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Beste lezer

Inspraak is de mogelijkheid om mee te praten vóór 
er een beslissing wordt genomen. Je mening mogen 
geven over iets waar je zelf bij betrokken bent. 
Daar hebben we allemaal mee te maken.  
Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een avond waarin we 
worden geïnformeerd over plannen in onze buurt.

Er wordt vaak naar onze mening gevraagd. Als je bent 
geholpen of iets hebt gekocht, wordt een paar dagen 
daarna via de mail naar je ervaringen gevraagd: ‘zodat 
wij een volgende keer nog beter rekening kunnen 
houden met uw wensen.’ Dat is de belofte.

Deze zomer is de nieuwe Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht 
geworden. Dat betekent dat nieuwe manieren van 
inspraak en medezeggenschap nodig zijn.  
Nieuwe manieren om de zeggenschap van mensen in 
de zorg vorm te geven, zodat de ervaringen, behoeften 
en wensen van iedereen actief aandacht krijgen. 

Zonder de aandacht hiervoor kan de zorg niet 
aansluiten op wat cliënten belangrijk vinden en nodig 
hebben. Dat lijkt een open deur, maar het zal op diverse 
plekken een flinke uitdaging zijn. 

Het gaat er hier niet om dat men ‘beter rekening 
houdt met onze wensen’. Het gaat om het hebben van 
invloed, het ervaren dat de inspraak gevolgen heeft in 
de praktijk. Dat de inbreng van cliënten op alle niveaus 
uitgangspunt is voor de afspraken en besluiten die 
worden genomen. 
Want uiteindelijk gaat het natuurlijk hier om: een goed 
leven voor mensen met een verstandelijke beperking. 
En daarvoor is inspraak een must!

Miriam Zegger, bestuurslid
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Coronabeleid wooninitiatief: 
“Het gaat goed maar blijft lopen 
op dun koord”
Tekst en foto: Buro Opaal
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Mensen met een beperking en hun naasten worden 
nog steeds veel te weinig betrokken bij het maken van 
afspraken rond (versoepeling van) coronamaatregelen. 
Dit blijkt uit een enquête die begin juli is uitgevoerd 
door KansPlus en de LFB, in samenwerking met 
Ieder(in). Er is meer samenspraak nodig, vinden de 
betrokken organisaties. Hoe regelen kleinschalige 
ouder-wooninitiatieven samenspraak? 

“Toen het vermoeden van een besmettelijk virus er 
was, hebben we direct een plan bedacht van hoe we 
daar binnen onze woonvorm mee om zouden moeten 
gaan.” Aldus Jolande en Annemie, het ‘corona-duo’ 
van wooninitiatief De Toekomst. Als respectievelijk 
coördinator en ouder richten zij zich samen op het 
corona-beleid binnen de woonvorm. “Door veel met 
elkaar af te stemmen en bij te stellen, zijn we als 
woonvorm heel goed door de crisis heen gekomen.  
Tot nu toe dan. Want het voelt nog steeds als lopen  
op een dun koord.”

Stichting De Toekomst is een wooninitiatief in Den Bosch 
waar elf jonge vrouwen met een verstandelijke beperking 
wonen. Het initiatief is 15 jaar geleden opgezet door de 
ouders van de dames. Annemie van den Heuvel is één 
van de ouders en tevens secretariaat van de stichting. 
Haar dochter Marieke woont al 15 jaar bij de woongroep. 
Jolande van Eyck is coördinator bij De Toekomst. 

Maatregelen 
Annemie: “Wij zijn een klein wooninitiatief, waar jonge 
mensen wonen. Zij hebben ieder een eigen appartement. 
De bewoners vallen gelukkig niet binnen de risicogroep 
voor corona. 
Als leidraad hebben wij steeds de adviezen van het RIVM 
toegepast. We keken ook naar de voorstellen van de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).  
We hebben steeds ons protocol aangepast aan wat past 
bij de mensen die hier wonen en werken.”

“We zijn begonnen met het maken van een inschatting 
van wat het virus betekent voor de mensen. We hebben 
per individu bekeken wie het meest kwetsbaar is en welke 
begeleiding en zorg hierop het beste aansluit. We volgen 
de RIVM-maatregelen. Dus handen wassen, niet met 
grote groepen bij elkaar, als je verkouden bent of koorts 
hebt thuisblijven, afstand houden. Vooral dat laatste is bij 
het verlenen van zorg niet altijd uitvoerbaar. Daar moet je 
goed over nadenken. We hebben gelijk afgesproken dat in 
situaties van nabijheid een mondkapje dragen mogelijk is.”

Iedereen altijd thuis
Alle bewoners hebben dagbesteding. Dat stopte in maart 
voor iedereen. Vanaf dat moment waren de bewoners 
altijd thuis. Jolande: “Daar is onze zorg niet op ingericht, 
hierdoor ontstonden er problemen met de personele 
bezetting. We hebben in het gebouw twee groepen ofwel 
twee huishoudens. We hebben toen samen met de 
ouders de regeling kunnen treffen dat om de week een 
bewonersgroep naar de ouders ging.” 

Kind weer thuis
Dat betekent natuurlijk ook iets voor de ouders. Want het 
is nogal een verandering om na 15 jaar je dochter om de 
week thuis te hebben. En dit voor een periode van tien 
weken. Dat heeft een flinke impact op alle partijen .

Jolande: “Hier hebben we alle ouders natuurlijk wel bij 
betrokken door steeds goed te communiceren. 



