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van inzendingen 
Gehandicaptenzorgprijs 2020 
 

 

 

Algemeen 

Eenzaamheid hoort bij het leven, iedereen is wel eens eenzaam. Toch praten we er 

weinig over, omdat we ons er veelal voor schamen. Bij eenzaamheid gaat het om 

het missen van een gevoel van verbondenheid met anderen. Er bestaan 

verschillende vormen van eenzaamheid: emotionele eenzaamheid (ontbreken van 

een hechte band met één persoon, sociale eenzaamheid (ontbreken van duurzame 

relaties met meerdere mensen) en existentiële eenzaamheid (een gevoel van 

zinloosheid). 

Eenzaamheid kan chronisch worden en heeft dan grote gevolgen voor de 

lichamelijke en mentale gezondheid van mensen en daarmee voor de kwaliteit van 

leven.1  

Onder mensen met een verstandelijke beperking is een derde eenzaam en bij de 

groep met een lichamelijke beperking zelfs meer dan de helft.2 Het gaat dus om 

enorme aantallen. En de coronacrisis heeft dit alleen nog maar versterkt.3 

 

Wij hopen door middel van het uitreiken van de Gehandicaptenzorgprijs 2020 dat 

we een bijdrage leveren aan de bewustwording over het onderwerp, zodat het  

beter door professionals wordt herkend en ze mensen met een beperking hierin 

kunnen ondersteunen. Ook wensen we dat we, ook al is het heel beperkt, een 

aandeel kunnen hebben in het opheffen van het taboe dat rondom eenzaamheid. 

 

 
1 We sluiten ons aan bij de beschrijving en definitie van het VWS programma Een tegen eenzaamheid:  

   https://www.eentegeneenzaamheid.nl/over-eenzaamheid/over-eenzaamheid/ 
2 Website HandicapNL 
3 Website Ieder(in): Eenzaamheid, overbelasting en verwaarlozing: coronacrisis treft mensen met een  
  beperking hard 
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Voor beoordeling komen aanpakken/initiatieven in aanmerking die een bijdrage 

leveren aan het voorkomen en/of verminderen van het gevoel van eenzaamheid bij 

mensen met een beperking.  

 

Inzendingscriteria 

Aan deze criteria moet een inzending voldoen om in behandeling te worden 

genomen. Deze worden getoetst door het secretariaat van de prijs.  

Het product dient: 

• geïnitieerd en in hoofdzaak ontwikkeld te zijn door functionarissen van een 

(of meerdere) instelling(en) voor zorg aan mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke of visuele en/of auditieve beperking in het Koninkrijk der 

Nederlanden; 

• ontwikkeld en geïmplementeerd te zijn tussen 1 januari 2015 en heden. 

 

Het aanmeldingsformulier dient: 

• volledig en duidelijk te zijn ingevuld;  

• uiterlijk woensdag 25 november 2020 op het jurysecretariaat (VGN) te zijn 

ontvangen. 

 

De indiener dient werkzaam te zijn in een gehandicaptenzorginstelling in het 

Koninkrijk der Nederlanden.  

 

Algemene inhoudelijke beoordelingscriteria 

Beoordeling vindt plaats op zes aspecten, namelijk: 

• relevantie van de aanpak/het initiatief: de aanpak/het initiatief levert een 

bijdrage aan het voorkomen dan wel verminderen van het gevoel van 

eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke, lichamelijke, 

communicatieve en/of zintuiglijke beperking. Ook wordt gekeken op welke 

vorm van eenzaamheid de aanpak/het initiatief zich richt. 

• continuïteit en overdraagbaarheid: de aanpak/het initiatief moet structureel 

ingebed zijn in de organisatie en overdraagbaar zijn, dat wil zeggen dat het 

ook door andere zorgorganisaties uitgevoerd kan worden.  

• aansluiting bij een goed omschreven doelgroep: voor wie is de aanpak/het 

initiatief bedoeld? 

• betrokkenheid van de doelgroep: de doelgroep c.q. naasten zijn betrokken 

bij de opzet en/of uitvoering van de aanpak/het initiatief. 

• samenwerking: binnen de aanpak/het initiatief is, indien relevant, 

verbinding gelegd met relevante partijen, initiatieven en/of bestaande 
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samenwerkingsverbanden om het gevoel van eenzaamheid bij mensen met 

een beperking te voorkomen dan wel te verminderen.  

• onderbouwing van de werkzaamheid van de aanpak/het initiatief: wat is de 

theoretische en/of praktische onderbouwing waarom de aanpak/het initiatief 

een bijdrage levert aan het verminderen van het gevoel van eenzaamheid of 

aan het opheffen van het taboe. 

 

Specifieke aandachtspunten bij de beoordeling 

Tijdens de eerste selectiebijeenkomst geeft de jury haar beoordeling op basis van 

het aanmeldformulier. Daarbij gaat de aandacht uit naar de hierboven beschreven 

beoordelingscriteria. Op basis hiervan selecteert de jury aanpakken/initiatieven 

voor de zogenaamde shortlist.  

 

De kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd in een pitch een toelichting te 

geven en de aanpak/het initiatief te laten zien. In deze ronde wordt extra aandacht 

gegeven aan enerzijds de onderbouwing van de werkzaamheid van de aanpak/het 

initiatief en anderzijds aan de impact ervan. 

 

Op basis van deze pitches selecteert de jury een top drie en in maart wordt de 

winnaar tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt. Net gestarte initiatieven 

die nog niet aan alle criteria (kunnen) voldoen, maar zeker beloftevol zijn, kunnen 

voor een stimuleringsprijs in aanmerking komen. 

 

Jury 

De jury bestaat uit: 

• Rick Brink (voorzitter), minister van Gehandicaptenzaken; 

• Henriette Sandvoort, ervaringsdeskundige en werkzaam bij het LFB; 

• Eelco Hosman, ervaringsdeskundige en werkzaam bij het LFB; 

• Pouwel van de Siepkamp, verwant en voormalig voorzitter van KansPlus;  

• Astrid van der Kooij, verwant en projectleider, innovator en onderzoeker 

sociale vraagstukken; 

• Gustaaf Bos, onderzoeker en universitair docent bij de Universiteit voor 

Humanistiek, Vakgroep Zorgethiek. 

• Rick Kwekkeboom, lector Langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van 

Amsterdam. 


