
 
 

Het Kennisplatform EVB+ 
Het Kennisplatform EVB+ is opgericht om professionals te verbinden die dagelijks betrokken 
zijn bij mensen met EVB+. Het Kennisplatform biedt een netwerk om kennis en ervaringen te 
verbinden, te delen en verder te ontwikkelen. Op die manier proberen we de kwaliteit van 
bestaan van mensen met een EVB+ verder te verbeteren. Het Kennisplatform EVB+ is een 
samenwerkingsverband tussen 30 zorgorganisaties uit heel Nederland.   

Vanuit het Kennisplatform EVB+ worden verschillende activiteiten georganiseerd en 
gefaciliteerd om kennis en expertise uit te wisselen en met elkaar verder te ontwikkelen. 

Activiteiten  
Themagroepen  
In de themagroepen staat het delen van kennis en expertise centraal. De themagroepen 
komen 4 keer per jaar bij elkaar, waarvan 1 of 2 keer per live. De themagroepen bestaan uit 
een vaste groep deelnemers. De deelnemers bepalen met elkaar de onderwerpen die 
besproken worden en de producten waar zij aan werken. Regelmatig sluiten partners of 
experts aan rondom specifieke onderwerpen. 

 
Themagroep Beleid & Organisatie 
Doel themagroep: 1) Uitwisselen van inspiratie en ervaringen rondom beleid en 
organisatie; 2) Meedenken over landelijke ontwikkelingen en innovaties in beleid en 
organisatie. 

 
Themagroep Faciliteren Medewerkers 
Doel themagroep: Delen van ervaringen en kennis rondom het boeien, binden en 
behouden van medewerkers. 
 
Themagroep Methodiek & In Contact 
Doel themagroep: 1) Bespreken van vraagstukken rondom methodiek. 2) Creëren van 
overzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken, diagnostiek, 
behandelvormen en dagbesteding  

 
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+. 
 

Rondleidingen 
Vanuit het Kennisplatform worden ongeveer 4 x per jaar rondleidingen georganiseerd bij 
deelnemende organisaties.  

 
Kennisknooppunten 
Elke derde donderdag van de maand is er van 9 tot 10 uur een online bijeenkomst om door 
te praten over het leven van en de zorg voor mensen met EVB+ met collega’s uit het hele 
land. Er staat altijd een specifiek onderwerp centraal.  
 
  



 
 

Themabijeenkomsten 
Naar aanleiding van suggesties, vragen of actualiteiten vanuit deelnemende organisaties, 
worden themabijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen voor themabijeenkomsten 
worden verspreid via de inhoudelijk contactpersonen.  

Jaarlijks symposium  
In het voorjaar wordt een symposium georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij 
mensen met EVB+. Het symposium is ook toegankelijk voor mensen en organisaties die niet 
direct verbonden zijn aan het Kennisplatform EVB+.  

Meer informatie over doorlopende activiteiten 
De data van bovenstaande activiteiten kunt u altijd terugvinden in de agenda op de website 
van het Kennisplatform. Mocht u vragen hebben over de activiteiten, dan kunt u contact 
opnemen met secretariaat@platformevbplus.nl 
 

Informatie over mensen met EVB+ 
Website & Kennisbank 
Op de website van het Kennisplatform EVB+ worden nieuws en actualiteiten gedeeld 
rondom het leven en de zorg voor mensen met EVB+. In de kennisbank van het 
Kennisplatform EVB+ is informatie over het leven van en de zorg voor mensen met EVB+ 
verzameld. Hier vind je artikelen, boeken, beleidsstukken, documentaires en andere 
informatie, geordend op thema.  

 
Nieuwsbrief & Sociale Media 
Het Kennisplatform EVB+ is op dit moment vooral actief op LinkedIn. Informatie die mogelijk 
van belang is voor betrokkenen wordt hier regelmatig gedeeld.  
Er wordt 4 keer per jaar een intern nieuwsbericht gestuurd aan alle mensen die actief 
betrokken zijn bij het Kennisplatform. Hierin staat een overzicht van ontwikkelingen en 
activiteiten binnen het Kennisplatform EVB+.  
Daarnaast is er een externe nieuwsbrief, waarin je meer kunt lezen over onderzoeken, kijk-, 
lees- en luistertips over mensen met EVB+. Geef je hier op voor de externe nieuwsbrief. 
 

Onderzoek EVB+ in beeld! 
Vanuit het Kennisplatform EVB+ is in 2018 het onderzoek EVB+ in beeld! gestart. Dit 
onderzoek is onderdeel van het programma Gewoon Bijzonder. In dit onderzoek brengen we 
de succesfactoren in kaart van een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional. We 
onderzoeken ook de rol van spanning in deze relatie. Daarnaast wordt een scholingsaanbod 
en/of handreiking ontwikkeld voor (toekomstige) professionals die gaan werken met 
mensen met EVB+. Meer informatie over het onderzoek vind je op deze pagina. 

 
Actuele ontwikkelingen 
Naast deze doorlopende activiteiten, is regelmatig contact over actuele vraagstukken met 
partners en met samenwerkingspartners zoals VGN, CCE, VWS etc. Er wordt vanuit het 
Kennisplatform steeds gewerkt aan het op de kaart zetten en in beeld brengen van mensen 
met EVB+ en de betrokken medewerkers bij diverse (landelijke) stakeholders.  

 

https://www.platformevbplus.nl/events/
mailto:secretariaat@platformevbplus.nl
https://www.platformevbplus.nl/events/
mailto:secretariaat@platformevbplus.nl?subject=Opgeven%20externe%20nieuwsbrief
https://www.platformevbplus.nl/onderzoek/evb-in-beeld/


 
 

 

 

Meer informatie over het Kennisplatform EVB+? 
Mocht u meer informatie willen hebben over het Kennisplatform EVB+, dan kunt u altijd 
contact opnemen met de coördinator van het Kennisplatform via info@platformevbplus.nl. 
 

 

Deelnemende organisaties  

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. 

 