Alleen dan kun je goede keuzes maken. Na een aantal 
weken heb ik alle ouders telefonisch geïnterviewd. Ik heb 
hen onder andere gevraagd of zij de RIVM-maatregelen 
thuis konden uitvoeren. En hoe het voor hen was om 
ineens hun dochter thuis te hebben. Een aantal bewoners 
is een langere periode bij de ouders gebleven. Omgekeerd 
voelden een aantal bewoners zich ook uit hun eigen huis 
gezet, en dat brengt ook boosheid met zich mee.” 

Marieke heeft een appartement op de bovenverdieping.  
Zij werkt op een kinderdagverblijf: “Ik maak daar schoon. 
En ik ga mee wandelen of naar de speeltuin.” 
Ook Marieke kwam in maart thuis te zitten.  
En ook meteen een week bij haar ouders thuis.  
Marieke: “Ik woon al heel lang hier op mezelf. En thuis 
bij mijn ouders is het heel anders. Ik snapte het wel dat 
dit nodig was. Maar ik vond het niet leuk. Ik vind het toch 
het fijnst om hier te wonen en naar het werk te gaan.”

Eigen regie
Er zijn meer dingen waar je goed over moet nadenken. 
Een aantal bewoners doet zelfstandig boodschappen 
in het winkelcentrum. Dit kan je eigenlijk niet verbieden. 
Dan haal je een stuk eigen regie weg. Maar kunnen zij wel 
goed anticiperen op groepen mensen en drukte?  
Jolande: “Om dat besef te bevorderen bij de bewoners, 
hebben we hier ook veel met hen over gepraat.  
Kleine rollenspellen gedaan.”

Samenspraak
Bij alle afspraken en maatregelen die voor de woonvorm 
zijn gemaakt, is steeds gecommuniceerd met ouders 
en is ook hun toestemming gevraagd. Jolande: “We zijn 
eigenlijk continu aan het communiceren. Ouders, team en 
bewoners. Zo kennen we elkaars wensen en delen we tips. 
We kunnen keuzes maken die voor iedereen goed voelen. 
We hebben elkaar nodig, doen het samen en hierbij zijn 
goede communicatie en verbinding erg belangrijk.”

Angstgevoelens 
Rond Pinksteren leken twee bewoners corona-
verschijnselen te vertonen. Jolande: “Dan treedt het 
protocol in werking. Dit maakte best wat los bij iedereen. 
Gelukkig was er geen sprake van corona.  
De bewoners zelf hebben we uitleg gegeven over wat 
er gebeurde, met foto’s van teamleden met persoonlijke 
beschermingsmiddelen en ook een vleugje humor.
Enkele teamleden werden ook angstig voor corona.  
Dat is begrijpelijk maar niet goed voor de bewoners en het 
team. Door veel te praten en te coachen, helpen we elkaar 
dan door de situatie heen.”

Versoepeling
Inmiddels zijn er versoepelingen van de corona-
maatregelen. Bewoners wonen weer in hun eigen huis en 
gaan weer naar dagbesteding. Er zijn meer activiteiten 
mogelijk, met name buiten én samen met anderen.  
Maar het virus is niet weg. Dus het blijft belangrijk om de 
RIVM-maatregelen te volgen. 

Jolande: “We hebben de indeling van de ruimtes 
aangepast: langere tafels, een stoel leeg tussen twee 
mensen in. Iedereen heeft zich inmiddels aangeleerd 
dat afstand houden belangrijk is. We blijven hier ook 
aandacht voor vragen. Als iemand met taxivervoer mee 
moet, nemen zij twee mondkapjes mee. Verder kijken 
we per activiteit met elkaar wat de situatie is en maak je 
daar samen afspraken over. Ons uitgangspunt is bij alles: 
blijf goed nadenken, wat kan en hoe kan dat op de meest 
veilige manier.” 

Goed afspreken
Toen in mei de kinderdagverblijven weer opengingen, 
kon Marieke weer aan het werk. “Heel erg fijn! En ik 
waste mijn handen al vaak en maakte goed schoon.  
Dus het is niet heel anders dan eerst.”
Marieke begint ook haar vriendinnen weer te zien.  
Ze spreken steeds goed met elkaar af hoe zij met 
de afstand omgaan. Marieke: “Ik ben ook weer gaan 
dansen. Daar moet je je naam opgeven als je komt en je 
moet een route lopen.” 

Waar ziet Marieke het meest naar uit om weer te kunnen 
doen straks? “Vakantie, de vriendschapskring, disco.  
Maar de disco zal nog wel even duren. Ik zou het ook fijn 
vinden als we weer met de mensen van de woongroep 
dingen kunnen doen. Met de auto naar nieuwe 
activiteiten verder weg. Ik ben dat wandelen in de buurt 
wel een beetje zat.”

Ervaringen uitwisselen
Ouderinitiatieven van WoondroomZorg (WDZ) hebben 
ieder op een eigen wijze invulling gegeven aan de corona-
maatregelen, met maatwerk en eigen regie. De corona-
duo’s van ieder wooninitiatief komen binnenkort bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen.
Jolande: “Wij kunnen dan ervaringen delen en van elkaar 
leren. Er is geen vaste manier van hoe je de dingen 
aanpakt en regelt.”
Annemie: “We zijn er nog niet met corona. We moeten 
blijven kijken wat wel en niet kan in onze situatie.” 

ALGEMEEN
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De Wet zorg en dwang in coronatijd
Tekst: Dorien Kloosterman, Foto: Vilans

ALGEMEEN
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Sinds 1 juli zijn er meer versoepelingen in de 
coronamaatregelen en gaan de dagbestedingslocaties 
langzaam weer open. Ook het logeren, de ambulante 
begeleiding komt weer op gang. Toch blijven er nog 
veel vragen. KansPlus is de afgelopen weken veel 
benaderd door ouders en familieleden met vragen 
over allerlei maatregelen rondom de coronacrisis. 
Variërend van de quarantaineperiode nadat een kind 
bij ouders is geweest, tot vragen over vervoer van en 
naar de dagbesteding. 

