
Programmaboekje
Congres Toekomstagenda 
Gehandicaptenzorg en 
-ondersteuning
Ben jij er op maandag 12 december bij?

Praktische informatie
• Je kunt online of fysiek deelnemen

• Online-programma van 9.45 – 15.15 uur

• Fysiek programma van 9.00 – 16.30 uur

• Locatie (fysieke deelname): Postillion Hotel Utrecht Bunnik

• Deelname aan het congres is gratis
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Programma
Ben je fysiek op het congres aanwezig? Dan heb je keuze 
uit verschillende sessies per ronde. Volg jij het programma 
online? Dan kun je de plenaire start, sessie 1.1, het plenaire 
middagprogramma, sessie 2.1 en sessie 3.1 meekijken. Het 
online programma is aangegeven met een sterretje (*).

09.00

09.45

10.15

10.30 

11.15

11.45 

12.30 

13.30

14.15

14.30

15.15 

15.30

16.00

Ontvangst

Plenaire start*

Wissel

Sessieronde 1: Mijn Leven

Sessie 1.1 is ook online beschikbaar*

Pauze

Plenaire middagprogramma

Onder meer in gesprek met minister Conny Helder*

Lunchpauze

Sessieronde 2: Een goede basis

Sessie 2.1 is ook online beschikbaar*

Wissel

Sessieronde 3: Werkplezier

Sessie 3.1 is ook online beschikbaar*

Wissel

Plenaire afsluiting

Borrel

– 09.45 uur

– 10.15 uur

– 10.30 uur

– 11.15 uur

 

– 11.45 uur

– 12.30 uur

– 13.30 uur

– 14.15 uur

– 14.30 uur

– 15.15 uur

– 15.30 uur

– 16.00 uur

– 16.30 uur

Hoofdthema’s

De sessies zijn verdeeld onder drie hoofdthema’s:
• Sessieronde 1: Mijn leven
• Sessieronde 2: Een goede basis
• Sessieronde 3: Werkplezier

Ervaringsdeskundige/naaste

Zorgprofessional

Bestuur/management/beleid/kwaliteit

Anders (onderzoekers/onderwijs/gemeenten)

A

B

C

D

Bekijk de sessies 

in ronde 1

Bekijk de sessies 

in ronde 2

Bekijk de sessies 

in ronde 3

Doelgroepen

We vragen je om een keuze te maken uit de aangeboden sessies. Op 
deze manier stel je een persoonlijk programma samen, passend bij 
jouw behoefte. Om je hierbij te helpen zijn er met kleurtjes groepen 
aangegeven. Die vertellen jou voor wie elke sessie vooral is bedoeld.
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Sessieronde 1: 
‘Mijn Leven’
Ieder mens wil een zo fijn mogelijk leven; op een eigen manier, in 
een prettige omgeving en met het gevoel dat je er toe doet. Door 
samen in gesprek te gaan, echt te luisteren en te verplaatsen in 
het perspectief van de ander, krijgen we meer begrip en leren we 
van elkaar.

Mari Sanders

1.1

Ooit begonnen als een leerling op speciaal onderwijs, 
nu film- en documentairemaker voor de NPO. In de 
keynote vertel ik hoe die reis is verlopen. Ondersteund 
door filmmateriaal uit eigen werk bespreek ik hoe we 
in Nederland met mensen met een beperking omgaan 
en wat we kunnen leren van onze Europese buren. 
Een soms ongemakkelijke maar humorvolle reis langs 
speciale scholen, geschiedenis, uitkeringsstress en verre 
Europese reizen die ons leren hoe we naar handicap 
kijken en kunnen leren kijken. Een veelzeggend verhaal 
over een beperking hebben in Nederland.

‘Een persoonlijke visie op het 
leven met een beperking’*

Bedoeld voor: A B

Beppie Jans

1.2

We beginnen met een korte introductie. Over 
de vooroordelen waar wij mee te maken 
hebben en welke uitdagingen er zijn voor de 
toekomst, bijvoorbeeld meer kansengelijkheid, 
meer zichtbaarheid, meer inclusief en dat dat 
tweerichtingsverkeer is. En hoe de STERKplaats 
bijdraagt aan onze ontwikkeling.

