
 

Oproep voor professionals EVB+  

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag 

(EVB+) zijn afhankelijk van de ondersteuning van anderen. Een langdurige, betekenisvolle 

relatie tussen zorgprofessional, cliënt en verwanten is nodig om deze mensen te begrijpen, om 

goede ondersteuning te bieden en bepaalt mede de kwaliteit van leven. Maar het opbouwen 

van een dergelijke relatie is niet altijd vanzelfsprekend. Wat is volgens verwanten en 

professionals nodig bij het opbouwen van een dergelijke relatie? Om op deze vraag een 

antwoord te krijgen is gestart met een praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de 

begeleiding van EVB+ cliënten en een scholingsvoorstel voor (aankomende) zorgprofessionals. 

In fase 3 van dit onderzoek gaan wij met jullie, de professionals uit minimaal 6 verschillende 

organisaties, de onderzoeksresultaten vertalen naar bruikbare elementen voor een 

scholingsaanbod en / of een handreiking. 

Doe mee en maak het verschil! 
 

Praktijkgroep EVB+ in beeld!  

 
  



 

Wat… 

Door samen met jullie, begeleiders van EVB+ cliënten, kennis te delen, samen te leren, te 

experimenteren, elkaar te inspireren en tenslotte samen te gaan ontwikkelen zal de opbrengst van 

deze deelstudie een scholingsaanbod en/of handreiking zijn voor (toekomstige) professionals die 

gaan werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. 

 

Hoe dan… 

Hiervoor organiseren we 4 bijeenkomsten: 
 

28-04-2022 (online) 10.00-11.30 uur Bijeenkomst 1: 

STARTBIJEENKOMST  

Informeren, verkennen en afspraken maken 

 

19-05-2022 (fysiek HAN Nijmegen) 09.45- 15.15 uur Bijeenkomst 2: 

OCHTENDPROGRAMMA: BETEKENISVOLLE RELATIES: CLIENTEN EN BEGELEIDERS 

Check op herkenbaarheid, verkenning van de inhoud en hoe dit (aan) te leren aan (nieuwe) professionals. 

MIDDAGPROGRAMMA: BETEKENISVOLLE RELATIES: BEGELEIDERSFACTOREN 

Gaat over begeleidersfactoren, karaktereigenschappen, aanleg/inzicht versus deskundigheid. 

 

02-06-2022 (fysiek HAN Nijmegen) 09.45- 15.15 uur Bijeenkomst 3 

OCHTENDPROGRAMMA: BETROKKENHEID VERWANTEN, OMGEVINGSFACTOREN (ROL VAN SPANNING) 

Check op herkenbaarheid, ervaringen en verkennen wat hierbij helpend gaat zijn. 

MIDDAGPROGRAMMA:  BIOFEEDBACK (opbrengsten uit deelstudie 2) 

 

29-09-2022 (in overleg fysiek of online) 09.45- 12.15 uur Bijeenkomst 4 

Laatste bijeenkomst zal een bundeling worden van alle opgehaalde kennis en informatie uit de eerdere 

sessies. Een bijeenkomst voor alle betrokkenen bij het onderzoek. 

 

Zou jij willen participeren in deze praktijkgroep en zo een belangrijke bijdrage willen leveren 

aan een aanbod waardoor professionals (nog) beter toegerust zijn om te werken met 

mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag?  

Stuur een bericht naar angela.prudon@han.nl & hennie.vanveen@han.nl  

We zien ernaar uit om samen iets moois te creëren!  
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