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Voorwoord
Geachte deelnemer,

Volwaardig leven betekent een goed leven. Een leven zoals je zelf wilt. Met dezelfde 
mogelijkheden als andere mensen. Voor mensen met een beperking, hun naasten en 
professionals die hen begeleiden is het programma Volwaardig leven tot stand gekomen. 
Het programma beschrijft hoe we vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport de gehandicaptenzorg in de toekomst goed kunnen regelen. Hier willen wij 
samen met u aan werken. Tijdens de eerste editie van het landelijke congres ‘Samen 
Sterk voor Volwaardig leven’ gaan we uitgebreid in op persoonsgerichte zorg en delen 
we de resultaten van de kwaliteitsagenda. We laten zien hoe wij hierop voortbouwen 
met het programma Volwaardig leven.

We starten het congres met het plenaire gedeelte. Onder leiding van dagvoorzitter 
Gijs Wanders komen mensen met een beperking, naasten, zorgmedewerkers en 
minister Hugo de Jonge van VWS aan het woord. 
Na een korte pauze starten de workshoprondes met daartussen een lunch. Parallel aan 
de tweede workshopronde vinden de pitches voor Begeleiding à la carte in besloten 
kring plaats. Ter afsluiting van de dag vindt er een borrel plaats waar u onder het genot 
van een drankje uitgebreid kunt napraten.

We wensen u een interessante en inspirerende dag toe!
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Gijs Wanders
“We leven in een soms harde en ingewikkelde wereld. Als vader van Vera, dochter met 
een verstandelijke beperking, maak ik me daar zorgen over. Wat als wij er niet meer 
zijn? We proberen haar zo sterk mogelijk maken, niet te afhankelijk van anderen. 
Ook zij heeft recht op een volwaardig leven. Daarom is het gelijknamige programma zo 
belangrijk: geef passende ondersteuning en laat de familie af en toe op adem komen. 
Ik voel me bevoorrecht de dag te mogen presenteren en ben razend benieuwd naar de 
eerste resultaten van Volwaardig leven.”
Gijs Wanders

“Gijs Wanders met dochter Vera tijdens de Vierdaagse van Nijmegen 2018”
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Begeleiding à la carte (besloten onderdeel)
Vandaag wordt, als onderdeel van het Programma Volwaardig leven, een  
eerste start gemaakt met het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’. Ruim  
45 aanbieders uit de gehandicaptenzorg lichten toe hoe zij verder willen werken 
aan persoonsgerichte zorg en daarmee bijdragen aan vernieuwing in de zorg.  
Zij pitchen hun voorstel onder andere aan een groep van ervaringsdeskundigen. 
De voorstellen worden beoordeeld door mensen met een beperking, naasten en 
zorgmedewerkers.

Ruimte voor Naasten 
Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking, 
vaak hun hele leven lang. Zij zijn vaak mantelzorger, hulpvrager en belangen
behartiger. Maar in de eerste plaats zijn zij ouder, broer/zus of misschien partner. 
Belangrijk onderdeel van Volwaardig leven is herkenning en erkenning voor 
naasten van mensen met een beperking. Wilt u zich tijdens het congres even 
terugtrekken in een ruimte vol verhalen van naasten? Dan nodigen wij u graag uit 
in de ‘Ruimte voor Naasten’. U kunt hier verhalen lezen en beluisteren, ervaringen 
bespreken met naasten en zelf iets achter laten. Deze ruimte is vooral ingericht 
voor naasten. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om 
ook binnen te stappen in de ‘Ruimte voor Naasten’. 

Informatiemarkt 
 
Tijdens de inloop, de lunch en de borrel kunt u de informatiemarkt bezoeken.  
Hier vertellen verschillende organisaties hun verhaal over persoonsgerichte zorg 
en wat zij hierin te bieden hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld meer informatie vinden 
over de resultaten van de kwaliteitsagenda. Ook medewerkers van het programma 
Onbeperkt meedoen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zijn aanwezig en staan u graag te woord. Samen kunt u in gesprek gaan over uw 
ervaringen en kennis uitwisselen. 
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Theatertour
In het kader van het programma Volwaardig leven is er een theatertour 
georganiseerd met de voorstelling ‘Lastige Ouders’. In deze voorstelling maakt  
het publiek kennis met het aangrijpende verhaal van de ouders en zus van een  
zoon/broer met een beperking. De avond wordt afgesloten met een nagesprek.  
De reacties van zowel naasten als mensen die in de zorg werken zijn lovend.  
“Als we de zorg willen verbeteren voor mensen met een beperking en hun naasten, 
dan moeten we leren kijken met hun ogen. Deze voorstelling helpt daar bij”.  
De voorstelling is, op uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  
en Sport, dit jaar nog te zien op 28 mei in de Stadsschouwburg De Harmonie te 
Leeuwarden. In 2020 volgen er nog 2 voorstellingen. De data hiervan zijn nog niet 
bekend. Verdere informatie: www.volwaardigleven.nl. 

