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Op vakantie

De vakantie komt er weer aan. Altijd een leuke tijd om 
naar uit te kijken. 
In de woning van onze zoon Henk hoor ik van zijn 
medebewoners dat ze hun plannen al klaar hebben. 
De meeste zijn niet in staat alleen op vakantie te gaan, 
maar wel om mee te gaan met reizen die worden 
aangeboden door speciale reisorganisaties voor 
mensen met een beperking. Daar gaan altijd veel 
vrijwilligers mee die de mensen begeleiden. 

Ook veel ledengroepen van KansPlus bieden vakanties 
aan voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Geweldig en fijn dat deze ledengroepen nog steeds in 
staat zijn dit te doen.

Henk vindt het niet prettig om met onbekende vrijwilligers 
op vakantie te gaan. Gelukkig zijn wij in staat, en vinden 
we het ook erg fijn, om met hem op vakantie te gaan. 
We gaan een week naar een boerderij en zelf ga ik nog 
drie dagen samen met Henk met de caravan ergens op 
een camping staan. Dit is ons ‘mannen onder elkaar’ 
uitstapje. 

Er zijn ook zorgaanbieders waar teams een weekje 
vakantie plannen voor hun bewoners die de eigen 
vertrouwde begeleiders nodig om te kunnen genieten 
van de vakantie. 

Toen ik vroeger zelf nog als leidinggevende in een 
instelling werkte, ging ik ook altijd mee met dit soort 
groepsvakanties. Het was een vast onderdeel van de 
zorg die we boden. En het was leuk om de bewoners 
eens in een andere omgeving mee te maken, te zien 
genieten en dingen te doen die ze normaal niet doen. 
Deze vakanties werden voor een deel gefinancierd door 
de bewoners zelf. Ze betaalden de huur van de busjes 
en de accommodatie en de kosten van uitstapjes en 
consumpties. Voor de salarissen van de begeleiders 
hoefden ze niet te betalen. Dat calculeerden we in bij de 
jaarplanning.

Dat is veranderd. Tegenwoordig moeten de mensen 
betalen voor de begeleiding die ze nodig hebben om 
een weekje met vakantie of gewoon een dagje uit 
te kunnen gaan. En die bedragen kunnen behoorlijk 
oplopen. Zeker als het om mensen gaat die hun eigen 
begeleiders mee moeten hebben. 

Het is jammer als dit een belemmering is voor een 
leuke vakantie, want ik gun het zowel de mensen zelf 
als hun vaste begeleiders om in de ontspannen sfeer 
van een vakantie bij elkaar te zijn. 

Pouwel van de Siepkamp
Voorzitter 
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Voorwoord

“Verschrikkelijk om Lucien 
zo snel te zien veranderen”
Dementie en verstandelijke beperking
Auteur en foto: Sandra Overbeek

Lucien is een man geboren met Downsyndroom en 
inmiddels 50 jaar geworden. Sinds twee jaar heeft 
Lucien de ziekte van Alzheimer. Hij veranderde 
razendsnel van een gezellige en ondernemende man in 
een afhankelijke en rolstoel gebonden man. Dat gaat 
je niet in de koude kleren zitten als ondersteuner van 
Lucien. Mentor Peter en vrijwilliger Daniëlle zijn nauw 
betrokken bij Lucien. Zij vertellen wat het proces van 
dementie van Lucien met hen heeft gedaan. En hoe zij 
samen met de hulpverleners een weg hebben gevonden 
om er mee om te gaan.

Peter en Daniëlle kwamen in 2013 in het leven van 
Lucien. Peter: “De directeur van de zorgorganisatie 
waar ik werkte vroeg aan mij of ik mentor wilde worden 
van Lucien. Ik ging met pensioen. Dus dat leek mij wel 
een mooi idee. Zo kon ik toch nog wat betekenen voor 
iemand met een beperking.” 