In de praktijk zien we dat de RIVM-richtlijnen en 
noodverordeningen van de gemeenten meer toestaan dan 
de (directie van) de zorginstelling. Hoe zit dat nu precies? 
Bovendien kennen we sinds 1 januari 2020 de Wet 
zorg en dwang (Wzd) waarmee alleen onvrijwillige zorg 
mag worden gegeven als het echt niet anders kan. 
Hoe verhoudt die wet zich tot alle maatregelen die zijn 
genomen en die nu nog worden genomen? 

Cliënten en naasten betrekken 
KansPlus heeft samen met Ieder(in) en andere 
cliëntenorganisaties een enquête uitgezet onder 
haar achterban. Opvallend is dat twee derde van de 
respondenten tevreden is over de huidige wijze waarop 
wordt omgegaan met logeren, vervoer naar dagbesteding, 
de dagbesteding zelf en de bezoekregeling. 
Toch is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat cliënten 
en naasten worden betrokken bij het maken van afspraken 
rond de coronamaatregelen. Terwijl uit de enquête blijkt 
dat daar waar naasten hebben mogen meepraten met 
afspraken rond de bezoekregeling, ze opvallend meer 
tevreden zijn over hoe de regels in de praktijk uitpakken. 
Samenspaak en locatiegericht beleid, waar het ministerie 
van VWS toe heeft opgeroepen, komt onvoldoende tot zijn 
recht. Meer samenspraak op initiatief van de zorginstelling 
is niet vrijblijvend en moet beter van de grond komen.

Stappenplan Wzd
Voor de Wzd betekent dit dat het stappenplan gewoon 
gevolgd moet worden. En dat gekeken kan worden welke 
alternatieven denkbaar zijn voor onvrijwillige zorg. 
Soms wijkt men, vanwege personeelstekort, af van de 
te volgen stappen. Dat wil niet zeggen dat zondermeer 
onvrijwillige zorg gegeven kan worden. 

Het is belangrijk om de maatregelen die worden getroffen 
in toegankelijke taal uit te leggen. Naasten en cliënten 
hebben er recht op om te weten waarom bepaalde 
maatregelen worden genomen. 

Ook moet iedere zorginstelling wijzen op de  
onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.  
De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt zowel de 
cliënt als familie bij vragen over onvrijwillige zorg. 

Voorlichtingsweek Wzd
De week van 28 september tot en met 3 oktober (week 40) 
is door VWS uitgeroepen als ‘Voorlichtingsweek Wzd’.  
In deze week worden verspreid door het land verschillende 
activiteiten georganiseerd om cliënten, hun naasten en 
ook cliëntenraden te informeren over wat de Wzd voor hen 
betekent. Deelnemers kunnen daarbij een keuze maken 
uit een centraal door VWS te publiceren aanbod van 
workshops, presentaties, trainingen en meer. 

KansPlus nodigt u uit om samen (met de ledengroep, 
zorginstelling waar uw familielid gebruik van maakt) een 
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over de gevolgen 
van de invoering van de Wzd voor uw achterban.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De ‘harde’ 
voorwaarde is dat de bijeenkomst plaats vindt in week 40. 

Wilt u een bijeenkomst voor ouders en familieleden op 
locatie organiseren over dit onderwerp? Wilt u eerst  
meer informatie? 
Neem contact op met Dorien Kloosterman via 
d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032.



Fés ouders hebben besloten dat Fé en haar 
tweelingbroertjes het komend schooljaar thuis 
kleuteren. Drie van de vier hebben een verhoogd risico 
bij coronabesmetting. Ook zonder corona zijn ze een 
half schooljaar kleuterverkouden. In deze tijd betekent 
dat dus toch al regelmatig thuis houden. Opgeteld bij 
de spanning van ‘is het dan toch misschien deze keer’ 
maakte dat de keus makkelijk én lastig was. Hij moest 
al in april gemaakt en voor het hele schooljaar. Als Fé 
niet naar school gaat, is er ook geen special needs 
assistentie nodig. Dat heeft gevolgen voor de hele 
schoolbegroting en formatie.

Homeschool, het betekent best wat. Niet zozeer voor 
Fé en voor haar broertjes (die anders in september ook 
naar school waren gegaan). Zij vinden het allemaal 
wel prima. Maar wel voor de moeder van Fé. Die heeft 
ineens een eigen klasje van vier kindjes, met elk hun 
eigen bijzonderheidjes. Eentje van vier met Down, een 
identieke tweeling van bijna drie (die alles behalve 
identiek is) en een baby die inmiddels éist gewoon mee 
te mogen doen. 
Dan maar even goed aanpakken. Een lespakket 
aanschaffen, je nog meer verdiepen in ontwikkeling en 
uitdaging, roostertje maken en zelf net zoveel leren als 
de vier kindjes. Er wordt daar getekend, geschilderd, 
gebakken, plantjes gepoot, kippen gevoerd, liedjes 
geleerd, woorden geoefend, gehold, gesprongen en 
gegymd op ‘head, shoulders, knees and toes’. 

