
 

Jaarplan 2023 

 
 

Visie en Missie Kennisplatform EVB+ 

Het Kennisplatform EVB+ is een platform waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden 

aan mensen met een Ernstig Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+), 

kunnen aansluiten. Het is onze missie om samen zorg te dragen voor een goed leven en goede zorg 

aan mensen met EVB+. Het Kennisplatform EVB+ wil professionals verbinden met collega’s, familie 

en anderen die betrokken zijn bij het leven en de zorg aan mensen met EVB+.  

 

Dit doen wij door: 

• Bestaande kennis en expertise te verbinden en verder te verspreiden.  

• Bij te dragen aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis en expertise. 

• Bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van (landelijk) beleid. 

• Bij te dragen aan het op de kaart zetten van mensen met EVB+.  

• Samen te werken met stakeholders, familie en andere betrokken rondom mensen met EVB+. 

 

De kracht van wij samen - Een perspectief op het leven van en de zorg voor mensen met 

EVB+  

In het document ‘De kracht van wij samen’ wordt beschreven wat er goed gaat in het leven en de 

zorg voor mensen met EVB+, voor welke uitdagingen het veld staat en welke elementen we willen 

versterken vanuit het Kennisplatform EVB+. Dit document dient als onderlegger voor de activiteiten 

van het Kennisplatform EVB+. 

 

Deelnemende organisaties 2023 

In 2023 zijn er 30 organisaties verbonden aan het Kennisplatform EVB+: 

Amarant, Amerpoort, ASVZ, Cello, Cordaan, Cosis, Daelzicht, Dichterbij, Elver, Esdégé-Reigersdaal, 

Gemiva-SVG Groep, De Hartekampgroep, ’s Heeren Loo, Ipse de Bruggen, Koraal Groep, Lunet Zorg, 

ORO, Pergamijn, Philadelphia, Pluryn, Prinsenstichting, Prisma, Raphaëlstichting, Sherpa, Siza, 

SOVAK, Vanboeijen, Zideris, Zozijn en De Zijlen. 

 

In 2022 zijn twee nieuwe organisaties aangesloten: Daelzicht en Cordaan. Daarnaast is de Merel 

Foundation aangesloten als onderaannemer van Ipse de Bruggen. De Baalderborg Groep beëindigt 

haar deelname aan het Kennisplatform vanaf 2023. Vanaf 2023 sluit de Raphaëlstichting aan bij het 

Kennisplatform EVB+.  
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Ambities en activiteiten in 2023: Wat gaan we doen? 
 

Bestaande kennis en expertise verbinden en verspreiden 

Diverse structurele activiteiten: 

• Themagroepen: uitwisselen en ontwikkelen i.s.m. experts en samenwerkingspartners 

• Online kennisknooppunten (maandelijks) 

• Themabijeenkomsten, Rondleidingen & Casuïstiek besprekingen 

• Tijdelijke werkgroep rondom specifiek thema 

• Landelijk symposium 

• Website Kennisplatform EVB+: Kennisbank & Nieuws 

• Interne en externe Nieuwsbrief & Social Media 

• Samenstellen en verspreiden van kenniswaaiers 

• Inhoudelijke jaarvergadering 

• Bestuurlijke jaarvergadering 

 

Bijdragen aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis en expertise 

• Betrokkenheid bij diverse (landelijke) werkgroepen rondom mensen met EVB+ 

• Betrokkenheid en samenwerking bij onderzoek rondom mensen met EVB+ 

• Begeleiden studenten in afstuderen of keuzeonderdeel 

 

Bijdragen aan de (door)ontwikkeling van (landelijk) beleid 

• Actieve (bestuurlijke en inhoudelijke) betrokkenheid bij het traject ‘Kennisinfrastructuur 

EVB+’  

• Vertalen van algemeen (landelijk) beleid naar beleid dat aansluit bij mensen met EVB+ 

• Actieve deelname aan diverse (landelijke) werkgroepen rondom mensen met EVB+ 

 

Bijdragen aan het op de kaart zetten van mensen met EVB+ 

• In beeld brengen van mensen met EVB+, hun familie en begeleiders 

• Onderhoud Pagina EVB+ op Kennisplein Gehandicaptenzorg 

 

Samenwerken met stakeholders, familie en andere betrokkenen 

• Contact met partners en samenwerkingspartners (zoals VGN, CCE en VWS) 

• Betrekken van familie bij activiteiten van het Kennisplatform en het ontwikkelen van kennis 

en expertise 
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Kennisplatform EVB+ in 2022: Wat is gerealiseerd?  
 

Bestaande kennis en expertise verbinden en verspreiden. 