Van vooroordelen naar meedoen 
in de maatschappij

Bedoeld voor: A B

Mycha Kilian

*Deze sessie is ook 

online beschikbaar

Tijd:
10:30 - 11.15 uur
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Marike van Weelden

1.5

Theatermakers Marike van Weelden en Pieter 
Tiddens schreven en speelden de voorstelling ‘Lastige 
Ouders’ - over een gezin met een kind dat altijd zorg 
nodig zal hebben - in vier jaar tijd bijna 200 keer.
In deze sessie delen zij hun ervaringen over het 
spelen van deze voorstelling en het vertonen van de 
documentaire ‘Waar de Helden zijn’. En vooral over 
de nabesprekingen die een onlosmakelijk onderdeel 
van deze voorstelling vormen.

Lastige Nagesprekken

Bedoeld voor: A B C D

Simon van der Weele

1.6

Hoe treedt je in contact, hoe richt je de dag in, hoe 
stem je de zorg af als iemand zijn of haar perspectief 
niet kenbaar kan maken? In deze sessie gaan we 
graag met jullie in gesprek over hoe om te gaan met 
de onzekerheid die opkomt als je samenleeft met en 
zorg geeft aan mensen met EMB en welke strategieën 
en oplossingen behulpzaam zijn om zo goed mogelijk 
gezamenlijk zorg te kunnen dragen voor een goed 
leven van mensen met EMB.

Omgaan met onzekerheid in het 
alledaagse leven met mensen 
met EMB

Bedoeld voor: A B

1.3

Wat kun je doen om mensen met een verstandelijke 
beperking gezonder te laten leven? In deze 
workshop nemen Annelies en Lidewij jullie mee in 
de ontwikkelingen van leefstijl in de wetenschap 
en praktijk. We zoomen in op een cursus voor 
begeleiders en hoe vindt leefstijl zijn weg in het 
onderwijs voor de professionals van de toekomst? 
We nemen jullie vervolgens actief mee in hoe leefstijl 
aandacht heeft in de dagelijkse praktijk. Doe je mee?

Gezonde leefstijl vanuit 
onderzoek, onderwijs en in de 
praktijk: ervaren en doen!

Annelies Overwijk

Bedoeld voor: A B C D

1.4

Iedereen doet mee op de best passende (werk)
plek. Hoe organiseer je ‘dagbesteding’ midden in 
de samenleving? Hoe zorg je ervoor dat mensen 
volwaardig meedoen in het bedrijfsleven? Dit 
vraagt samenwerking van vier partijen: bedrijven, 
zorgorganisatie, de overheid en de mensen om wie 
het gaat. In deze sessie neemt Cordaan je mee hoe zij 
dit organiseren bij de Westerparkgasfabriek.

Meedoen middenin de 
samenleving

Bedoeld voor: C D

Lidewij Louvet Pieter Tiddens

Femmianne Bredewold

Cordaan
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Brigitte Verhage

1.9

Technologie speelt vandaag de dag een steeds 
grotere rol, dit geldt ook in de zorg. Wat staat er 
in de Toekomstagenda over technologie? Welke 
plannen heeft VWS voor de komende vier jaar? 
Tijdens deze sessie nemen we je mee langs de 
drie hoofdonderwerpen: het implementeren van 
technologie, het gebruik van data en de medewerker 
van de Toekomst. We lichten kort toe welke acties 
we in gang gaan zetten en gaan graag met jullie in 
gesprek en wat jullie ons graag nog willen meegeven.

De Toekomstagenda en 
Technologie, wat gaan we doen?