Wolkjes
Wij zijn erg benieuwd welke tips en ideeën u heeft die u graag aan het programma 
Volwaardig leven wilt meegeven. Ook zijn we benieuwd of dit congres u tot nieuwe 
inzichten heeft gebracht en wat u morgen anders gaat aanpakken. Daarom staat er 
in de ruimte van de informatiemarkt een grote wolk met een tweetal vragen:  
1) Wat wilt u aan het programma Volwaardig leven meegeven?   
2) Wat gaat u morgen anders doen? 
Bij het bord zijn kleinere wolkjes te vinden waarop u uw inzichten en ideeën kunt 
schrijven, en daarna in de grote wolk kunt prikken. Voel u vrij om uw gedachten in 
de wolkjes te delen!

http://www.volwaardig-leven.nl
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Programma
09:30 - 10:00 uur Registratie en ontvangst
10:00 - 11:00 uur Plenaire opening
11:00 - 11:30  uur Pauze
11:30 - 12:45 uur Workshopronde 1
12:45 - 14:00 uur Lunch
14:00 - 15:15 uur Workshopronde 2
14:00 - 16:15 uur Pitches Begeleiding à la carte (besloten onderdeel)
15:15 - 17:00 uur Borrel
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Workshops

1. Verpleegkundig specialisten in de 
gehandicaptenzorg, kans of 
verstandshuwelijk

11:30 – 12:45 uur | Zaal 3 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
De inzet van verpleegkundig specialisten in de sector groeit, maar worden alle 
kansen benut? Binnen de gehandicaptenzorg groeit het aantal verpleegkundig 
specialisten voorzichtig. Hoe kunnen we deze groep professionals inzetten,  
een kwaliteitsimpuls geven binnen de zorg maar bovenal de cliënt centraal laten 
staan! We gaan in gesprek en we zullen kennis delen tijdens deze workshop om  
te komen tot een completer beeld van wat de werkzaamheden kunnen zijn van  
de verpleegkundig specialist.

2. Korte diensten, te weinig aandacht?  
Het kan ook anders!

11:30 – 12:45 uur | Zaal 9 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
Korte diensten, te weinig aandacht? Het kan ook anders! Draait u korte diensten? 
Heeft u het gevoel dat u niet altijd goede aandacht aan uw cliënten kunt geven? 
En dat ze uitgerekend dan veel van u vragen? Dat kan ook anders! Tijdens deze 
workshop gaan we ermee aan de slag. Een praktijkvoorbeeld geeft u handvatten 
hoe u korte diensten kunt beperken. Bijvoorbeeld door efficiënter samen te 
werken met meerdere disciplines. Dat levert rust op voor u en uw cliënten. 
Daarnaast geven we u aan de hand van een methode voorbeelden die helpen om 
beter om te gaan met gedrag dat veel van u vraagt. Tijdens deze inspirerende 
workshop krijgt u tips en handvatten voor betere samenwerking binnen de 
organisatie en met cliënten. 
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3. De Held
11:30 – 12:45 uur | Zaal 10 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: Landelijke vereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB)
Tijdens deze workshop praten we over vrijheid en het verminderen van 
onvrijwillige zorg. Met de workshop willen we mensen sterker maken in  
het gesprek. Zodat zij eigen situaties en voorbeelden kunnen delen.

4. OPsterk
11:30 – 12:45 uur | Zaal 11 | Thema: Dialoog, netwerkversterking en medezeggenschap
Door: KansPlus en Landelijke vereniging door en voor mensen met een verstandelijke 
beperking (LFB)
Hoe zorgt u ervoor dat de bespreking van het ondersteuningsplan echt iets 
oplevert? Door het samen goed voor te bereiden. Minimaal een keer per jaar 
spreekt u, uw familie en zorgprofessionals met elkaar over dit plan. Het doel is  
om zorg en ondersteuning goed op elkaar af te stemmen, eventuele knel en 
verbeterpunten te benoemen en om nieuwe afspraken te maken.  
Deze workshop wordt in combinatie met Zeg het zelf gegeven. Zelf zeggen wat u 
wilt in uw leven. Over hoe laat u opstaat. Of over hoe u zorg en ondersteuning 
krijgt. Uw eigen mening kunnen geven. Bijvoorbeeld in het gesprek over je 
zorgplan. Zelf kiezen wat u wilt doen. Dat is zeggenschap. Zeggenschap is 
belangrijk. Maar soms best lastig. Want hoe zegt u wat u wilt? En hoe kiest u zelf? 
In deze workshop gaan we daar samen mee aan de slag. Om te leren wat 
zeggenschap is. En om te oefenen hoe u dat doet.
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5. Hé, dat is gek…. een blinde vlek
11:30 – 12:45 uur | Zaal 14 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: KansPlus en de Landelijke vereniging door en voor mensen met een verstandelijke 
beperking (LFB)
Wat is gek? Wat is normaal? In gesprek met (beginnende) begeleiders en 
zijinstromers bij zorgorganisaties voor mensen met een beperking. 
Het volgen van deze workshop opent uw blik en kan helpen om vaste gewoonten 
of normen te bespreken en desgewenst te veranderen. U durft vragen te stellen 
en met een open en nieuwsgierige blik naar situaties te kijken en ermee om te 
gaan.

