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Innovatief samenwerkingsmodel



Samenwerkingsmodel

Gebaseerd op:

• Visie Vision 2020

• Nieuwe richtlijn “Visuele beperkingen bij mensen met een 

verstandelijke beperking”

Samenwerkingsmodel op hoofdlijnen:

• Van handelingsgericht naar levensloopgericht

• Van taakgericht naar samenwerkingsgericht

• Toekomst kunnen organiseren: van individu naar 

groepsgericht.



Preventieve aanpak geeft een verhoging 
van kwaliteit van bestaan

Voor: handelingsgericht Na: levensloopgericht

Oogonderzoek op verzoek Prevalentieonderzoek. Stijging 82 %.

Vrijblijvend gesprek 
hulpvraagverduidelijking

Standaard gesprek hulpvraagverduidelijking met 
hoofdbehandelaar genereert bewustwording. 
Stijging 99 %.

Opgehaalde individuele vervolgtrajecten 
Opgehaalde groepsgerichte vervolgtrajecten.
Stijging van 650%.

Cyclus volgens richtlijnen
Cyclus aangescherpt, hulp bij ondersteuning bij 
cyclische navolging en eigenaarschap.



Voor: taakgericht Na: samenwerkingsgericht

Advies toegankelijkheid op verzoek van 's 
Heeren Loo.

Preventief advies voor de volledige populatie 
van ‘s Heeren Loo. Bestaande bouw, 
nieuwbouw en inrichting terrein.

Begeleiding cliënt: niet geplande algemene 
kennisoverdracht op individueel niveau 
zonder ondersteuning bij implementatie. 
Hoofdzakelijk gericht op begeleiders.

Groepsgericht scholingsplan aan de hand van 
LeerCirkels in 2019 gericht op coaching en 
ondersteuning van de begeleiders en 
behandelaren op de werkvloer.

Reactief Proactief eigenaarschap bij 's Heeren 
Loo. Bartiméus proactief, ondersteunend en 
adviserend.

Groepsaanpak verhoogt kennisniveau 
en leidt tot adequatere signalering 
en aanpak



Preventieve aanpak leidt tot nieuwe 
wetenschappelijke inzichten die toegepast 

kunnen worden op de hele doelgroep

Na prevalentie 
onderzoek:
bij 252 EMB cliënten 
blijkt dat 77 %  
problemen heeft met zien 
en/of horen. 
En 45 % is doofblind.

Uit literatuur bleek dat 
gemiddeld 5% van mensen 
met een verstandelijke 
beperking doofblind is. 
Onze aanname was 25% 
in de EMB doelgroep.



Samenwerkingsmodel leidt tot afname 

onzichtbare/vermijdbare slechtziendheid en 

blindheid, hoger kennisniveau behandelaren en 

begeleiders, adequatere begeleiding, meer kwaliteit 

van leven, toename tevredenheid van medewerkers 

en de mogelijkheid om toekomstgericht te 

organiseren.

Samenvattend