Bedoeld voor: B C D

Dickie van de Kaa

1.10

Bij inspraak vertellen mensen met een beperking 
en naasten over wat hun wensen en meningen 
zijn. Ook mensen met een beperking en naasten 
die niet in een cliëntenraad zitten. Zij delen hun 
wensen en meningen met de zorgorganisatie en 
de cliëntenraden. Hoe kunnen mensen met een 
beperking en naasten de inspraak vergroten? 
Daarover gaan we met elkaar in gesprek en we geven 
je tips hoe je dit kunt doen.

Inspraak in de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz2018)

Bedoeld voor: A B

1.7

Ervaringsleren: leren door ervaring, uitwisseling 
en reflectie. Hoe voelt het als anderen over jou 
beslissen? Geef je over aan een interactieve sessie 
rondom het thema 1001 begeleiders. Met live 
muziek, film en een theatrale lezing. Kom dichter bij 
het perspectief van iemand met een verstandelijke 
beperking, én dichter bij de binnenwereld van de 
zorgprofessional. En vergeet jezelf niet mee te 
nemen. Theatergezelschap Gehring&Ketelaars, Milan 
Dorreboom van de LFB en Art Partner werken samen 
in dit zinnenprikkelende uur.

Kom Dichterbij

Milan Dorreboom

Bedoeld voor: A B

1.8

Buurtcirkel is een eenvoudige, maar krachtige 
interventie, die mensen met een kwetsbaarheid 
met elkaar en met de wijk in verbinding brengt. 
Inclusie dus. Zo’n 10 tot 12 deelnemers uit dezelfde 
wijk vormen met elkaar een netwerk. Met minimale 
ondersteuning van een Buurtcirkelcoach en een 
vrijwilliger leren zij van en met elkaar. In deze 
workshop krijg je op een interactieve manier een 
goed beeld van wat een Buurtcirkel is en wat het 
betekent voor mensen.

Buurtcirkel - Voor elkaar

Bedoeld voor: B C D

Anne Gehring Tessa Blankestijn

Marion Thielemans

Richard van Vliet

Ingrid Dassen
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Sessieronde 2: 
‘Een goede basis’
Samen werken we aan goede zorg en ondersteuning voor mensen 
met een langdurige zorgvraag en hun naasten. We zorgen dat 
basiszorg en ondersteuning op orde is en toekomstbestendig. 
We gaan hierbij uit van de mogelijkheden in plaats van de 
beperkingen.

2.1

In deze sessie zal Renate Richters, voormalig wethou-
der in de gemeente Eindhoven en vanuit verschillen-
de rollen voor de VNG betrokken bij de verbetering 
van de toegang tot het sociale domein, een toelich-
ting geven op de stappen die gemeenten zetten om 
de toegang zo goed mogelijk in te richten. Dat doet 
zij samen met Marieke van Gastel, gemeenteraadslid 
in Eindhoven en voormalig lid van de cliëntenraden 
van het sociaal domein in Eindhoven en Fokus.

*Deze sessie is ook online beschikbaar

Naar de gemeente voor 
ondersteuning, wat nu?*

Bedoeld voor: C D

Renate Richters

Marieke van Gastel

2.2

Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland hebben een 
akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord 
is om samen een transitie te maken naar een 
duurzame, toekomstbestendige en betaalbare 
gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag 
Handicap en in lijn met de visies van VGN en 
zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke 
ontwikkelthema’s opgenomen: de 5 kanslijnen.

Kanslijnen: van papier naar 
praktijk

Bedoeld voor: C D

Theo van Uum

Dirk Wolbers

Tijd:
13:30 - 14.15 uur
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Johan Vesseur

2.5

Zorgtechnologie, je kunt er niet meer omheen. 
Er zijn zoveel mogelijkheden waarmee cliënten 
zelfredzamer worden en waarmee je meer zorg op 
maat kunt leveren. Maar hoe pak je dat nou op een 
goede manier aan? Binnen de Innovatie-impuls 
Gehandicaptenzorg is hiervoor de Innovatie-Route 
ontwikkeld. De Innovatie-Route helpt en neemt 
je stap voor stap mee. In deze sessie maak je in 
vogelvlucht kennis met de Innovatie-Route, waarbij 
je de cliënt niet uit het oog verliest.