6. De Verandering
11:30 – 12:45 uur | Zaal 15 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Landelijke vereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB)
Werken vanuit uw hart. Heeft u de wensen en dromen nog van toen u ooit in de 
zorg begon? Heeft u ze aangepast? En wat heeft u meegenomen in uw rugzak aan 
ervaringen? Met elkaar werken aan het tot stand brengen van veranderingen.  
Hoe doet u dat? Waar let u op?
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7. Jonge mantelzorgers
11:30 – 12:45 uur | Zaal 16 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In deze workshop komt de jonge mantelzorger zelf aan het woord.
Jonge mantelzorgers, wie zijn dat? En wat betekent het voor kinderen en jongeren 
om op te groeien met een ernstig zieke of gehandicapte ouder, broer of zus?  
Hoe raakt het thema ‘Volwaardig Leven’ hen en wat hebben zij nodig van hun 
directe omgeving, van hun school en zorgprofessionals?
Kinderminister Mariam Yousfi en ambassadeur jonge mantelzorgers jeugdarts  
Els Jonker gaan daarover met u in gesprek op basis hun eigen ervaring als 
(voormalig) jonge mantelzorger en wat onderzoek en de professionele praktijk 
ons inmiddels vertelt.

8. Vlogs over Volwaardig leven
11:30 – 12:45 uur | Zaal 17 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: Landelijke vereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB)
LFB heeft vlogs gemaakt om op een begrijpelijke manier te laten zien waar het 
programma Volwaardig leven over gaat. Wij zullen laten zien en uitleggen hoe de 
vlogs kunnen bijdragen aan een volwaardig leven en natuurlijk laten zien hoe de 
vlogs zijn gemaakt. Ook gaan we in op het project Talentontwikkeling van het 
programma Volwaardig leven.
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9. Cirkel van Verlangen
11:30 – 12:45 uur | Zaal 18 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
Zou u dingen liever anders willen in de gehandicaptenzorg of in uw organisatie? 
Heeft u verlangens en wensen voor bijvoorbeeld samenwerking, kennis delen of 
invloed op beleid? Met de ‘Cirkel van Verlangen’ verzamelen we ze op een open  
en creatieve manier. Want als u goed weet wat u anders wilt, dan kunt u actie 
ondernemen! Na de workshop kunt u de wensen en verlangens die begeleiders, 
cliënten, bestuurders, leidinggevenden en anderen met elkaar delen. En u krijgt  
de werkvorm Cirkel van Verlangen van de BPSW. Daarmee kunt u ook in uw eigen 
organisatie aan de slag.

10. “Luistert u wel goed naar mij?”
11:30 – 12:45 uur | Zaal 20 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
“Persoonsvolgende zorg, dat doen wij al!” is een veel gehoorde opmerking bij de 
start van het experiment in 2017. Doel van het experiment is het vergroten van  
de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, 
behoeften en manier van leven past. In het experiment is de mate van eigen regie 
van cliënten in de zoektocht naar passende zorg onder de loep gelegd. Er blijkt dat 
op persoonsvolgendheid in de zorg nog veel winst te behalen is. De geleerde 
lessen worden gepresenteerd door twee ervaringsdeskundigen en de 
projectleider. Een sneak preview, er is ontdekt dat:

• Cliënten (te) bescheiden zijn in het stellen van vragen;
• Het voor onafhankelijke cliëntondersteuners en professionals lastig is om 

oordeel vrij te luisteren;
• Organisaties maatwerk willen leveren, maar dat dit in meerdere opzichten niet 

eenvoudig is.
Het is nu tijd om wat is opgehaald in het experiment een stap verder te brengen. 
In deze workshop passen we de uitkomsten van het experiment toe op uw 
situatie. Dit levert u en ons waardevolle en bruikbare inzichten op.
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11. Cliëntondersteuning
11:30 – 12:45 uur | Zaal 21 | Thema: Algemeen
Door: Mee Nederland
In deze workshop wordt u geïnformeerd over cliënt en naastenondersteuning.  
Er wordt zowel ingegaan op 1) de reguliere cliënt en naastenondersteuning via  
de WMO en Wlz en 2) op de 5 pilots met gespecialiseerde ondersteuning uit het 
Programma Volwaardig leven. De workshop heeft een praktische insteek.  
Na afloop van deze workshop weet u wat cliëntondersteuning inhoudt, waar u 
recht op hebt en waar u cliëntondersteuning kunt aanvragen. Daarnaast bent u 
geïnformeerd over de stand van zaken van de 5 pilots met gespecialiseerde 
cliëntondersteuning. Uw mening is in deze workshop belangrijk! Op een 
interactieve manier wordt u gevraagd wat u van cliëntondersteuning verwacht. 
Waar moet cliënt en naastenondersteuning aan voldoen om u te ontzorgen en 
een wezenlijke bijdrage te leveren.

