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Visio 
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Methodisch Werken - Koninklijke Visio

Methodisch werken

Reacties

Leuk om te 
lezen dat meer 

mensen enthousiast 
zijn over Eim. Laatst 
had ik….

Ja, dat heb ik 
gisteren ook 

gelezen. Heb je de 
themapagina van….  

Laat ook een reactie 
achter op het forum.

Visio Forum
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Communicatieniveaus (Oskam en Scheres)                      Toegevoegd: 02-01-2013

Een cliënt die communiceert op situatieniveau, leeft meestal in een beperkte wereld. Zijn 
model van de wereld bevat weinig begrippen en verbanden. De cliënt ondergaat een 
situatie en neemt deze mogelijk waar. Het betreft hier situaties waar de cliënt lijfelijk…

Link4All      Toegevoegd: 08-12-2012

Visio heeft zich samen met een aantal grote organisaties voor verstandelijke 
gehandicaptenzorg verenigd in een stichting die de naam Link4All draagt. Naast Visio zijn 
dit Amerpoort, Baalderborggroep, Bartiméus, Pameijer, Stichting Ookjij.nl, Tragelzorg...

Eigen Initiatief Model (EIM)                                    Toegevoegd: 01-11-2012

EIM is een trainings- en begeleidingsmodel voor mensen met een verstandelijke beperking 
ter vergroting van hun zelfredzaamheid in het dagelijks leven: thuis, op het werk en in hun 
vrije tijd. EIM gaat er vanuit dat mensen met een verstandelijke beperking door training…

Op de tast zelfstandig werken : eigen initiatief model 
voor visueel gehandicapten Toegevoegd: 01-11-2012

Het model Eigen initiatief model (EIM) is door Jackelien van der Sleen (werkbegeleidster 
Huis te Echten) aangepast voor mensen met een verstandelijke en visuele handicap. Dit 
model stimuleert de zelfstandigheid van de cliënt, zij worden aangesproken op hun…
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Pick a Piece of the Pie PAI 

PAI = Participatie & Activiteiten Inventarisatie 
PAI = Participation & Activity Inventory 



Alliade 





 





Amarant Groep 



VGN werkconferentie okt 2013 

Voorbeeld 

• Doelgroepen 

• Kennis 

genereren 

• Kennis 

verspreiden 

• Ouderen 

• GOUD onderzoek 

• Leergang 

ouderen van de 

Amarant 

Academie 



VGN werkconferentie okt 2013 

Kennisbeleid 

• Doelgroepen 

• Kennis 

genereren 

• Kennis 

verspreiden 

 

• (Wetenschappelijk) 

onderzoek 

• Leergangen 



Carante groep 





Cordaan 
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Kennis- en ketengroepen Cordaan 

• Situatie binnen de VGZ eind 2009: 

• Breed scala aan cliëntprofielen 

• Ondersteuning is regionaal georganiseerd 

• Met weet van elkaar vaak niet wat er gebeurt: onvoldoende afstemming 
en een versnipperd zorgaanbod 

 

• Samenwerking bovenregionaal voor cliëntprofielen die specifieke kennis en 
expertise vereisen door betere afstemming, kennisbundeling en 
samenwerking op de verschillende levensdomeinen  
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Stand van zaken ouderenketen 

 

• Kennis- en ketengroep ingericht:alle regio’s 

• Visie beschreven en gepresenteerd 

• Gestart met implementatie van de visie 

• Scholingstraject gestart, competenties beschreven 

• najaar themamiddag ouderen 

 

• Deelprojecten  

1. Vitaliteit en gezondheid 

2. Huisvesting 

3. Competenties en deskundigheid 

4. Palliatieve zorg 

5. Dagbesteding 

 



Dichterbij 



 
 

Luciënne Heerkens 
Petri Embregts 



Academische Werkplaats AWVB 
(Tranzo) 

Lunetzor
g 

Koraal 

S&L 

Zuid 
wester 

AW 
Leven met 

een 
verstandelij

ke 
beperking 

Dichterbij 

UvT 
(Tranzo) LFB 

HAN 

CZ 

MEE 
Zuid-NL 



Behoefte/vraag Kennisontwikkeling 
(Effectiviteit) Kennisdeling 

Regulier Kennisn@ Regulier 

Kennisn@ 



Kennisn@  

Waar heeft praktijk behoefte aan? 
Wat sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen? 
Kennisagenda (MEE Nederland, VGN, Vilans en ZonMw, 
Schuurman, 2012) 
 
Verbindingen  
Het maken van verbindingen tussen kennis ’plekken’ wordt van 
groot belang geacht.  
 