• Themagroepen  

Er zijn 4 doorlopende themagroepen (TG). Zij bestaan uit een vaste groep deelnemers (21 tot 29 

deelnemers). Themagroepen komen vier keer per jaar bij elkaar, waarvan twee keer live (zie bijlage 1 

voor een toelichting op de onderwerpen) 

• TG Beleid & Organisatie 

• TG Faciliteren Medewerkers 

• TG Methodiek & In Contact 

• TG Scholing Medewerkers/ Critical Friends 

 

• Kennisknooppunten (online) 

In mei 2022 is gestart met Kennisknooppunten. Een maandelijkse online bijeenkomst waarin 

deelnemende organisaties rond een specifiek thema met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomsten 

staan open voor alle medewerkers van de aangesloten organisaties. De animo is groot (gemiddeld 27 

deelnemers). Thema’s in 2022: 

• Functiedifferentiatie 

• Nachtzorg voor mensen met EVB+ 

• Huisvesting, akoestiek en inrichting 

• Afbouwen 1op1 begeleiding?! 

• Wet zorg en dwang (Wzd) bij mensen met EVB+ 

 

• Themabijeenkomsten, Rondleidingen & Casuïstiek besprekingen 

In samenwerking met VGN organiseerde de Themagroep Beleid & Organisatie van Kennisplatform 

EVB+ een online bijeenkomst. Onderwerp: hoe kunnen we de visie 2030 en de wijze waarop we deze 

kunnen invullen voor mensen met EVB+ vorm geven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het document 

‘Leven en zorg voor mensen met EVB+’. 

Meerdere malen per jaar organiseert het Kennisplatform EVB+ rondleidingen voor maximaal 20 

personen. Om zo een kijkje in de keuken bij een andere organisatie te krijgen. Thema’s in 2022:  

• Ipse de Bruggen: De gezonde omgeving  

• Prinsenstichting: Flexwonen voor mensen met EVB+ 

In samenwerking met het CCE komt een groep van zeven gedragskundigen drie keer per jaar bij 

elkaar voor casuïstiek besprekingen. Daarnaast werd, op verzoek van een deelnemende organisatie, 

een bijeenkomst rondom een specifieke casus georganiseerd. 

 

• Symposium Kennisplatform EVB+ - Samen kom je verder 

Op 15 maart 2022 organiseerde het Kennisplatform EVB+ het symposium ‘SAMEN KOM JE VERDER’ in 

samenwerking met Congressen MetZorg. Er waren 353 deelnemers die het symposium gemiddeld 

een eindcijfer gaven van 8.0. 
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• Website Kennisplatform EVB+: Kennisbank & Nieuws  

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de website. Daarnaast worden nieuwsberichten en de 

kennisbank voortdurend aangevuld. Er is een landingspagina EVB+ gerealiseerd op het Kennisplein 

Gehandicaptenzorg. 

 

• Interne en externe Nieuwsbrief & Social Media 

Verspreiding van interne nieuwsberichten (4x per jaar) en externe nieuwsberichten (4x per jaar). 

Actief op LinkedIn, pagina ‘Landelijk Kennisplatform EVB+’ en besloten groep. 

 

• Samenstellen en verspreiden van kenniswaaiers  

Vanuit de themagroepen wordt er gewerkt aan het verzamelen van kennis rondom de volgende 

onderwerpen: 

• Overzicht behandelvormen voor mensen met EVB+ 

• Overzicht diagnostische instrumenten voor mensen met EVB+ 

• Dagbesteding voor mensen met EVB+ 

• Medewerkers EVB+ 

Er wordt gewerkt aan een format voor deze kenniswaaiers. 

 

• Inhoudelijke jaarvergadering  

Op 21 april vond de uitgestelde inhoudelijke jaarvergadering 2021 online plaats. 15 organisaties 

sloten aan. De deelnemers hebben onderwerpen aangedragen voor de kennisknooppunten. 

Op 3 november kwamen 16 inhoudelijke contactpersonen bij elkaar om te kijken naar de thema’s en 

activiteiten van het Kennisplatform in 2023. Daarnaast is er uitgewisseld rondom de vraag: Hoe 

kunnen we zorg dragen voor mensen met EVB+, ondanks de uitdagingen die er voor ons liggen, bv op 

de arbeidsmarkt?  

De resultaten van deze vergadering zijn verwerkt in dit jaarplan. De inhoudelijke suggesties worden 

gebruikt voor de invulling van de activiteiten (zie bijlage 2). De contactpersonen die niet aanwezig 

waren, zijn benaderd om suggesties te geven voor de invulling van het Kennisplatform EVB+ in 2023. 