12. Beroepsontwikkeling en vakmanschap
11:30 – 12:45 uur | Zaal 22 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Actuele kennis paraat hebben en ontwikkelen van zorgprofessionals wordt,  
gezien de steeds complexere vraag van de cliënt en zijn/haar netwerk, steeds 
belangrijker. In deze workshop laten we zien wat de VGN in nauwe samenwerking 
met het kennisplein gehandicaptensector en zijn achterban heeft gedaan om 
kennis te vergaren en deskundigheidsbevordering van medewerkers dichter bij de 
werkvloer te brengen. Er is een goed gevulde VGN Academie en er zijn kennis
bundels over nietaangeboren hersenletsel, ouderen met een verstandelijke 
beperking, licht verstandelijke beperking en ernstige meervoudige beperking.  
Wat kunt u met de kennisbundels? Wat heeft u als zorgprofessional of leerling aan 
de leercontent van de VGN Academie? Hoe kunt u met deze producten uw cliënten 
nog beter begeleiden en aansluiten op zijn/haar vraag? In deze interactieve 
workshop gaat u ook zelf aan de slag met de producten.
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13. Brussen verdienen aandacht
11:30 – 12:45 uur | Zaal 23 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en (positie) 
naasten
Door: Stichting Kind en Ziekenhuis
In een gezin waar een kind ernstig ziek of beperkt is, gaat er veel aandacht uit 
naar dit zieke kind. Maar wanneer er in het gezin nog andere kinderen aanwezig 
zijn, kunnen deze in een moeilijke positie komen te zitten. En dat drukt zeker een 
stempel op het leven van het kind dat niet ziek of beperkt is. Tijdens de workshop 
zal antwoord gegeven worden op de volgende onderwerpen: Hoe passen Brussen 
in gezinsgerichte zorg? Wat weten we uit onderzoek onder Brussen? Voor welke 
uitdagingen staan Brussen? Daarnaast zal in de workshop op interactieve wijze 
aan de slag gegaan worden met de deelnemers aan de hand van prikkelende 
stellingen.

14. Programma Volwaardig leven
11:30 – 12:45 uur | Zaal 24 | Thema: Algemeen
Door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
In het Programma Volwaardig Leven zetten VWS en betrokken partners zich in 
voor meer toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg. In deze 
workshop geven wij u een overzicht van de acties in dit programma. Er is volop 
ruimte om in gesprek te gaan over wat toekomstbestendige gehandicaptenzorg in 
uw praktijk inhoudt en hoe dat eruit zou moeten zien.
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Blokkenschema ‘Samen Sterk voor Volwaardig leven’ 15 mei 2019
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Blokkenschema ‘Samen Sterk voor Volwaardig leven’ 15 mei 2019
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Zaal 9 2.   Korte diensten, te weinig aandacht? Het kan ook anders!
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Blokkenschema ‘Samen Sterk voor Volwaardig leven’ 15 mei 2019
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Zaal 30 39. “Wil de echte toezichthouder op staan”, wat doet de IGJ?
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15. Cliëntenraden en het vernieuwende 
kwaliteitskader

11:30 – 12:45 uur | Zaal 25 | Thema: Dialoog, netwerkversterking en medezeggenschap
Door: KansPlus 
Wist u dat… 
… De zorgorganisatie elk jaar een kwaliteitsrapport moet schrijven? 
… En dat de bestuurder dit met de cliëntenraad moet bespreken? 
… Wij een gratis training voor cliëntenraden geven over dit onderwerp? 
Als cliëntenraad heb je bepaalde rechten en een adviserende rol. 
Tijdens de training geven we hier informatie over. Dit helpt om het 
kwaliteitsrapport te kunnen bespreken. En om beter advies te kunnen geven aan 
de bestuurder.