Vakkennis beroepskrachten  
Meer aandacht naar de competenties en vakkennis van 
beroepskrachten. 
 
Thema seksualiteit (Heestermans, Embregts, 2012) 
-Cursus Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik 
-Cursus Taxatiegesprekken 
Vanuit de andere leerstoel van Embregts zijn cursussen 
ondergebracht bij Rino Zuid.  
 
 
 



Gemiva 



- Waarom? 

 Delen van kennis, ontwikkeltraject pb’ers, 
overgang naar WMO 

 

- Wie?  

 Kerngroep  organische groep medewerkers 

 

- Wat? 

 Nieuwsgierig op zoek gaan naar talenten van 
andere medewerkers 

Trots op Talent 



- Hoe? 

 Interviews, meelopen, koffie drinken etc. 

 

- Delen van ervaringen: 

 Symposium met talentenmarkt 

 

- En nu? 

 Samen met enthousiastelingen kijken hoe we 
verder gaan  

Trots op talent 



Kentalis 
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Koninklijke kentalis 

•Diagnostiek, behandeling, begeleiding, onderwijs 

 

 

Doof, ernstig SH, doofblind,taalontwikkelingsstoornissen 

(incl. + verstandelijke, psychiatrische probl, ASS, CLD) 

 

 

2009: landelijke fusie, belangrijkste overweging:  

Bundeling van expertise 

 

 

Daarom vanaf 2009 centrale positie voor expertise  

en inrichting sector Expertise & Innovatie:  

zoektocht in grote postfusie organisatie 

 

 

 
3 oktober 2013 E&I 
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Kentalis - Expertise & Innovatie 
Ondersteunend aan primair proces van diagnostiek – zorg – onderwijs 

 

•  Bestaande kennis delen: 

• - formeel: opleidingen (voor alle domeinen en functies) 

• - informeel: kennisnetwerken (regionaal en landelijk), kennisdagen 

• Nieuwe kennis ophalen en ontwikkelen: 

• PonTeM praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling 

 

• Internationalisering: 

• Internationale kennisdeling 

 

• Multimedia:  

• toegankelijk maken materialen: gebarentaal, gebaren, ondertiteling, visualisering   
 
•GOUDEN STAP 2012: Regio-adviseurs E&I 

 

 

3 oktober 2013 E&I 



Lunet Zorg 



Werkconferentie  
“Samen werken op kennis(plein) 

3 oktober 2013 

Lunet zorg 
Jan Willem Schuurman 

Programmaleider  
kennis en onderzoek 

 



Lunet zorg: 
Een business case voor kennisbeleid. 

 
 Waarom? 

 
1. Om enigermate financiële 

onderbouwing te kunnen geven van de 
kosten en opbrengsten van 
kennisbeleid. 

2. Beslissers de mogelijkheid geven om zelf 
scenario’s uit te werken en door te 
rekenen. 

3. Beslissers concreet beeld te geven welk 
werk vast zit aan kennisbeleid. 



Lunet zorg: 
Business case voor kennisbeleid; 

 
Hoe?  

 

1. Nulmeting uitgevoerd; hoeveel tijd is men nu kwijt men 
zoeken en vinden van benodigde kennis? En waar zoekt 
men? 

2. Kennisbeleid ontleent tot op procesniveau; wie moet wat 
doen en hoeveel tijd en middelen kost dat? 

3. Opbrengsten kwantificeren waar mogelijk. Vooral 
kwalitatief. 

4. Model in spreadsheet gezet waarmee elke organisatie 
zijn berekening kan maken 



Lunet zorg: 
Business case voor kennisbeleid; 

 
kanttekeningen 

• Financiële onderbouwing moet 
nog scherper 

• Opbrengsten meetbaarder maken 
zou de business case sterker 
maken. 



Middin 



Kennisopbouw in de praktijk 

Beeldhorloge 



Kennisopbouw: 
 

 

Timer bv kennis Middin 



Pameijer 



Kennisstromen bij Pameijer 

ECP Emp. D CZ 

KC 

Regio’
s 



Uitgangspunt 



Siza 



Kennisdeling binnen: 

 

www.siza.nl 

 

Kenniscirkels  

http://www.siza.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring 1: binnenste cirkel    Cliënt (/-verwanten), regiebegeleider, regiebehandelaar 
       (het primaire proces, BBP, “Dit vind ik ervan”) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring 2: De middelste cirkel   Multidisciplinaire behandelaren betrokken bij cliënten met de typering  

                van de Kenniscirkel. (methodieken, wetenschap, behandeling) 
 
Ring 3:  De buitenste cirkel    Cliënten, verwanten, begeleiders, teamleiders, managers, behandelaren,  
                                                      en anderen die zich bij deze typering betrokken voelen (visie, innovatie) 

 

Kenniscirkels bij Siza… 
Werkplaats voor kennisdeling!  