 

Bijdragen aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis en expertise 

• Betrokkenheid en samenwerking bij onderzoek rondom mensen met EVB+ (o.a. UvH, VBGG, 

CCE, Zozijn) 

• Samenwerking met Fortior rondom het opzetten van een studiedag EVB+ met Filip Morisse. 

• Deelname aan het panel van Klik  

 

Bijdragen aan de (door)ontwikkeling van (landelijk) beleid 

• Actieve deelname aan het traject ‘Kennisinfrastructuur EVB+’ (stuurgroep en werkgroep 

expertise EVB+), als vervolg op het traject ‘Organiseren van expertise EVB+’ 

• Deelname aan diverse (landelijke) werkgroepen rondom mensen met EVB+: o.a. Passende 

zorg VG7 en actualisatie zorgprofielen VG6 & VG7 

• Samenwerking met de VGN t.a.v. de ‘Visie 2030’. Dit heeft geresulteerd in het document 

‘Leven en zorg voor mensen met EVB+’ en overleg rondom dagbesteding voor mensen met 

EVB+ 

• Samenwerking met de VGN en platform EMG t.a.v. aanpassingen WZD 
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Bijdragen aan het op de kaart zetten van mensen met EVB+ 

• Realiseren Pagina EVB+ op Kennisplein Gehandicaptenzorg 

• Verzamelen en delen van verhalen rondom mensen met EVB+, hun familie en begeleiders 

• Spoken word opnames gekoppeld aan het document ‘Leven en zorg voor mensen met EVB+’  

 

Samenwerken met stakeholders, familie en andere betrokkenen 

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

• Betrekken familie bij symposium en diverse activiteiten  

• Deelname aan de NVA Expertgroep Verstandelijke beperking 
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Onderzoek EVB+ in beeld! 

 
Het onderzoek EVB+ in Beeld! is in 2018 gestart vanuit het Kennisplatform EVB+ met subsidie van 

ZonMw voor 4 jaar. Het onderzoek bestaat uit 3 deelstudies: 1) succesfactoren in de begeleiding van 

mensen met EVB+; 2A) Patronen van spanning: interactie tussen begeleiders en cliënten; 2B) De 

invloed van biofeedback; 3) Ontwikkeling van onderwijs- en scholingsaanbod. De looptijd van het 

onderzoek is 8 maanden verlengd vanwege zwangerschapsverlof en corona.  

 

Vanaf december 2021 is er een nieuwe junior onderzoeker gestart. Daarnaast heeft de HAN een 

actieve rol gekregen in de uitvoering van deelproject 3. De onderzoekers worden begeleid door een 

kernteam vanuit Pluryn, RU, HAN en het Kennisplatform EVB+.  

 

Activiteiten en opbrengsten 2022 

• Afronding data verzameling deelstudie 2A 

• Eerste analyse data deelstudie 2A 

• Dataverzameling deelstudie 2B 

• Uitvoering deelstudie 3 

• Artikelen, publicaties en bijdragen: 

• Bijeenkomst EVB+ in beeld (maart 2022) 

• Bijeenkomst themagroep Methodiek 

• Wetenschappelijk artikel deelstudie 1 geaccepteerd (JIDD) 

• Bijdrage aan het webinar ‘Stress herkennen en ermee omgaan’ (juni 2022) 

• Bijeenkomsten praktijkgroep EVB+ & Critical Friends 

 

 Activiteiten en opbrengsten 2023 

• Afronding dataverzameling deelstudie 2B 

• Analyse deelstudie 2A en 2B 

• Uitvoering deelstudie 3 

• Afronding onderzoek 

• Artikelen, publicaties en bijdragen: 

• Themadag biosensoren (februari 2023) 

• Artikelen m.b.t. deelstudie 2A en 2B, en deelstudie 3 

• Oplevering onderwijs- en scholingsaanbod deelstudie 3 

• Nog nader te bepalen bijdragen aan webinars, congressen etc.  
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Bijlage 1: Themagroepen Kennisplatform EVB+  
 

Beschrijving van het doel, activiteiten 2022 en plannen 2023 van de verschillende themagroepen. 

 

Themagroep Beleid & Organisatie 

• Doel themagroep 

1) Uitwisselen van inspiratie en ervaringen rondom beleid en organisatie en 2) Meedenken over 

landelijke ontwikkelingen en innovaties in beleid en organisatie. 

 

• Thema’s & resultaten 

Besproken thema’s 2022 

• Visie 2030 voor mensen met EVB+ 

• De organisatiecontext: wat kun je doen/organiseren om te blijven bewegen? 

