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Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg Wlz

Welkom
Informatie om te kunnen kiezen
Door LFB, VGN en Ieder(in)
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Wie zijn wij

Chavelly Menes ervaringsdeskundige LFB

Salkan Bajric ervaringsdeskundige LFB

Rico Stavast ervaringsdeskundige LFB

Mirjam Tempelman coach LFB

Jan Visscher beleidsmedewerker VGN

Natacha Lijding beleidsmedewerker Ieder(in)

Mieke van Opstal beleidsmedewerker Ieder(in)
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Programma

1. Opwarmer

2. Ieder(in) - Onderzoek en resultaten enquête

3. LFB - Onderzoek ervaringsdeskundigen

4. VGN - Zorgaanbieders

5. Afronden
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Opwarmer

1. Ik kan aan de persoon naast mij uitleggen

wat volwaardig leven betekent.

2. Een volwaardig leven is niet mogelijk met 

een beperking.

3. Als je begeleiding zoekt kun je 

dat vinden op internet.
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Overig

- Over welke onderwerpen wilt u meer weten?

- Denkt u dat u alle informatie kunt vinden?

Aanbevelingen

Onderzoek - Vragenlijst/enquête
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Onderzoek ervaringsdeskundigen

- Websites van zorgaanbieders

- Kwaliteitsrapporten

- Websites voor keuze-informatie
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Voorbeelden uit de praktijk

www.watikbelangrijkvind.nl

www.deparabool.nl

Onderzoek ervaringsdeskundigen

http://www.watikbelangrijkvind.nl/
http://www.deparabool.nl/
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Onderzoek ervaringsdeskundigen

Een website of verslag is voor ons fijn om te 
lezen als…………..

- Praat of schrijf in korte zinnen

- De zinnen moeten onder elkaar staan

- Praat of schrijf in makkelijke taal

- Weinig tekst op een pagina
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• Stilstaande foto's die iets over de tekst zeggen

• Een filmpje kan ook veel duidelijk maken.

• Wees voorzichtig met het gebruik van muziek

• Gebruiksvriendelijke voorleesfunctie

• Prettige, warme voorleesstem (geen robotstem)

Onderzoek ervaringsdeskundigen

Nog meer Tips!
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• Lettergrootte is aan te passen

• Makkelijk te zoeken en klikken tussen webpagina's

• Duidelijke zoekfunctie met 'Zoeken' en een loepje

• Lettertype, grootte, achtergrond kleur, 

kleur teksten

Onderzoek ervaringsdeskundigen

Nog meer Tips!



Functie

VGN - Zorgaanbieders

- Informatie op websites van zorgaanbieders en

vergelijkingswebsites nuttig, maar niet toereikend.

- Belangrijker:

• Cliëntondersteuning veelal onmisbaar

• Meelopen/meedraaien en/of wonen/logeren op 
proef e.d.
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Resultaten

• Rapport en folder in makkelijk 

Nederlands

• Informatie delen
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Tot slot

Volwaardig leven