Met de Innovatie-Route aan de 
slag met zorgtechnologie in jouw 
organisatie

Bedoeld voor: B C D

2.3

In pilots gespecialiseerde client ondersteuning krijgen 
cliënten en naasten met complexe problematiek 
ondersteuning. In de werkwijze staat leren en 
reflecteren centraal. Wat leren we van ervaringen, 
hoe kunnen we het met betrokken partijen beter 
doen? Aan de hand van concrete casuïstiek uit 
de pilot Casemanager Hersenletsel gaan we met 
elkaar in gesprek over hoe we leren in de praktijk 
vormgeven en wat dat oplevert.

Gespecialiseerde client onder-
steuning: leren en reflecteren in 
de praktijk

Judith Zadoks

Bedoeld voor: C D

2.4

Om duurzaam en structureel goede zorg en onder-
steuning aan mensen met een complexe zorgvraag te 
kunnen leveren moet er anders worden gewerkt. Er is 
immers schaarste aan mensen en middelen waarmee 
de zorg geleverd moet worden. VWS gaat een ont-
wikkelprogramma opzetten, waarbij zorgaanbieders 
gefaciliteerd worden om de zorg voor deze doelgroep 
verder te ontwikkelen en deze ontwikkeling toe te 
passen in alle lagen van de organisatie. In deze sessie 
wil VWS graag input vanuit het veld ophalen om de 
inhoud van het ontwikkelprogramma vorm te geven.

Ontwikkelprogramma VG06-VG07

Bedoeld voor: C D

Marije van der Rijst

Didi Verver Annelies Kooiman

2.6

Zien we de inwoner als partner en als klant die 
zelf zijn vraag onderzoekt, samen met mensen die 
kunnen helpen met zoeken naar goede oplossingen? 
Wij nemen je mee in deze meer responsieve aanpak 
en reflecteren op de menselijke maat in de toegang 
tot zorg en ondersteuning en wat dat oplevert voor 
inwoners, professionals en de gemeente.

Regel ondersteuning aan 
inwoners met een levenslange en 
levensbrede beperking vanuit de 
menselijke maat

Bedoeld voor: C D
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2.9

In deze presentatie zullen kort de uitkomsten 
besproken worden van mijn promotieonderzoek 
waarop ik 20 september jl. gepromoveerd ben 
aan de Erasmus Universiteit. Uit dit onderzoek 
bleek dat er bij gemiddeld 40% van de S-GGZ 
patiënten een sterke aanwijzing is voor een LVB 
of zwakbegaafdheid. Verder wordt gekeken naar 
wat er zowel binnen als buiten de GGZ in de 
samenwerking met de diverse netwerkpartners zou 
moeten gebeuren om tot passende zorg te komen. 
Welke gemeenschappelijke visie is daarvoor nodig? 
Wat zijn in de dagelijkse praktijk de uitdagingen, de 
belemmeringen en de mogelijkheden?

Ogen open voor LVB in de GGZ

Bedoeld voor: A B

Bart van Rosmalen

2.10

Iedereen wil goed werk leveren; dat is het uitgangs-
punt voor deze landelijke inspiratiesessie over Goed 
Werk! Dit doen we aan de hand van ‘Nieuwe Goede 
Gewoontes’ die we recent in vier regionale sessies 
met zorgprofessionals hebben verzameld. In deze 
inspirerende sessie gaan we met zorgprofessionals én 
management/bestuur aan de slag, onder de creatieve 
begeleiding van de HKU. Wil jij onder creatieve bege-

leiding van Bart van Rosmalen je blik verbreden? 

Let op: deze sessie is van 13.30 - 15.15 uur. Hierdoor kun je geen keuze 
maken uit de sessies in ronde 3.