• Combinatie en/of samenwerking wonen en dagbesteding voor medewerkers en cliënten 

• De relationele context: Familienetwerken en moeilijk verstaanbaar gedrag 

 

Voorgestelde thema’s 2023 

• Vertalen van de kanslijnen rondom toekomst bestendigde gehandicaptenzorg naar de zorg 

voor mensen met EVB+ 

 

Themagroep Methodiek & In Contact 

• Doel themagroep 

1) Creëren van inzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken en werkzame 

elementen en 2) Overzicht van expertise t.a.v. methodieken & bespreken van vraagstukken rondom 

methodiek.  

  

• Thema's 

Besproken thema's 2022 

• Meten van spanning (HUME) 

• Seksualiteit bij mensen met EVB+ 

• Seksuele gezondheid 

• De invloed van voeding op (moeilijk verstaanbaar) gedrag 

 

Voorgestelde thema's 2023 

• Afbouw van medicatie 

• Autisme  

• Genetische syndromen  

• Ouder wordende cliënt  

• Slaap  

• Communicatie 
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• Werkgroepen & Resultaten 

Werkgroep Beleid en visie  

• Resultaat 2022: Start document rondom dagbesteding voor mensen met EVB+ (i.s.m. VGN) 

• Actie 2023: Kennisbundel dagbesteding 

Werkgroep Diagnostiek en behandeling 

• Resultaat 2022: Selectie & beschrijving diagnostische instrumenten  

• Actie 2023: Opleveren overzicht diagnostische instrumenten voor mensen met EVB+ 

Werkgroep Methodiek 

• Resultaat 2022: Start overzicht van behandelmogelijkheden voor mensen met EVB+ 

• Actie 2023: Opleveren overzicht behandelmogelijkheden voor mensen met EVB+ 

 

Themagroep Faciliteren Medewerkers  

• Doel themagroep 

Delen van ervaringen en kennis rondom het boeien, binden en behouden van medewerkers. 

 

• Thema’s & Resultaten 

Besproken thema’s 2022 

• Duurzame inzetbaarheid & ontwikkelperspectief  

• Zorg bij incidenten 

• Zorgprofessional EVB+ 2030 

• Organiseren van aandacht 

 

Voorgestelde thema’s 2023 

• Zorgprofessional EVB+ 2030 - vervolg 

• Biofeedback inzetten  

• Omgaan met ZZP’ers 

• Zet jezelf op 1 

 

Themagroep Scholing Medewerkers 

• Doel themagroep 

1) Delen van ervaringen en kennis rondom de scholing van medewerkers en 2) Verbinden van 

mensen die binnen organisaties bezig zijn met (bij)scholing rondom EVB+. 

 

• Thema’s & Resultaten 

Besproken thema’s 2022 

• Aangesloten bij het deelproject 3 van het onderzoek EVB+ in beeld! 

• Wat kunnen we samen/landelijk oppakken t.a.v. onderwijs en scholing  

 

Voorgestelde thema’s 2023 

• Betrokkenheid bij oplevering eindproduct deelproject 3, waaronder Kennisbundel EVB+ 
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Bijlage 2: Kennisplatform EVB+ 2030 
 

Inhoudelijke suggesties 

Onderwerpen die naar voren komen vanuit inhoudelijk contactpersonen (inhoudelijke 

jaarvergadering april en november 2022) 

 

• Waarde gedreven leiderschap  

• Organiseren met lef: hoe kunnen we  ons sterk maken voor deze doelgroep  

• Project WAVE 

• Familie participatie (familie moet meewerken in zorg cliënten) 

• Levensloop bestendige zorg voor mensen met EVB+ (combinatie somatiek, gedrag en ouder 

worden) 

• Veroudering bij mensen met EVB+ en bijkomende uitdagingen (medische problematiek)  

• Doorstroom cliënten (hoe ga je om met verhalen die er rondgaan rondom een specifieke 

client of woning?  Belemmert een open blik, verhuizing etc.) 

• Vitaliteitsregeling voor medewerkers (binden, boeien, borgen) 

• Toekomstbestendig zorg: Hoe houden we kwaliteit van zorg/ leven met minder begeleiders? 

• Zorg anders inrichten 

• VG7 actualisatie/ onderzoek 

• Specifieke kennis m.b.t. EVB+ 

• Samen optrekken rondom financiën 

• Randvoorwaarden voor zorg aan mensen met EVB+ 

• Inhoudelijke verdieping/  methodieken 

• Terug naar de eenvoud/ De ziel in de zorg 

• Psychiatrie en mensen met EVB+ 

• Inzet van ZZP’ers 

• Gebruik van instrumenten om spanning te registreren bij mensen met EVB+ 

• Werving en aannemen van mensen zonder zorgopleiding 

 

 

 

 