Thuis kleuteren
Fé kleutert dus, thuis. En dat is toch echt iets anders dan 
dreumesen of peuteren! Dat stond ook in de boekjes en 
informatie die je de eerste weken allemaal leest.  
Maar wat zegt je dat nu als je een baby’tje in je armen 
hebt. Voorbij een horizon. Er stonden dingen in over 
dat de kleutertijd best een uitdaging is. Dat ze net als 
andere kleuters meer dingen kan en wil, maar lang niet 
alles snapt. En dat kindjes met Down vooral visueel 
leren door heel veel herhalen. Dat structuur van belang 
is. Dat vraagt een andere aanpak als je moet leren dat 
weglopen – ook op de stille Ierse landweg - gevaarlijk is, 
of als je wilt leren koekjes bakken en dat het deeg dan 
toch echt op enig moment in de oven moet en dat je dan 
moet begrijpen dat je moet wáchten. 

Liedjes
Fé leert nu vooral veel met liedjes. Dat biedt herkenbare 
structuur. Fé kan helpen speelgoed opruimen omdat 
daar dan telkens hetzelfde liedje bij hoort. Er is een liedje 
voor buiten spelen en naar binnen gaan en voor naar bed 
gaan. Fé kan een heel seizoen Peter Rabbit mee doen 
met dansjes, bewegingen en liedjes. Liedjes met woorden 
en gebaren. Er wordt veel gezongen daar in Ierland. 

Herhaling
Voor Fé maar ook voor de jongens is herhaling,  
opnieuw en opnieuw en opnieuw heel fijn. Om de paar 
dagen lees ik boekjes voor via het scherm.  
Grandma Book! Bij voorkeur elke keer in eenzelfde 
volgorde, dezelfde boekjes en spelletjes. En vooral niet  
te veel experimenteren met iets dat misschien ook leuk  
is…. Best lastig. Ik was ook toen haar moeder klein was, 
meer van nieuwe dingen en variatie. Maar dan zadel  
ik de overkant op met drie boze huilende kindjes.  
En aangezien een reisje om mee te helpen er voorlopig niet 
in zit, doe ik m’n best als steeds dezelfde Grand ma-book. 
Wel jammer dat ik écht niet kan zingen.

Meer lezen over Fé en haar broers: 
https://unhurried-homestead.wixsite.com/unhurriedhomestead

Grandma-book!
Tekst en foto: Marike Kuperus

DE OMA VAN FÉ 
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Tekst: Dorien Kloosterman, Illustratie: Buro Brouns

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen 
meepraten én meebeslissen. Over wat mensen in 
zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven 
te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in 
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz). Deze wet zegt bijvoorbeeld dat op een locatie 
een cliëntenraad mag zijn. KansPlus organiseert 
workshops over de vernieuwde Wmcz.

In de workshop geeft KansPlus informatie over 
de mogelijkheden van de nieuwe Wmcz voor 
cliëntenraden en verwantenraden. 

We praten over:
• nieuwe Wmcz, wat betekent dat?
• verschil tussen de oude en nieuwe Wmcz
•  rol van de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden (LCvV)
• wat betekent de nieuwe wet voor cliëntenraden?
•  hoe kan de cliëntenraad of verwantenraad de Wmcz 

toepassen in de eigen organisatie?
•  informeren van de achterban over invoering van de 

nieuwe Wmcz. 

Wanneer is de workshop?
De workshops over de vernieuwde Wmcz zijn op 
locatie maar ook digitaal. 
Voor cliëntenraden bestaande uit verwanten:
•  donderdag 24 september 2020 van 10.00 tot 12.00 

uur digitaal
• dinsdag 6 oktober 2020 van 14.00 tot 16.00 uur digitaal
•  vrijdag 6 november 2020 van 10.00 tot 12.30 uur  

in regio Utrecht (op locatie)
•  donderdag 26 november van 10.00 tot 12.30 uur  

in regio Oost (op locatie).

over (mede) 

zeggenschap

Inschrijven en betalen
Je kunt je maximaal een week voordat de workshop 
gepland staat inschrijven via: 
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2020

Meedoen aan een digitale workshop kost:
-  € 30 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn 

aangesloten bij VraagRaak
-  € 50 voor deelnemers van niet aangesloten 

cliëntenraden.

Meedoen aan een workshop op locatie kost:
-  € 300 + reiskosten workshopleider voor 

cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak
-  € 450 + reiskosten workshopleider,  

voor niet-aangesloten cliëntenraden.

Als je je hebt ingeschreven ontvang je een rekening 
voor deze kosten.

Deelnemers
Aan de workshop kunnen minimaal vijf en maximaal 
vijftien deelnemers meedoen. 
De workshopleider is Dorien Kloosterman of 
Han Mennen, van KansPlus.

Workshop cliëntenraad en nieuwe Wet 
op de medezeggenschap

ZEG'S
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Tekst: Buro Opaal, Illustratie: Amy Besten

ZEG'S
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Medezeggenschap regelen 
voor en met cliëntenraden

Een zorgorganisatie moet de medezeggenschap van 
cliënten en vertegenwoordigers goed regelen.
Er moeten duidelijke afspraken over worden gemaakt.
En de afspraken moeten worden opgeschreven.
Alle afspraken samen noem je een medezeggen-
schapsregeling.De zorginstelling maakt de mede-
zeggenschapsregeling niet alleen. Ze werkt samen 
met de cliëntenraad.

Maar hoe moet je een medezeggenschapsregeling 
maken? Dit kun je vinden in de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz). Maar ook in een brochure 
gemaakt door KansPlus, VraagRaak en LSR.
Deze brochure is er speciaal om cliëntenraden te helpen.
In de brochure staat waar je allemaal aan moet denken.
Er staan ook voorbeeldzinnen in die je kunt gebruiken.
Hiermee kun je een medezeggenschapsregeling schrijven.

Zes onderwerpen
Er zijn zes onderwerpen belangrijk. 
Over deze onderwerpen schrijf je dingen op in de 
medezeggenschapsregeling.