 

1ste 
cirkel 

2de cirkel 

3de cirkel  

Leren, kennisdeling, ontwikkelen binnen een 
vijftal typeringen (NAH, LG, EMVG/IB, EMB en 

LVB/ASS). Expertise, specifiek kennis- en 
ervaringsgebied. Een werkplaats waar we 

samenhangende begeleiding en behandeling 
vormgeven vanuit een lerend perspectief. 

Interdisciplinair overleg waar de samenhang 
wordt gemaakt op inhoud zodat deze bruikbaar 

is voor alle thema’s/ vraagstukken / 
ontwikkelingen / etc rondom de genoemde 

typeringen binnen heel Siza en daarbuiten. 



Kenniscirkels v1 
KB&O / jw / 20110923  
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- de combinatie van deze vier elementen is de input voor de initiële opleiding en 

vertrekpunt voor afstemming met onderwijsorganisaties vanuit ons  werkveld;;   ‘Dit  

is  wat  wij  van  u  verwachten”. 
- daarnaast  is  dit  de  input  voor  interne  leerprogramma’s. 

- Wetenschappelijk  onderzoek  voegt  aan  bovenstaande  elementen  ‘kennis’  toe  en  
door  wetenschappelijk  onderzoek  ontstaat  ‘kennis’.  Het  integreren  in  de  dagelijkse 

praktijk kan binnen de leercirkel tot stand komen 
- Opgedane kennis en ervaring wordt vanuit de kenniscirkel in beeld en taal 

gebracht en verspreid; hierdoor kan kennisoverdracht plaatsvinden in welke vorm 

dan ook 
 

De rode vlakken vormen het kader waarbinnen gewerkt en gedacht wordt: 

- visie, doel en strategie van Siza als organisatie 

- visie op leren als basis voor uitwerking (kernelement van deze visie is voortdurend 
onderzoek wat leidt tot leren als mentaal proces met ontwikkeling tot gevolg) 

 
Het in samenhang werken aan deze elementen leidt tot kwaliteit. Het gele vlak van 

kwaliteit is resultante. 

 
Het paarse vlak van cultuur is de bodem. Enerzijds is cultuur belangrijk om het leren te 

kunnen laten ontstaan (leerklimaat), anderzijds veroorzaakt het leren een cultuur die past 
bij waar we als organisatie voor staan.  

 

 

 
 Cultuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kwaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

typering handicap (nah, 

zg, (sg)lvg, ass, emb, enz) 

visie, doel, strategie 

bekwaamheden medewerkers methodieken 

individu en diversiteit 
aan individuen 

initiële opleiding Interne leerprogramma’s 

onderzoeken, leren & ontwikkelen 

Publiceren &
 visualiseren 

wetenschappelijk onderzoek 

 
 

De blauwe vlakken 
geven de 

‘werkvelden’ aan 
waar de Kenniscirkel 

in acteert: 
 

De rode vlakken 
vormen het kader 

waarbinnen gewerkt 
en gedacht wordt: 

 
Het groene vlak is 

kwaliteit. Dat overal 
ten grondslag ligt, 
binnen Siza dmv  

‘Dit vind ik ervan’. 
(Afwijkend van de 

HKZ en gericht op de 
directie dialoog  
met de cliënt) 

 
Het paarse vlak van 
cultuur is de bodem.  



MEE Nederland 



WikiMEE in perspectief: plek binnen 
Kennismanagementtraject 

Doel: meer waarde uit aanwezige 
kennis binnen MEE (lokaal, regionaal en 

landelijk niveau) 

Kansen voor meer  
bovenregionale 
samenwerking 

Behoefte om sneller en beter 
nieuwe onderscheidende kennis 

te ontwikkelen en etaleren 

Sprake van veel impliciete,  
persoonsafhankelijke 
kennis binnen MEE 

Best Practices 
T-profielen 

(Kennisdashboard0 

WikiMEE People Finder 

Landelijk intranet 



Wat is WikiMEE?  
Intranet-informatiebank met MEE-specifieke kennis 

van, voor en door MEE-medewerkers 

 


