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Waarom kennisbeleid? (1)

‘Als man met autisme had hij behoefte aan 

duidelijkheid, veiligheid, en een goed gevuld 

dagprogramma. Met personeel dat weinig van 

autisme afwist, met veel personeelswisselingen 

en een tekort aan personeel, met dagelijks veel 

lege tijd, kwam Jan niet aan zijn trekken. Hij 

moest meer en meer moeite doen om veiligheid 

te vinden. Jan kreeg niet de hulp die hij nodig 

had en uitte zijn onvrede daarover in agressief 

en destructief gedag.’  (1988 - p. 52-53)



Waarom kennisbeleid? (2) 

‘Ik begrijp mijn omgeving en ik kan in redelijke 

rust en in goed welzijn functioneren. Mijn 

angsten worden gereduceerd door passende 

begeleiding: een overzichtelijke en voorspelbare 

leefomgeving, en medicamenteuze 

ondersteuning. Ik kan plezier vinden in dingen 

die men met mij onderneemt in wonen, tijdens 

mijn dagbesteding en in de vrije tijd‘ (2012 - p. 

126) 



Wat leert dit ons?

▪ Samenbrengen van drie soorten kennis:

▪ Ervaringskennis van moeder

▪ Praktijkkennis van medewerkers

▪ Wetenschappelijke kennis van onderzoekers

▪ Aandacht voor organisatorische randvoorwaarden:

▪ Personeels- en opleidingsbeleid

▪ Passende dagbesteding en huisvesting



Highlight Samenwerkingsconvenant 2007

ZonMw Programma V.B. 

ZonMw Programma InZicht

NPG Gewoon Bijzonder

▪ De Sensatie van een Goed Leven

▪ Netwerk Samen Kunnen Kiezen

▪ NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder

▪ Sociale relaties bevorderen met ICT

▪ Ondersteunen gezonde leefstijl: de 

krachten gebundeld!

▪ Meer op eigen benen met LVB

▪ Samen werken, samen leren

Vilans- VGN - ZonMw

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/de-sensatie-van-een-goed-leven.html?origin=66819
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/netwerk-samen-kunnen-kiezen-gewoon-bijzonder.html?origin=66819
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder.html?origin=66819
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/sociale-relaties-bevorderen-met-ict.html?origin=66819
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/ondersteunen-gezonde-leefstijl-de-krachten-gebundeld-gewoon-bijzonder.html?origin=66819
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/meer-op-eigen-benen-met-lvb-gewoon-bijzonder.html?origin=66819
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/samen-werken-samen-leren-onderzoek.html?origin=66819


Highlight: Gehandicaptenzorgprijs



Highlight: masterclasses 

Wetenschappelijk onderzoek

Start 2007  

Kennismanagement

Start 2007

Intussen 12e editie 

In totaal 208 deelnemers 

van 59 VGN-lidinstellingen

Intussen 6e editie

In totaal 104 deelnemers 

van 44 VGN-lidinstellingen



Highlight: Kennisplein Gehandicaptensector



Waarom doorgaan met kennisbeleid?

Kernopgaven voor de sector zijn:

▪ Toenemende complexiteit van 

zorgvragen

▪ Zorgvernieuwing en toerusting 

professionals

▪ Normatieve professionalisering

▪ De arbeidsmarkt

▪ Voorzien in een duurzame 

kennisinfrastructuur