Klik
Daniëlle had als vrijwilliger nog niet eerder met iemand 
samengewerkt met een verstandelijke beperking. 
Daniëlle: “Lucien was een zeer ondernemende man. 
We hadden direct een klik. Eén keer in de week gingen 
we samen op pad. Zijn vader zat in het verpleeghuis in 
de buurt, daar gingen we dan bijvoorbeeld op bezoek. 
Of we gingen ergens koffiedrinken en appeltaart eten. 
Een stukje fietsen of autorijden.”
Lucien was altijd blij met Daniëlle. “Iedere keer zei hij, 
hoe laat ik ook kwam, ‘Ah, je bent mooi op tijd!’” 
Lachend: “Hij is de enige man geweest die zo op me 
heeft zitten wachten.”

Veranderingen in gedrag
Peter en Daniëlle waren bij veel belangrijke momenten 
in Luciens leven. Zij werden ook betrokken bij de woon- 
en ondersteuningssituatie van Lucien. Zij maakten heel 
dichtbij en duidelijk mee dat Lucien ander gedrag ging 
vertonen. 

Daniëlle: “Dat begon zo’n twee jaar geleden. Ik merkte 
het bij onze uitjes, dat hij ineens niet meer met de lift 
wilde of met de roltrap. Hij bleef stokstijf staan in het 
winkelcentrum, geen beweging in te krijgen. Twee 

maanden later kreeg ik te horen dat Lucien niet meer 
van het terrein af kon. Zo snel ging het.”

Peter: “Lucien sliep niet goed meer. Hij was niet meer 
alert als je binnen kwam. En hij was vaak de weg kwijt. 
Zeker toen hij een andere kamer kreeg. Hij was bang en 
angstig, hij wist het gewoon niet meer allemaal.”

Afstand
Daniëlle: “Die angst bij Lucien dat vond ik verschrikkelijk. 
Ik vond hem bij een van mijn bezoeken helemaal 
ineengedoken in zijn kamer met de handen op zijn 
hoofd. Totaal de weg kwijt. Terwijl je hem ook kent als 
iemand die in control is. Ik vond het vreselijk en was er 
kapot van. Ik voelde een enorme verbondenheid met 
hem. Als een broer. Maar ik heb toen echt even een 
periode afstand moeten nemen. Ik kon er niet mee 
omgaan.”
Ook Peter vond het moeilijk om dit te zien gebeuren bij 
Lucien. Peter: “Ik heb lang in de zorg gewerkt. En dat 
zorgt er misschien voor dat ik het iets meer van me af 
kan zetten. Maar het is een verschrikkelijke ziekte.”

Snel proces
Het proces van dementie bij mensen met 
Downsyndroom kan erg snel gaan. Marja Oud, 
verpleegkundige, weet dat als geen ander. Zij werkt al 
jaren in de zorg. Vooral voor mensen die veel zorg en 
ondersteuning nodig hebben en die te maken krijgen 
met dementie. Marja ontmoette Peter en Daniëlle 
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‘Passend onderwijs’ is een vorm van onderwijs die wij 
op Rafael inmiddels als vanzelfsprekend toepassen. 
Het grote niveauverschil en de diversiteit aan leerlingen 
binnen het onderwijs voor zeer moeilijk lerende 
(ZML) vraagt om het onderwijs af te stemmen op de 
leerlingen. 

Ontwikkeling
Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief 
geeft richting aan het pad dat we met de leerlingen 
bewandelen. Per schooljaar stemmen we het aanbod 
op deze manier zo optimaal mogelijk af op de 
ontwikkeling van de leerling. We evalueren wat de 
leerling al kan en wat we vervolgens willen bereiken. 
We werken met de leerlingen aan verschillende 
ontwikkelingsgebieden, zowel op sociaal-emotioneel 
als op didactisch gebied. Zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid behoren tot de uitgangspunten van 
ons onderwijs.

Een methode stap voor stap volgen en vanuit daar alle 
lessen geven, werkt bij ons op school niet. De kunst is 

om de lesstof op een uitdagende manier aan te bieden, 
passend bij het niveau, de groep en de leerling. 
Het vraagt creativiteit van de groepsleiding. 