Nieuwe Goede Gewoontes

Bedoeld voor: A B C

2.7

Snappen mensen jou altijd? Praat jij ook weleens met 
moeilijke woorden? Zijn teksten voor iedereen te 
begrijpen? We praten met elkaar over wat moeilijke 
informatie betekent voor mensen die moeite hebben 
met lezen en begrijpen. Hoe gaan zij daar zelf mee 
om? Welke tips hebben zij voor anderen? Door 
middel van verschillende oefeningen gaan wij actief 
aan de slag met het vereenvoudigen van moeilijke 
(zakelijke) taal. Tijdens deze sessie gaan professionals 
samen met ervaringsdeskundigen stoeien met taal.

Begrijpelijke communicatie - 
Waarom moeilijk doen als het 
makkelijk kan

LFB

Bedoeld voor: A B

Petra van Alphen

2.8

In de gemeente Zwijndrecht werd in deze pilot 
gewerkt met lifecoaches die functioneerden 
als waakvlam voor veertig mensen met een 
LVB. Waakvlamcontact is het in beeld houden 
en monitoren van kwetsbare inwoners en het 
voorkomen dat escalatie plaatsvindt. In deze sessie 
nemen we je mee in de waakvlamvoorziening in 
Zwijndrecht. Wij delen de opbrengsten en resultaten 
en gaan in op de ervaringen met de werkwijze.

Waakvlamvoorziening voor 
mensen met een lvb: Sterker 
dankzij een onafhankelijke coach

Bedoeld voor: C D

Jeanet Nieuwenhuis

Ad Wouterse

Els Hofman
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Sessieronde 3: 
‘Werkplezier’
We zetten vol in op werkplezier. Want zonder betrokken 
medewerkers die zorgen vanuit hun hart komen we nergens. We 
realiseren ons dat hiervoor ruimte nodig is om je werk zelf in te 
richten vanuit een helder kader, in een prettige omgeving en met 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden. Wij zijn met recht trots op 
ons vak.

3.1

Ervaringsdeskundige en spreker Jaap Bressers 
neemt ons mee in het belang van mensgerichte 
zorg. De druk in de zorg is de afgelopen tijd steeds 
hoger geworden; efficiënter en effectiever werken 
is belangrijker dan ooit. Maar dat geldt ook voor 
werken met aandacht en waardering. Hoe doe je dat 
precies? Jaap vertelt met een lach en een traan wat 
jouw rol als zorgverlener ook alweer is en hoe je je 
werk weer vanuit je hart kunt doen.

*Deze sessie is ook online beschikbaar

‘Mensgericht werken, laat je 
zorghart weer sneller kloppen!’*

Bedoeld voor: A B

Jaap Bressers

3.2

In deze sessie willen we op basis van de bevindingen 
van Project WAVE (beginnende) zorgprofessionals, 
leidinggevenden en beleidsmedewerkers inzichten 
bieden om in het werk dichtbij zichzelf, de eigen 
werk-/levenservaring, impliciete kennis en moreel-
ethische overwegingen te blijven. Hierdoor kan het 
werk beter aansluiten bij wat de zorgprofessional, 
leidinggevende en beleidsmedewerker als persoon 
te bieden heeft.

Project WAVE: Kennis-maken 
met buitenstaanders in de 
complexe zorg

Bedoeld voor: B C

Gustaaf Bos

Vanessa Olivier-Pijpers

Tijd:
14:30 - 15.15 uur
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3.5

Je wil graag de eigen regie van mensen met een 
verstandelijke beperking versterken, maar wat als 
iemand andere keuzes maakt dan jij verstandig vindt? 
Op deze momenten is het prettig als je een handvat 
hebt bij het maken en onderbouwen van keuzes, 
want wat is hier nu het goede om te doen? Het 
Waardenkompas is zo’n handvat; een laagdrempelige 
tool die helpt om waardengericht te denken en doen 
in jouw beroepspraktijk. In deze sessie oefenen we 
met het Waardenkompas aan de hand van een casus 
die je zelf kan inbrengen.