16. VWS beleid - Kennisontwikkeling en 
borging

11:30 – 12:45 uur | Zaal 26 | Thema: Algemeen
Door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Kennis vormt een van de hoekstenen voor goede kwaliteit van zorg. Immers, de 
kennis waarover zorgverleners beschikken, bepaalt voor een belangrijk deel hun 
vakbekwaamheid. In de workshop wordt het VWS beleid voor de ontwikkeling en 
borging van kennis toegelicht en worden vragen daarover aan u voorgelegd.
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17. Wat als ik er niet meer ben?
11:30 – 12:45 uur | Zaal 27 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en (positie) 
naasten
Door: Stichting Netwerk Rondom
Veel ouders stellen zich de vraag hoe het verder moet met de zorg voor hun kind 
als zij dat zelf niet meer kunnen. Als uw kind ouder wordt weet u dat mensen 
handvatten nodig hebben om met uw kind om te gaan. Als u zelf ouder wordt is 
het fijn als mensen die de zorg voor uw kind overnemen, dat doen vanuit uw 
gedachten en opvattingen. En – vooral later – ook weten welke zaken u belangrijk 
vond, welke koers u voor ogen had. Daarnaast zijn er praktische zaken om over na 
te denken en te regelen. Netwerk Rondom, een initiatief van ouders met een 
volwassen kind met een beperking, hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld, het 
zogenaamde ZorgTestament. In deze workshop maakt u kennis met deze aanpak. 
De workshop wordt gegeven door een ouder samen met de projectleider van 
Netwerk Rondom.

18. Aan de slag met administratieve lasten
11:30 – 12:45 uur | Zaal 28 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Vilans
Kent u dat? Een afvinklijstje voor de schoonmaak van de rolstoelen,  
de handtekening van de cliënt bij ieder wijziging in het ondersteuningsplan  
of ellendig lange formulieren voor het melden van een incident? Tijdens deze 
workshop krijgt u meer inzicht in het thema administratieve lasten en gaan we 
aan de slag met de toolkit ‘minder papier, meer tijd voor zorg’ om te kijken wat u 
binnen uw eigen organisatie kan doen om de administratieve lasten te verlichten. 
Een eenvoudige tool om de administratieve lasten in uw organisatie in kaart te 
brengen, ze te prioriteren en direct met een actieplan de deur uit te gaan.
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19. Een verkenning van de kwaliteit van leven 
van naasten

11:30 – 12:45 uur | Zaal 29 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: Rijksuniversiteit Groningen
Wat betekent het om een kind, partner, broer of zus met een intensieve zorgvraag 
te hebben? Wat is de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een 
beperking? Hoe kunnen we naasten zo goed mogelijk ondersteunen? Belangrijke 
vragen, waar in Nederland nog weinig wetenschappelijke kennis over is. Meer 
inzicht in het leven van naasten is van belang, omdat wordt aangenomen dat deze 
sterk gerelateerd is aan de kwaliteit van leven van de persoon met een beperking. 
In deze workshop krijgt u op interactieve wijze een overzicht van wat er al wél 
bekend is uit de literatuur over naasten van mensen met een intensieve zorgvraag 
in Nederland. Daarna, stellen we twee nieuwe onderzoeksprojecten aan u voor. 
Het project Sterker Samen dat zich richt op de ondersteuning en kwaliteit van 
bestaan van gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking. 
Daarnaast een project dat zich richt op het in kaart brengen van de kwaliteit van 
bestaan en ondersteuningsbehoeften van een bredere groep naasten van mensen 
met een intensieve zorgvraag. Wat is volgens u de kwaliteit van bestaan van deze 
groepen en aan wat voor ondersteuning is volgens u behoefte bij naasten?

20. Maak elk gevoel van onveiligheid 
bespreekbaar (de VeiligPlus-aanpak) 

11:30 – 12:45 uur | Zaal 30 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Alle professionals in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen. 
Toch staan zij soms voor lastige keuzes tussen de eigen veiligheid en goede zorg 
voor de cliënt. Via de VeiligPlusaanpak praten medewerkers en bestuurders met 
elkaar over de dilemma’s die zij ervaren en gaan op zoek naar praktische 
oplossingen. In deze interactieve workshop maakt u kennis met de 4 stappen uit 
de VeiligPlusaanpak en krijgt u handvatten om in uw eigen organisatie de dialoog 
over gevoelens van onveiligheid aan te gaan.
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21. Van het leren van meldingen naar positieve 
seksualiteit

14:00 – 15:15 uur | Zaal 3 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ)
Seksualiteit is een belangrijk thema in de gehandicaptenzorg, alleen… de focus ligt 
snel op daar waar het mis gaat. Hoe leren we van die incidenten maar maken we 
vooral ook ruimte voor het thema in de positieve zin van het woord. IGJ heeft de 
meldingen van seksueel geweld van de afgelopen drie jaar geanalyseerd. Tijdens 
deze workshop hoort u wat de rode draad is, wat de sector kan doen en hoe IGJ 
de uitkomsten gaat gebruiken in haar rol. Vervolgens maken we de stap van 
incidenten naar seksualiteit in het leven van cliënten van alledag. Wat vinden en 
willen cliënten en hun naasten? Vindt u daar iets van als begeleider? En wat heeft 
u daar als begeleider voor nodig?