1.  Een algemene beschrijving van de cliëntenraad en 
voor wie de raad opkomt.

2.  Een duidelijke beschrijving van hoe de cliëntenraad 
er uitziet.

3.  Hoe gaat het overleg van de cliëntenraad met de 
zorginstelling?

4.  Waar praat de cliëntenraad over mee en wat heeft 
de cliëntenraad daar voor nodig?

5.  Een beschrijving van de commissie van 
vertrouwenslieden.

6.  Een beschrijving van samen terugkijken naar hoe 
het gaat (evaluatie).

Meer informatie
•  De brochure ‘Medezeggenschap regelen voor en met 

cliëntenraden’ kun je downloaden op de websites van 
KansPlus (www.kansplus.nl) en VraagRaak  
(www.vraagraak.nu).

•  Heb je vragen? Of wil je een papieren brochure? Neem 
dan contact op met het Kennis- en adviescentrum 
KansPlus/Vraagraak, advies@kansplus.nl,  
030 236 37 50.



over (mede) 

zeggenschap

Tekst en foto: Hanna Noorlandt 

ZEG'S
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Samen praten  
over oud zijn en doodgaan

Als je oud bent is het belangrijk dat jij dingen doet 
die jij fijn vindt. Ook als je heel ziek wordt en niet lang 
meer zal leven. Als je ouder wordt, moeten er keuzes 
gemaakt worden. Je moet bijvoorbeeld kiezen of je 
nog naar de dagbesteding wilt gaan. Jouw begeleiders 
en familie moeten dan goed kijken naar wat jij wilt.
SamenSpraak kan hierbij helpen.

SamenSpraak lijkt op een spel. 
Het helpt jou om met anderen te praten over dingen die 
jij fijn vindt. Voor als jij ouder wordt of niet lang meer zal 
leven. Ook mensen die niet goed kunnen praten kunnen 
met SamenSpraak werken. Je kunt dan samen met 
begeleiders en familie keuzes maken.

Begeleiders krijgen les in hoe zij met SamenSpraak 
kunnen werken. Tot nu toe vonden zij de lessen van 
SamenSpraak heel erg goed.

Doos
Mensen die oud zijn of ziek of die niet meer beter 
worden, kunnen een SamenSpraak-doos krijgen. Hij of zij 
kan de doos versieren zoals hij of zij dat zelf wil. Zo wordt 
de doos echt van iemand zelf. Hij of zij kan belangrijke 
spullen in de SamenSpraakdoos bewaren. Zoals je 
lievelings cd, plaatjes van bloemen die jij mooi vindt of 
een lekker ruikende kaars.

In de SamenSpraakdoos zitten de volgende spullen:
• 13 kaartjes waarover je met de begeleiding kunt praten
•  50 plaatjes die jou helpen bij het praten met de 

begeleiding
• een bloem waar je de kaartjes in kunt steken.
• een werkboekje
• een handleiding voor begeleiders of familie.

Iemand met een beperking maakte een tekening op de 
doos. Op deze tekening staat dat zij zich thuis voelt in 
haar eigen woning. En dat ze zich ook thuis voelt bij haar 
moeder.

Gesprekken
De SamenSpraak doos wordt nu al door mensen 
gebruikt.
Zij hebben ook al gesprekken gehad over de dingen die 
zij maakten met de doos.
Die eerste gesprekken met SamenSpraak zijn goed 
gegaan.
Iemand met een beperking vertelde dat ze nog erg 
verdrietig was omdat haar vriendin was overleden.
Iemand anders vertelde over een nieuwe hobby.

Corona
Door het coronavirus denken veel mensen aan ziek zijn 
en doodgaan. Met SamenSpraak konden begeleiders 
dingen over het coronavirus beter aan mensen uitleggen. 
Het werken met SamenSpraak is door het coronavirus 
wel een beetje anders gegaan.
Veel gesprekken met familie zijn via de telefoon gebeurd.
Eigenlijk is het de bedoeling dat je samen met je 
begeleiding en met jouw familie bij elkaar komt om met 
SamenSpraak te werken.

Meer informatie
Wil je ook iets doen met SamenSpraak?
Heb je vragen? 
Stuur dan een mailtje naar: Hanna Noorlandt, 
h.noorlandt@erasmusmc.nl 

De volgende mensen werken aan SamenSpraak: 
Hanna Noorlandt (Erasmus MC), Freek Felet 
(Stichting Prisma), Michael Echteld (Stichting Prisma 
en Avans Hogeschool) en Ida Korfage (Erasmus 
MC). De volgende organisaties werken ook mee 
aan SamenSpraak: Stichting Prisma, Cello, Ipse de 
Bruggen en Amarant. KansPlus zat in de projectgroep. 

SamenSpraak krijgt geld van ZonMW.



Congres cliëntenraden 
gehandicaptenzorg 

Ook dit jaar is er weer een dag voor cliëntenraden. 
Op 4 december 2020. Zet dit alvast maar in de 
agenda. Het congres gaat er nu wel heel anders 
uitzien! 

Dit jaar is het congres een live uitzending die je vanuit 
huis kunt bekijken. 
Bijna alsof je naar een Tv-programma kijkt. 
We zorgen voor een mooi ochtend- en middagprogramma. 
Waarbij je als kijker actief mee kunt doen. 

Er komt een uitzending voor cliënten uit cliëntenraden. 
En een uitzending voor verwanten uit cliëntenraden en 
professionals in de medezeggenschap. 
Er komen ook digitale workshops.

De dag gaat over de vernieuwde Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (de Wmcz 2018). 
We gaan met onderwerpen aan de slag zoals: inspraak, 
achterban, maar ook medezeggenschap in crisistijd. 