Werken met het Waardenkompas

Bedoeld voor: A B C D

3.6

Het versnellen van de beweging, waarbij technologie 
vanzelfsprekend wordt, dát is een ambitie met de 
Toekomstagenda. Ook in het Landelijk akkoord 
voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg van 
de VGN en ZN is het versterken van zorgtechnologie 
benoemd in een kanslijn. Hoe verhouden de 
verschillende (beleids)doelen zich tot elkaar? En hoe 
kunnen deze doelen elkaar versterken en de sector 
ondersteunen?

De Toekomstagenda en een 
landelijk akkoord – hoe hangt dit 
samen

Bedoeld voor: A B C D

3.3

Wat is persoonsgerichte zorg voor mensen met een 
intensieve zorgvraag? Het Kwaliteitskompas geeft 
richting, maar geen concrete handvatten. In deze ses-
sie bieden we een inkijkje in de leidraad en concept 
specificatie voor mensen met een ZZP VG7. Naast een 
toelichting gaan we aan de hand van de praktijk in 
gesprek over hoe de toepassing van de leidraad.

Hoe kun je met behulp van de 
(specificatie van de) leidraad 
samen werken aan goede per-
soonsgerichte zorg voor mensen 
met een intensieve zorgvraag?

Marion Kersten

Bedoeld voor: B C

3.4

Wat is de leergang ambassadeurs GHZ? Waarom 
leiden we ambassadeurs op, wat leren ze en hoe 
gaan ze te werk? Naast een kijkje in wat er gebeurt 
neemt ambassadeur Astrid je mee in het werk van 
een ambassadeur. Ze laat je niet alleen zien en 
ervaren wat zij zelf als ambassadeur doet, maar zal 
ook voorbeelden geven van andere ambassadeurs. 
Eigenlijk is iedereen in de GHZ een ambassadeur van 
de sector en het vak! Wat kun jij zelf doen om ook 
jouw stem te laten horen?

Ambassadeurs aan het werk

Bedoeld voor: A B C D

Gera van der Woude

Alice van der Heijden

Astrid Groot Zevert

Maaike Hermsen

Diana Rodenburg

Sprekers:

VWS, VGN en ZN
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3.7

Anne en Sanne geloven in voorleven wat je uitdraagt. 
Als je praat over samenwerken moet je het eerst ook 
zelf doen. Ze delen op theatrale wijze hun ervaringen 
met samenwerken. Daarnaast vertellen ze over hoe 
je inclusief kan werken in projecten: wat is daarvoor 
nodig en wat levert dit eigenlijk op? Natuurlijk met 
voldoende ruimte voor reflectie en interactie. Ze 
sluiten de sessie af door jullie een praktisch werkboek 
mee te geven zodat je direct kan beginnen. 

Zo benut je ervaringskennis in 
projecten. Ga je mee? – Vrienden 
van verandering, inclusief denken 
en doen

Anne Hendriks Bedoeld voor: B D

3.8

Vanuit VWS zal een presentatie worden gegeven over 
de programmatische uitwerking van de Toekom-
stagenda gehandicaptenzorg. Er zal op hoofdlijnen een 
toelichting worden gegeven op de afspraken die daar-
bij met alle betrokken partijen zijn gemaakt en over 
hoe we met die partijen aan de slag zijn om de ge-
maakte afspraken te realiseren. De uitwerking kent zes 
themahoofdstukken, te weten complexe zorg, mensen 
met een licht verstandelijke beperking, cliëntonder-
steuning, vakmanschap en arbeidsmarkt, innovatie en 
technologie en levenslang, levensbreed Wmo.

De Toekomstagenda maken
we samen

Bedoeld voor: C D

Sanne van der Hagen

Meer informatie
Het Congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en -ondersteuning
wordt georganiseerd door Vilans in samenwerking met het

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Programma
Scan (of klik op) de QR-code voor meer
(actuele) informatie over programma,
sessies, locatie en contact.

Brigitte Verhage

Fleur Tack

https://www.vilans.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://congresgehandicaptenzorg.yellenge.nl/
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