22. Welke bril draag jij? Anders kijken naar 
vrijheidsbeperkingen

14:00 – 15:15 uur | Zaal 8 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en KansPlus
Informatieoverdracht over de Wet zorg en dwang voor cliënten en familie.  
We passen geen vrijheidsbeperkingen toe, tenzij er sprake is van gevaar en er  
echt geen alternatieven zijn. Dat is de visie op vrijheidsbeperkingen, die ook is 
opgenomen in de wet Zorg en dwang. Maar hoe geeft u handen en voeten aan die 
visie? Waar loopt u tegenaan? Hoe kunt u verantwoord afbouwen? Hoe balanceert 
u tussen vrijheid en veiligheid? Edwin van Breemen (KansPlus), Baukje Schippers 
(gedragswetenschapper en onderzoeker) en Danielle Immers (‘s Heeren Loo) 
geven samen met de deelnemers antwoorden op deze vragen aan de hand van 
actuele casuïstiek.
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23. Innoveren kunt u leren
14:00 – 15:15 uur | Zaal 9 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
De gehandicaptenzorg innoveert volop; robotica, apps en allerlei andere dingen 
om de zelfstandigheid van mensen met een beperking te vergroten. Het lijkt zo 
gemakkelijk maar dat is het niet. De VG innovators zijn hier dagelijks mee bezig en 
willen met jullie delen wat er nodig is zodat innovaties in de praktijk goed landen.

24. Verpleegkundigen op de werkvloer,  
van toegevoegde waarde?

14:00 – 15:15 uur | Zaal 10 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
We onderzoeken tijdens de workshop of en welke meerwaarde de 
verpleegkundige begeleider heeft in teams. Als u interactief mee wilt praten over 
deze vraag, aan de hand van praktijkvoorbeelden, meld u dan aan bij deze workshop!

25. Als ik er niet meer ben...?
14:00 – 15:15 uur | Zaal 11 | Thema: Dialoog, netwerkversterking en medezeggenschap
Door: KansPlus
Wat als familie overlijdt, hoe zit het 
met uw vrienden/netwerk er omheen:  
hoe maakt u nieuwe vrienden.  
Hoe regelen naasten hun opvolging?
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26. Oog voor de ander
14:00 – 15:15 uur | Zaal 14 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: KansPlus
Ken u de mens(en) voor wie u werkt? Herkent u uw eigen normen en waarden en 
dat die kunnen verschillen van die van anderen? Een serie van actieve korte 
werkvormen in één workshop.

27. Held in de nacht
14:00 – 15:15 uur | Zaal 15 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Nachtzorg maakt onderdeel uit van een 24 uurs continuüm van goede en veilige 
zorg en ondersteuning, maar is niet altijd even goed zichtbaar. Met ondersteuning 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is VGN gestart met een 
leernetwerk nachtzorg: goede, persoonsgerichte zorg en begeleiding in de nacht. 
Daarin willen we kennis, ervaringen en goede voorbeelden uit de nachtzorg 
breder bekend maken. Tijdens deze workshop krijgt u zicht op hoe de nachtzorg 
er uit kan zien en welke dilemma’s zij in hun praktijk tegen komen. Hoe kan 
technologie ondersteunen, hoe zit het met de privacy en met de veiligheid van 
cliënten en zorgverleners? Wat heeft de aandacht voor nachtzorg in de afgelopen 
periode opgeleverd?

28. Cliëntvriendelijk ondersteuningsplan
14:00 – 15:15 uur | Zaal 16 | Thema: Dialoog, netwerkversterking en medezeggenschap
Door: KansPlus en Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Samen inspiratie opdoen om te werken aan een cliëntvriendelijk ondersteuning s
plan. U ervaart wat het betekent als u zelf actief mee doet aan het maken van uw 
ondersteuningsplan. En wat daarbij de rollen zijn van familie en begeleiders. 
Iedereen krijgt handvatten om aan de slag te gaan.
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29. Meedoen dankzij woonhulp
14:00 – 15:15 uur | Zaal 17 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Een opleiding en een baan is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen 
doen. Daarom is in de gehandicaptenzorg de praktijkopleiding Woonhulp 
ontwikkeld. Woonhulpen leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van 
de zorg. Wanneer zorgorganisaties hun taken herverdelen, kunnen professionele 
woonhulpen in veel gehandicapten en ouderenzorgorganisaties aan de slag. 
Maar hoe werkt dit in de praktijk? Tijdens de workshop laten Renate Wieringa en 
haar collega’s zien hoe het opleiden en de functie Woonhulp in de praktijk werkt 
en wat dit betekent voor de medewerker, de collega’s en de cultuur in de 
organisatie. De opleiding Woonhulp is een opstap naar een betaalde baan en 
wordt afgerond met een Branchediploma van ActiZ of de VGN.

30. Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg 
(SKILZ)

14:00 – 15:15 uur | Zaal 18 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) en Nederlandse Vereniging van 
Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
De zorg voor mensen met een beperking is complex.  
De cliënt en zijn of haar naasten staan centraal, met daaromheen een soms grote 
groep professionals. Begin 2019 ging SKILZ van start, met als doel om in samen
werking met cliëntverenigingen, beroepsverenigingen, zorgaanbieders en andere 
partners te werken aan Kwaliteitsstandaarden voor de Langdurige Zorg. Hiermee 
worden voor en door professionals in de gehandicapten en ouderenzorg nieuwe 
en betere kwaliteitsinstrumenten gemaakt om zo goed mogelijk in te spelen op 
de behoeften van de cliënt en zo goed mogelijk voor hem of haar te zorgen.  
In deze workshop willen we u graag bijpraten over onze plannen en manier  
van werken en met u in gesprek over dit boeiende onderwerp.
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31. De Kunst van Ambachtelijke Afstemming
14:00 – 15:15 uur | Zaal 22 | Thema: Vakmanschap en professionaliteit
Door: Universiteit voor Humanistiek
Iedereen die hulp of zorg van anderen nodig heeft, is op een bepaalde manier 
afhankelijk. Afhankelijkheid is dus een gegeven in de gehandicaptenzorg. Vaak 
gaat die afhankelijkheid onopgemerkt, maar het kan ook behoorlijk schuren in de 
zorgrelatie. Hoe gaat u daarmee om  als begeleider, als verwant, als manager,  
of als cliënt? Tijdens deze workshop vertellen onderzoekers Simon van der Weele 
en Femmianne Bredewold over de kunst van ambachtelijke afstemming. Aan de 
hand van echte casussen laten zij zien hoe begeleiders en bewoners samen tot 
ambachtelijke afstemming komen, om te voorkomen dat afhankelijkheid voor 
negatieve ervaringen zorgt. Vervolgens is er ruimte voor de deelnemers om samen 
met de onderzoekers te reflecteren. Hoe kan ambachtelijke afstemming er vanuit 
mijn rol bekeken uitzien? En hoe kan ik daaraan bijdragen?

32. Hoe zit het nou precies? Informatie over  
de zorgwetten

14:00 – 15:15 uur | Zaal 23 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: KansPlus
Goede informatie is belangrijk. Het is voor ouders niet altijd eenvoudig om de 
juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Vaak hebben zij het idee 
van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Steeds minder kinderen lijken 
een indicatie via het CIZ te krijgen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden in 
wet en regelgeving dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk voor ouders en 
andere betrokkenen om goed geïnformeerd te zijn.
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33. Minder vrijheidsbeperking en onvrijwillige 
zorg door de Wet zorg en dwang

14:00 – 15:15 uur | Zaal 24 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Vrijheidsbeperking zoals afzondering op eigen kamer, fixatie, maar ook bepaalde 
vormen van huisregels hebben dikwijls een grote impact op de kwaliteit van leven 
voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en voor zorgverleners. 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Met behulp van deze 
wet moet er minder vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg gaan plaatsvinden.  
In plaats daarvan moeten zorgverleners samen met cliënten en hun vertegen
woordigers goede cliëntgerichte alternatieven zoeken. Vele praktijkvoorbeelden 
en onderzoeken laten zien dat dit ook mogelijk is. In deze workshop legt de 
inspectie eerst uit wat de grootse veranderingen zijn in de wet ten opzichte van de 
huidige wetgeving. Hierna gaan we in gesprek met de deelnemers hoe cliënten, 
zorgverleners en hun vertegenwoordigers kunnen bijdragen aan minder vrijheids
beperking. De inspectie zal ook haar visie en strategie voor de komende jaren 
voorleggen aan de deelnemers.
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34. Anders kijken naar complexe zorgvragen
14:00 – 15:15 uur | Zaal 25 | Thema: Persoonsgerichte zorg
Door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
In deze workshop nemen we u mee in de zoektocht van het programma OPaZ 
naar andere denk en werkwijzen bij complexe zorgvragen. Een zoektocht die 
steeds begint bij de personen om wie het gaat: cliënten en hun naasten. Waarin 
naasten samen met professionals nieuwe oplossingen bedenken. Waarin 
ervaringen worden uitgewisseld in regionale inspiratiebijeenkomsten. Waarin 
persona’s een gezicht geven aan mensen die moeite hebben passende zorg te 
vinden. In onze zoektocht vonden we onder meer zorgaanbieder Siza, die vanuit 
zorg in natura echt maatwerk biedt aan haar cliënten en hun naasten. Petra Blom 
van Siza vertelt over Regie in Eigen Hand, een soort pgb waarmee cliënten zelf 
bepalen welke zorg in natura ze krijgen. Tot slot willen we samen aan de slag met 
de vraag: hoe nu verder? Wat is nodig om de vernieuwende werkwijzen die op 
verschillende plekken ontstaan, een stap verder te brengen? Hoe zorgen we 
ervoor dat de match tussen zorgvraag en aanbod steeds vaker een groot succes 
wordt?