Wil jij de uitzending meemaken in de studio in 
Amersfoort? 
Er zijn een paar plekken om de dag in de studio te 
beleven. 
Dit kan alleen als dat mag volgens de coronamaatregelen 
in december.

De toegang is gratis.
Het congres wordt georganiseerd door KansPlus-
VraagRaak en het LSR.
Het congres wordt betaald door het ministerie van VWS. 

Voor wie?
Het congres is voor iedereen die zich betrokken voelt bij 
medezeggenschap in de gehandicaptenzorg. 

Meer informatie en de uitnodiging volgen. 
Vanaf 1 oktober kun je je inschrijven. 

Tekst: Buro Opaal, Illustratie: Amy Besten

over (mede) 

zeggenschap
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Samen werken 
aan je droom in ‘STEVIG 
Naar de Top’
LFB, de landelijke vereniging door en voor mensen 
met een verstandelijke beperking, heeft de trainingen 
Naar de Top ontwikkeld. Deze trainingen gaan over 
persoonlijke groei en talentontwikkeling. 
Bij tien zorgorganisaties kunnen in totaal 100 mensen 
met een beperking aan deze trainingen meedoen. 
Ieder op een manier die bij hem of haar past.
De trainingen heten Samen, Sterk, Stevig en Stoer.

Bij de training Stevig Naar de Top leer je te kijken naar 
wat jij wilt. Naar wat jouw dromen en talenten zijn.
Je kijkt ook hoe je met je dromen en talenten aan de 
slag kunt gaan. Je werkt in deze training veel samen 
met familie en begeleiders. Dit noem je 'werken in de 
driehoek'. Je deelt je ervaringen met hen en bekijkt 
hoe zij jou het beste kunnen ondersteunen.

KansPlus werkt samen met de LFB aan de training 
Stevig Naar de Top.

Wil je meer weten, kijk dan op 
www.lfb.nu/naar-de-top .



Jannie
(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?

Tekst: Buro Opaal, Foto: Tamara Streng

Het herkennen van dementie bij mensen met een 
verstandelijke beperking is niet eenvoudig.  
Naast een aantal specifieke veranderingen in gedrag 
en een jaarlijkse dementieschaal, is het belangrijkste 
nog de interpretatie van die signalen van alle 
betrokkenen. Maar hoe moet dat als de cliënt zich niet 
of moeilijk kan uitspreken? En als het contact tussen 
zorgverlener en naasten niet zo goed is? Heleen 
Postma vertelt over haar ervaringen met zus Jannie 
(57). Jannie heeft het syndroom van Down en woont in 
een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke 
en visuele beperking.

De zeven zussen
“Ik was 18 en deed de opleiding tot kleuterjuf, toen ik ook 
af en toe achter de kinderwagen met Jannie erin liep. 
Voor vreemden kon het zomaar lijken dat ik haar moeder 
was, in plaats van haar zus. Jannie is de jongste uit ons 
gezin met twaalf kinderen, zeven zussen en vijf broers.” 
Heleen laat een foto zien, zeven vrolijke dames, Jannie in 
het midden. “We hebben elk jaar een zussendag en een 
vakantieweek. En elke twee, drie weken logeert Jannie 
een weekend bij een van ons, of bij twee van haar broers. 

Ieder jaar maken we daar een heel schema voor,  
dat doen we al zo’n veertig jaar.”

Corona
Tijdens de strenge maatregelen van dit voorjaar,  
kon Jannie niet komen logeren in de weekenden.  
Dat begreep ze goed en vond ze niet erg. “We hebben 
contact gehouden met Skype en Face-Time, dat ging 
goed en was leuk. Jannie heeft genoeg te doen in haar 
eigen woonomgeving. Als ze ons sprak was het even 
leuk, maar als ze eenmaal genoeg gehoord had van ons, 
dan verloor ze snel haar aandacht en ging ze verder met 
andere dingen.”

Bij de tijd
“Jannie kent ons allemaal door en door. Ze weet in welke 
auto we komen om haar op te halen, ze kent natuurlijk 
onze partners, de huidige én de eventuele exen, de 
kinderen en kleinkinderen. Bij elk van ons gedraagt ze 
zich net weer ietsje anders, heel opvallend. Ik zou haar 
bijvoorbeeld nooit alleen durven laten, want ik weet bijna 
zeker dat ze gaat wandelen. Terwijl een andere zus haar 
rustig alleen thuis laat en de hond gaat uitlaten.”

ALGEMEEN
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Veranderingen in gedrag
“Het lijkt er soms op dat haar korte termijn geheugen wat 
achteruit gaat. Maar als er wat bijzonders gebeurt tijdens 
een van de logeerweekenden, weet ze het nog precies.
Ze heeft een wat korter lontje, maar op het moment 
zijn er ook veel veranderingen in de woongroepen, in de 
begeleiding. En natuurlijk rondom het coronavirus is het 
leven anders.
Ondanks dat ze wat sneller boos wordt, wil ze toch niks 
missen. Dus zich terugtrekken en de rust opzoeken doet 
ze beslist niet. 
Jannie heeft heel regelmatig ontstoken ogen en is dan 
vrijwel blind. In die periodes komt het voor dat ze de weg 
kwijt is, of aan de verkeerde kant van een deur de klink 
zoekt. Als de ontsteking verdwijnt, gebeurt dat niet meer. 
Ze verrast ons regelmatig met iets nieuws in haar 
gedrag. Zo zingt ze sinds kort het Friese volkslied, met 
haar hand op haar borst. We wisten niet dat ze dat kon.”

