 
Doel themagroep: 1) Uitwisselen inspiratie en ervaringen rondom beleid en organisatie; 2) 
Meedenken over landelijke ontwikkelingen en innovaties in beleid en organisatie. 
 
Thema’s & resultaten 
Besproken thema’s 2021 
• Actuele ontwikkelingen en corona 
• Landelijke ontwikkelingen rondom ambulantisering (i.s.m. Gerrit Holstege (MEE)) 
• Doelgroepomschrijving EVB+ (i.s.m. Yvette Dijkxhoorn (LU) & Rianne Simons (Kennisplatform 

EVB+)) 
• Vrijheid en Veiligheid: implementatie drie methoden onvrijwillige zorg (Esther Bisschops) 
Voorgestelde thema’s 2022 
• Visie 2030 voor mensen met EVB+; Functiegebouwen; Zorgprogramma’s EVB+; WZD – vervolg; 

Samenwerking met verwanten 
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Themagroep Scholing Medewerkers 
 
Doel themagroep: 1) Delen van ervaringen en kennis rondom de scholing van medewerkers; 2) 
Verbinden van mensen die binnen organisaties bezig zijn met (bij)scholing rondom EVB+. 
 
Thema’s & Resultaten 
Besproken thema’s 2021 
• Hoe maak je het praktijkgericht? 
• Opleiden en daarna? 
• Praktijkgestuurd leren 
• Differentiatie in scholing 
Voorgestelde thema’s 2022 
• Trauma en preventie bij begeleiders; Project WAVE – gastlessen; Hartcoherentie voor begeleiders 

 

Themagroep Methodiek & In Contact 
 
Doel themagroep: 1) Creëren van inzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken en 
werkzame elementen. 2) Overzicht van expertise t.a.v. methodieken & bespreken van vraagstukken 
rondom methodiek.  
  
Thema's 
• Besproken thema's 2021: 

• Trauma & EMDR (i.s.m. Annemieke Hoogstad (Amerpoort)) 
• Groepssamenstelling 
• Pijn bij mensen met EVB+ (i.s.m. Sylvia Huisman (AMC & Prinsenstichting))  
• Functionele analyse & IBIS-training (i.s.m. Eke Bruinsma (UMCG)) 

• Voorgestelde thema's 2022: 
• Hartcoherentie; Voeding en gedrag; Autisme; Seksualiteit; Genetische syndromen; 

Ouder wordende cliënt; Slaap; Communicatie 
 

Werkgroepen & Resultaten 
• Werkgroep Beleid en visie  

• Resultaat 2021: Vertaling kapstok naar leidraad EVB(+) & website Kennisplatform EVB+ 
• Actie 2022: Inzicht in mogelijkheden en ontwikkelingen rondom dagbesteding 

• Werkgroep Diagnostiek en behandeling 
• Resultaat 2021: Selectie & beschrijving diagnostische instrumenten  
• Actie 2022: Opleveren overzicht diagnostische instrumenten voor mensen met EVB+ 

• Werkgroep Methodiek 
• Resultaat 2021: Overzicht methodiek en hulpmiddelen voor mensen met EVB+ 
• Actie 2022: Starten met overzicht van behandelmogelijkheden voor mensen met EVB+ 


