
Werkconferentie ‘Samen werken 

op kennis(plein)’  

3 oktober 2013  

 

 

Inleiding door dagvoorzitter  

mevr. Drs. Yvonne Heijnen-Kaales MBA 
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Dagprogramma 

10.00 – 10.15 uur:  Welkomstwoord door de dagvoorzitter 

10.15 – 10.30 uur: Highlights gespreksronde en gesprek 

   hierover 

10.30 – 11.30 uur: Subsessies  

11.30 – 11.40 uur:  Interessepeiling 

11.40 – 11.50 uur:  Plenaire terugkoppeling van subsessies 

11.50 – 12.50 uur:  Parade van best practices, gevolgd door 

   reflectie met alle deelnemers (in drie 

   rondes) 

12.50 – 13.00 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter 

 

 



Doelen werkconferentie voor de VGN 

 Inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van het 

Kennisplein Gehandicaptensector voor VGN-leden; 

 Input krijgen voor het herontwerp; en  

 Draagvlak creëren.  

 



Het Kennisplein Gehandicaptensector 



Verleden 

 

 

 

 In 2008 nemen VGN, Vilans en MEE Nederland initiatief tot het 

Kennisplein Gehandicaptensector, een netwerkorganisatie. 

 Functies van de vereniging voor deskundigheidbevordering NGBZ 

(bijeenkomsten, netwerken, cursussen) en Landelijk 

Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg (website, werkplaatsen) gaan 

hierin op.  

 Een basisinfrastructuur, bestaande uit ICT-voorzieningen, een 

coördinatieteam, logistieke ondersteuning en communicatie, 

verbindt deze onderdelen. 



Heden 

Successen:  

 10 werkplaatsproducten   

 5 lopende werkplaatsen  

 11 grote landelijke bijeenkomsten, 

22 netwerken 

 38 digitale community’s  

 18.000 websitebezoekers per 

kwartaal 

 

Knelpunten: 

 T.o.v. andere Kennispleinen 

wet van de remmende 

voorsprong 

 Vormgeving samenwerking 

 Financiering 

 



Doelen herijking 

 Meer duidelijkheid over de structuur en 

verantwoordelijkheden - indien gewenst aanpassen; 

 Beter op het netvlies bij kennisproducenten en 

kennisgebruikers - benoemen van specifieke doelgroepen. 

 Aanbieden op doelgroepen toegesneden informatie en 

activiteiten en doelgroepen het belang laten zien van 

kennisdeling. 

 Bevorderen van de verbinding met andere infrastructuren 

waar bepaalde groepen hun kennis vandaan halen en 

delen. 

 



Toekomst 

 Kennis over mensen met beperkingen en 

de zorg- en dienstverlening aan hen, 

waar ze ook wonen 

 Kennis voor primair proces en degenen 

die sturend hierop zijn -> aansluiten  

 qua vorm en inhoud 

 Functies vindplaats, broedplaats en 

ontmoeting – met grote rol voor 

cocreatie 

 Meer verbinding met VGN-leden  

 en VGN-bureau 