De jaarlijkse dementieschaal
Vanaf Jannies veertigste verjaardag wordt er jaarlijks een 
dementieschaal ingevuld door de gedragsdeskundige. 
De uitkomsten hiervan zijn elk jaar heel verschillend.  
“Ik kan niet zeggen dat hier iets uit blijkt, behalve dat het 
op dit moment niet echt een toevoeging is in mijn ogen. 
De meeste termen die gebruikt worden zeggen mij niks. 
Alhoewel je wel met elkaar beter gaat kijken en probeert 
veranderend gedrag te herkennen.”
 
Dementie of niet?
Het herkennen van dementie is bij mensen met een 
verstandelijke beperking niet eenvoudig. Tot nu toe is 
er eigenlijk steeds wel een verklaring voor haar gedrag. 
“Ze is wat sneller geprikkeld, maar ze blijft ons nog 
steeds verrassen en verbazen. Ik vind het jammer 
dat ‘de driehoek’ niet goed werkt. Op dit moment is 
er veel verloop in de zorginstelling, en is ons vaste 
aanspreekpunt er niet meer. Voor Jannie is het belangrijk 
dat we goed contact hebben met elkaar. Samen kunnen 
we overleggen welke zorg zij nodig heeft.”

Veiligheid
“Dan doet het er op dit moment niet toe of ze dementie 
heeft of niet, maar wel of ze gelukkig is en de juiste zorg 
krijgt. Heeft ze ondersteuning nodig bij het lopen?  
Dan bespreken we dat. Haar ontstoken ogen ontstaan 
vooral doordat ze veel in haar ogen wrijft.  

Dus we spreken af dat we haar leren goed de handen te 
wassen. Ze bleef vragen wie de dagelijkse begeleiders 
waren, daarom is er nu een knop in haar kamer. Als ze 
daar op drukt, hoort ze wie er dienst heeft door een 
luidspreker.”

Hecht
“We beleven als familie veel plezier aan Jannie.  
Natuurlijk brengt het een verantwoordelijkheid met zich 
mee, maar we zijn met velen. En dankzij Jannie is onze 
familieband alleen maar sterker geworden over de jaren.”
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Eerder verscheen er een blog over Jannie, gemaakt 
door haar nicht Tamara Streng, op de website van 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

https://www.vgn.nl/blog/dementie-bij-mensen-met-
een-verstandelijke-beperking-hoe-herken-je-dat



We zitten midden in een hittegolf! Met mijn zussen 
en een bijna 18-jarige tweeling ben ik een weekend 
in Flevoland. Het is nog vroeg. Ik zit aan het water 
en vlak voor me geven eenden zichzelf een grondige 
wasbeurt. Met hun snavels fatsoeneren ze hun veren. 
Ze maken zich op voor een hete dag. Koek & Ei! 
Vanwaar deze titel?

Corona
Is het in de zorg allemaal Koek & Ei? We zetten stappen 
voorwaarts in het coronabeleid. Er vindt meer overleg met 
cliënten en hun naasten plaats. Maar vanzelfsprekend 
is het niet. We blijven ons sterk maken voor onderlinge 
afstemming. We roepen zorginstellingen op gesprekken te 
voeren met de cliënten en de naasten. Om een beleid op 
maat per woonlocatie te maken.

Op dit moment nemen we als expert deel aan een 
commissie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) die de mogelijke tweede golf voorbereidt. 
Beter preventief beleid ontwikkelen dan opnieuw overvallen 
worden door een crisis. 

Ik hoop dat u deel heeft kunnen nemen aan onze online 
sessies waar u met uw ervaringen terecht kunt. En dat u 
ook onze nieuwsberichten heeft ontvangen.

Appeltaart
Maar… Koek & Ei is een duurzaam en sociaal 
lunchrestaurant in Driebergen waar ik van een heerlijke 
lunch heb genoten. Er werken mensen met een indicatie 
dagbesteding. Samen met vrijwilligers en een kleine staf 
runnen zij dit restaurantje. Ze werken met producten uit de 
regio en onder andere met de producten die over zijn bij de 
AH. Hun appeltaarten zijn beroemd in de wijde omgeving!
Koek & Ei verkoopt leuke spullen van Magenta, een 
dagbestedingslocatie in Driebergen. Hier weven ze 
bijvoorbeeld prachtige theedoeken en naaien ze mooie 
duurzame vlaggetjes van stof. 
De medewerkers van het lunchrestaurant komen nu in 
coronatijd om de dag om iedereen een werkplek te kunnen 
blijven bieden. En er is nog plek voor nieuwe medewerkers. 
Kijk op: www.koekeneidriebergen.nl .

Twee leuke congressen
KansPlus is op dit moment bezig met de voorbereiding van 
twee leuke congressen: het jaarlijkse cliëntenradencongres 
‘Kom in beweging’ op 4 december en het congres voor 
naasten ‘Herken jij dementie?‘
Door de coronamaatregelen hebben we al onze plannen 
moeten wijzigen. De congressen worden nu digitaal 
gehouden. We stellen leuke interactieve programma’s 
samen met veel afwisseling zoals toneel, een quiz, een poll, 
een interview. En een heuse uitzending van een deel van 
het cliëntenradencongres, waarbij ook een beperkt aantal 
deelnemers welkom is in de studio in Amersfoort. U kunt 
hier meer over lezen in de ZEG’s van dit nummer.

Nalatenschap
We ontvingen een mooie nalatenschap van een trouw lid, 
de heer Lagerwerf. Piet is vorig jaar in juni overleden en 
had reeds lang kenbaar gemaakt dat KansPlus erfgenaam 
zou zijn. Als dank voor alle goede adviezen die hij van de 
medewerkers van ons Kennis- en adviescentrum heeft 
gehad voor zijn inmiddels ook overleden zus met een 
beperking. 
We zijn hem zeer dankbaar. 
Financiële steun blijft nodig en welkom om u vanuit 
KansPlus te kunnen blijven bijstaan. 