ADI-model
De lessen worden afgestemd op de groep en we 
werken schoolbreed aan thema’s. 
Alle groepen maken gebruik van het ADI-model 
(Algemene Dagelijkse Instructie). Dat houdt in dat de 
lesstof volgens een bepaald stappenplan aangeboden 
wordt. De leerling wordt hierbij gestimuleerd om een 
actieve en betrokken rol aan te nemen. 

Het lesaanbod en de instructie is dus voor de 
hele groep gelijk. Daarna kunnen leerlingen in 
niveaugroepjes op eigen niveau de aangeboden lesstof 
verwerken met allerlei vormen van ontdekkend leren. 

Anders werken
Het is elke dag weer een kunst om de kleine stapjes 
die een leerling maakt te zien en daarop verder te 
bouwen. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden 
om een volgende stap te maken. Dat vraagt van de 
groepsleiding om anders te kijken en buiten de kaders 
te denken. 
Leerlingen gaan mee in dit proces. Voor de meeste 
leerlingen werkt het goed. Voor een leerling die wat 
anders vraagt, kijken we wat daarvoor nodig is. 

Met elkaar zijn we altijd op zoek naar leermomenten. 
Ook proberen we steeds nieuwe leermomenten te 
creëren. Elke collega kan blij worden wanneer een 
leerling een nieuwe stap in zijn ontwikkeling maakt. 
Mooie, grappige, moeilijke en bijzondere ervaringen 
worden dagelijks gedeeld in ons team. Daar leren 
wij met elkaar van. En zo maken wij samen passend 
onderwijs 

Rafael en passend onderwijs
Auteur en foto: Rafael, Chantel Hommel

LEERLINGEN 
VAN RAFAEL

De leerlingen van Rafael 
Rafael biedt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk 
lerende kinderen (ZMLK) uit Utrecht en omstreken. 
De leerlingen hebben een verstandelijke beperking 
en zijn tussen de 4 en 13 jaar oud. Medewerkers 
van Rafael nemen ons mee in hun bevindingen met 
lesmethoden en hun ervaringen met de kinderen.

in Lucien zijn leven, toen hij al aan het proces van 
dementeren begonnen was. Marja: “Peter en Daniëlle 
voelen voor Lucien de omgeving die hij zo nodig heeft. 
Ze zijn steeds betrokken geweest bij allerlei zorgvragen 
rond Lucien. Bijvoorbeeld bij de DSVH test of DVZ schaal 
die is gedaan bij het vermoeden van dementie bij Lucien. 
Dan bekijk je wat er veranderd is in zijn leven. 
En dat zien Peter en Daniëlle natuurlijk ook.”

Steun aan elkaar
Naarmate het proces van dementie zich verder 
ontwikkelt, kom je ook steeds meer voor ethische vragen 
te staan. Marja: “Lucien wilde op een gegeven moment 
zijn mond niet meer opendoen. Hij had ontstoken 
tanden/tandvlees. Hij at en dronk te kort. Samen met 
Peter, tandarts en multidisciplinair team besloten we om 
zijn hele gebit te laten verwijderen." 
Maar dat besluit je niet zomaar. Het heeft ook anderhalf 
jaar geduurd voordat het echt gebeurde.”  
Peter: “Ik heb eerst allerlei mogelijkheden uitgezocht om 
dit te voorkomen. Maar het werd echt gevaarlijk. 
Zo’n ontsteking kan naar binnen slaan, over gaan op 
andere organen. Ik vind dit heel moeilijke dingen.”

Daniëlle en Peter ervaren het beiden als fijn dat zij goed 
contact hebben met zijn ondersteuners.  
Daniëlle: “Toen ik die drie maanden afstand nam van 
Lucien, ben ik gebeld door een van de ondersteuners. Zij 
vroeg me hoe het met me ging. En ze vertelde over hoe 
het met Lucien ging.” 
Marja: “Ik vind het heel belangrijk dat er steun is vanuit 
ons voor de familie. Het is echt niet misselijk wat zij 
meemaken in een proces als dit.”