35. Versterking medezeggenschap
14:00 – 15:15 uur | Zaal 26 | Thema: Dialoog, netwerkversterking en medezeggenschap
Door: KansPlus en Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Lukt het de cliëntenraad om goede adviezen te geven? Sluit de cliëntenraad aan 
bij de wensen van de achterban? En hoe kan de samenwerking met de 
overlegpartner verbeteren? Tijdens de workshop maakt u kennis met een 
methode om zelf aan de slag te gaan met het versterken van de 
medezeggenschap.
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36. Informatie om te kunnen kiezen
14:00 – 15:15 uur | Zaal 27 | Thema: Dialoog, netwerkversterking en medezeggenschap
Door: Ieder(in), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Landelijke vereniging 
door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB)
Welke informatie heeft u nodig om te kunnen kiezen voor de juiste zorg en 
ondersteuning? En hoe moet die informatie eruit zien? Dit hebben we samen met 
ervaringsdeskundigen onderzocht. Sommige zorgaanbieders hebben mooie 
voorbeelden van websites, telefonische loketten, schriftelijke informatie in 
begrijpelijke taal en in beelden, maar is dat voldoende om keuzeinformatie 
toegankelijk te maken? Is één landelijke database met het volledige aanbod van 
zorg en ondersteuning een reële mogelijkheid of een utopisch vergezicht? Of zijn 
het allemaal maar hulpmiddelen en gaat het uiteindelijk vooral om goede 
onafhankelijke cliëntondersteuning? Praat er over mee in deze workshop.

37. Reflecteren op de keuzes die u maakt:  
hoe blijft u in balans?

14:00 – 15:15 uur | Zaal 28 | Thema: Zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en  
(positie) naasten
Door: Movisie
Tijdens deze workshop wordt u uitgedaagd om te reflecteren op belangrijke 
thema’s zoals gezondheid, intimiteit, plezier, natuur en vriendschappen. Juist voor 
naasten die intensief zorgen is het van belang om hier bij stil te gaan. Maar hoe 
doet u dat? En hoe gaat u als beroepskracht in de zorg dit gesprek aan met 
naasten? Voor ieder mens zijn weer andere dingen belangrijk, dus waar de één de 
conclusie trekt dat hij/zij weer wil investeren in een oude vriendschap, geeft een 
ander aan meer tijd te willen nemen voor het koken van gezonde maaltijden.  
Vaak blijken er meer mogelijkheden te zijn om tijd te maken voor de dingen die  
u belangrijk vindt, dan in eerste instantie gedacht. Het gesprek laat licht schijnen 
op de mogelijkheden en onmogelijkheden. En dat helpt om keuzes te maken om 
(beter) in balans te blijven. Wilt u dit gesprek aangaan? Welke keuzes maakt u? 
Wat helpt daarbij? We gaan aan de slag met een vragenlijst gebaseerd op de 
capability approach van Martha Nussbaum.
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38. De NZa en innoveren?
14:00 – 15:15 uur | Zaal 29 | Thema: Algemeen
Door: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
In deze workshop neemt de NZa u mee in wat haar rol is in de langdurige zorg. 
Ook bekijken we hoe innovatie in de langdurige zorg mogelijk is. Wat doet die 
Nederlandse Zorgautoriteit eigenlijk allemaal in de langdurige zorg? Wanneer heb 
ik ermee te maken? Vraagt u zich ook af hoe de NZa met innovatie bezig is? En 
wat er mogelijk is aan innovatie binnen bestaande regelgeving? Of bent u juist 
nieuwsgierig naar wat de NZa voor u kan betekenen op het gebied van innovatie? 
Kom dan naar deze workshop en laat u verrassen!

39. “Wil de echte toezichthouder op staan”,  
wat doet de IGJ?

14:00 – 15:15 uur | Zaal 30 | Thema: Algemeen
Door: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
In deze workshop willen we op speelse én informatieve wijze in gesprek over het 
werk van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Voor velen van ons is de 
IGJ ver weg. U hoort er wel eens over, via de media of je werk als de IGJ op bezoek 
was. Maar wat doet de IGJ eigenlijk? Aan de hand van casuïstiek over persoons
gerichte zorg leggen we uit hoe we werken en horen we graag wat u als belangrijkste 
taak van de IGJ ziet.
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Notities
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