Koek & Ei met een sociaal verhaal   
Tekst en foto: Dickie van de Kaa

ACHTER DE 
SCHERMEN
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Ledengroepen over  
activiteiten in coronatijd
Tekst en foto’s: Ledengroepen Bergen op Zoom en Asten-Someren-Deurne

Ledengroepen van KansPlus organiseren allerlei 
activiteiten voor mensen met een beperking en 
hun naasten. Denk aan vakantie, soos, workshops, 
sportactiviteiten en andere bijeenkomsten. In maart 
van dit jaar zijn veel activiteiten abrupt stopgezet. 
Naarmate de intelligente lockdown vorderde, bleek dat 
een terugkeer naar ‘normaal’ voorlopig niet mogelijk 
zal zijn. Hoe gaan de ledengroepen hier mee om? 
KansPlus vraagt twee ledengroepen naar hun verhaal

Bergen op Zoom
Ledengroep Bergen op Zoom zet zich al 60 jaar in 
voor het welzijn van haar leden en is een begrip in de 
Zuidwesthoek. Wekelijks organiseert zij activiteiten als 
een teken- en schilderclub, dansen en een muziekgroep. 
Elke donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er soosavonden.  
Bovendien werkt de ledengroep samen met de ‘Sociaal 
Domeinraad’ en de werkgroep ‘Toegankelijkheid’.   

De vrijwilligers van de zaterdagsoos 
Op zaterdag 14 maart 2020 sloot de zaterdagsoos 
haar deuren. Voor de 27 vaste bezoekers was dit erg 
verwarrend omdat niemand wist hoe lang het zou duren. 

Om elkaar een hart onder de riem te steken,  
hebben we een fotokaart naar iedereen toegestuurd.  
Toch bleven we elkaar missen, dus besloten we bij 
iedereen op bezoek te gaan. Uiteraard op gepaste 
afstand!  Voor iedere bezoeker maakten we een 
verrassingstasje en die hebben we persoonlijk gebracht.  
Deze ‘raambezoekjes’ waren een feest voor iedereen.  
We hebben samen weer kunnen kletsen en lachten.  
En het blijkt dat we elkaar vreselijk missen.

Toen de coronamaatregelen versoepeld werden, 
hebben we in overleg met het bestuur besloten om onze 
soosactiviteiten weer op te starten. Uiteraard volgens de 
richtlijnen van het RIVM. 
De wekelijkse bijeenkomsten op zaterdagmorgen zijn 
weer gestart. 
Er komen gemiddeld tien bezoekers per ochtend. 
De aangepaste activiteiten zijn onder andere wandelen, 
buiten een auto wassen, darten en een tas leren maken 
op een naaimachine. Ook kunnen we met een paar 
aanpassingen weer biljarten.
Helaas kan en mag nog niet iedereen naar ons komen. 
Een paar vrijwilligers gaan daarom op bezoek bij diverse 
woonlocaties zodat er toch even samen koffie of thee 
gedronken kan worden. 
Dit wordt door iedereen erg gewaardeerd.

Henk de Rooij

ALGEMEEN
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Asten Someren Deurne (ASD)
De opstart van de activiteiten ‘nieuwe stijl’ is vlekkeloos 
verlopen. De zondagavond werkgroep van ledengroep 
ASD heeft van tevoren een hele planning gemaakt. 
Normaal gesproken wordt er gedanst op zondagavond, 
maar dat kan nu niet meer. Vanaf 7 juni worden er op 
de zondag andere activiteiten gedaan. Kienen, een 
spellenestafette, een fototocht door het dorp, een 
barbecue en een playback avond. 

Deelnemers moeten zich vooraf via mail aanmelden en 
de coronamaatregelen moeten in acht worden genomen. 
De eerste avonden waren we met vijftien deelnemers. 
Later, toen de regels rond corona wat werden 
versoepeld, konden we maximaal zestig mensen mee 
laten doen aan de barbecue en playback avond.  
Dit omdat de deelnemers uit hetzelfde buitenhuis bij 
elkaar mochten zitten, omdat zij als gezin kunnen 
worden gezien. 

Inmiddels zijn behalve de zondagavond groep, ook de 
computergroep, de sport en spelgroep, de dartgroep en 
de jongerenactiviteiten weer begonnen. 

We zijn als ledengroep ASD hartstikke trots op onze 
vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

Als er ledengroepen zijn die ook willen opstarten, 
maar vragen hebben, dan kunnen ze contact met ons 
opnemen. We staan ze graag te woord! 
Bovendien hebben we een handige afsprakenlijst voor de 
werkgroepen. 
Deze is op te vragen bij het secretariaat, 
info@kansplus-asd.nl. 

Tom Kusters

ALGEMEEN
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VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap, een onderdeel van KansPlus.
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Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak
Voor leden, bestuursleden van ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. 
Voor informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot de zorg voor iemand 
met een verstandelijke beperking. Voor ondersteuning en advies aan ledengroepen 
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Doneren
Donaties zijn altijd welkom. Het rekeningnummer van KansPlus is 
NL49RABO0159376769. Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar, KansPlus is een 
ANBI. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van verschillende criteria:
•   Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris 

of (sinds 2014) onderhands?
•  Als u een bv als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw bv doen.
•   Daarnaast worden er eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan 

u geeft.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om naast de notariële akte ook periodieke 
giften die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende 
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KansPlus
tot uw dienst!
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