


VGN bijeenkomst ‘Samenwerken op (het) kennis(plein)’ 

Het Kennisplein als actief netwerk  
&  

Kennis laten schitteren  
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Gemiddeld 13.000 bezoeken per maand 
De helft meer dan vorig jaar 
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Het Kennisplein in cijfers 



Het Kennisplein in cijfers 

Gemiddeld 4300 downloads per maand 
Dit was vorig jaar nog 1850 per maand,  
dus meer dan verdubbeld. 
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Het Kennisplein in cijfers 
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Gebruikersonderzoek 

Gemiddelde waardering met een 8 
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Gebruikersonderzoek conclusies 

• Zoeken gericht naar informatie 
• Bijna driekwart bezoekt onder werktijd 
• 55% bezoekt (ook) in eigen tijd 
• Informatie voldoet ruim aan actualiteit, bruikbaarheid 

voor het werk/studie en prettige leesbaarheid 
 

• Belangrijkst 
- praktische instrumenten (74%) 
- nieuwe ontwikkelingen (70%)  
- informatie over kwaliteitsverbetering zorg (70%) 
 

• Verbeteringen 
- Meer visueel 
- Vindbaarheid van informatie 
- Meer interactie 
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- Nieuwe homepage 
- Gewoon Bijzonder op het Kennisplein 
 

Marketing & communicatie 



Marketing & communicatie 

• Nieuwe thema’s o.a. Inclusie 
 - Inclusie afgerond: incl. test en veel tools 
 - Persaandacht, glossy, interviews 
 
• Bijeenkomsten: Begeleiderscongres LVB Sensitiviteit en Diversiteit  

• 25 nov. samen met Landelijk Kenniscentrum LVB en Amerpoort 
• Website, mailings, nieuwsbrief, social media, videoverslag 

 
• Werkplaatsen o.a. Financiële zelfredzaamheid  

- Producten: signaallijst, screeningsinstrument, workshop, handreiking  
 - Communicatie: flyer, website, social media, persbericht  
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Video werkplaats Financiële zelfredzaamheid 
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Marketing & communicatie 

•  Academische werkplaats 
 Tranzo en Kennisplein samenwerking gestart. Communicatie met o.a. film in   

       voorbereiding 
 

• Panel inrichten 
- Mailing geïnteresseerden n.a.v. gebruikersonderzoek, 1e poll online 
 

• Overige activiteiten  
 - Kennismarkt 2016 in voorbereiding 
 - Bekendheid en vindbaarheid Kennisplein 
 - Corporate flyer, (online) banners, bijeenkomsten 
 - Visuele content (infographic, vlogs, etc.) 
 - Interactie 
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het vindbaar, deelbaar en bruikbaar maken van kennis voor het 

primaire proces in de gehandicaptensector, d.w.z. directe 
begeleiders en degenen die hen aansturen. Kenmerkend voor 
de werkwijze is cocreatie. 

 
Werken aan de duurzame landelijke kennisinfrastructuur – in het 

kader van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, het 

Nationaal Programma Gehandicapten.    
 
Aandacht voor netwerkontwikkeling en marketing   

 

VGN bijeenkomst ‘Samenwerken op (het) kennis(plein)’ 

 
 
 
 
 

    Kennisplein vanaf 2015: nieuwe context, nieuwe opdracht  

 
 
 
 



• Actief halen/brengen  
• Co-creatie  
• Versterkend  
• Landelijk  
• Divers 
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Het Kennisplein is… 



1. Samen Verbeelden van het begrip ‘duurzame 

kennisinfrastructuur’, in het licht van Gewoon 

Bijzonder  

2. Bespreken van de beelden aan de hand van de 

vraag: welke rollen en accenten zijn gewenst 

en hoe te komen tot optimale co-creatie en wat 

daarvoor nodig is  
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Opdracht 