Dementietafel
Marja is een van de coördinatoren van de Dementietafel 
in Noord-Holland. Een Dementietafel is een plek waar 
familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners 
met elkaar in gesprek gaan over mensen met een 
verstandelijke beperking die te maken krijgen met 
dementie. 
Marja: “Bij de Dementietafel krijg je informatie over wat 
er gebeurt in het brein van iemand als Lucien. Verwanten 
worden er mee genomen in het proces van dementie. 
Peter en Daniëlle zijn sinds de laatste jaren ook trouwe 
bezoekers.”

Peter: “Het is goed om mee te doen. Boeiend ook. 
Je voelt je meer betrokken. Natuurlijk ligt de informatie 
de ene keer dichter bij je dan de andere keer.”
Daniëlle: “Alle kennis en ervaringen van anderen is mee 
genomen. Het blijft in je hoofd zitten. Ongeacht de 
doelgroep waar je mee werkt.”

Lucien
Hoe het nu verder gaat met Lucien is niet te voorspellen. 
Marja: “Lucien kan nog jaren leven maar het kan ook 
snel gaan. We zorgen er voor dat Lucien zo comfortabel 
mogelijk zijn leven kan leiden en dat hij voor hem prettige 
dingen beleeft.”

Peter: “Ik vind het moeilijk om hem op te geven. Maar het 
is ook niet fijn om te weten dat er geen perspectief meer 
voor hem is.”
Daniëlle: “Eigenlijk zijn we hem al kwijt. Ik denk wel dat 
hij nog steeds mijn geur herkent of mijn stem. En ik kom 
ook nog regelmatig bij hem langs. Maar niet meer zo 
vaak en lang. Ik mis de Lucien van vroeger, de twinkeling 
in zijn ogen.”

Peter en Daniëlle delen veel mooie herinneringen aan 
Lucien. Dat is van grote waarde voor hen beiden. Marja: 
“En ook voor ons. Zij kennen Lucien zoals hij was als 
persoon, voordat de ziekte van Alzheimer Lucien in 
zijn greep kreeg. Dat zijn warme verhalen die we nodig 
hebben bij de keuzes die we nu voor Lucien moeten 
maken.” 

(H)erken jij dementie? 
KansPlus is betrokken bij het programma ‘(H)erken 
jij dementie – bij mensen met een verstandelijke 
beperking?’ KansPlus houdt zich bezig met het 
toerusten van naasten met informatie en kennis 
over dementie en verstandelijke beperking. 
De Dementietafel speelt daarbij een belangrijke rol. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.dementietafel.kansplus.nl 
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Ze wordt binnenkort drie, onze Fé. Ze praat met 
gebaren en heeft inmiddels ook al meer woorden 
tot haar beschikking. Ze loopt, danst, speelt met 
poppen. Een gevecht om het leukste autootje wint 
ze nog van haar broertjes. Ze is nog steeds groot 
fan van boeken en inmiddels ook van Teletubbies 
en van jawel… Tiktak. Internet geeft nostalgie een 
leuke boost. Ik kan die afleveringen nog steeds 
dromen.

Haar begeleider wil gaan oefenen met netjes zitten 
achter een tafel en een stoel, want in september gaat ze 
naar preschool. (Ierse kleuterschool begint met drie). 
Haar moeder vindt dat oefenen eigenlijk onzin. 
Ze gaat naar de vrije school met andere gewoontes dan 
stilzitten. En bovendien kan ze het prima. Een uurtje 
samen tekenen aan de tafel vindt ze hartstikke leuk. 
Met Pasen zijn we druk bezig geweest met eieren 
schilderen. Lukt prima en Fé vond het fantastisch. 

Op eigen benen
In deze fase heeft Fé meer last van haar motorische 
achterstand dan van de mentale. Blijven bewegen, 
trappen oefenen, beenkracht opbouwen dat is voor haar 
een grotere uitdaging dan plaatjes herkennen of gebaren 
leren. Wandelen in het park, wandelen in de supermarkt, 
wandelen in de tuin. Steeds verder op eigen benen. 
En daarna madeliefjes plukken en pluizenbollen blazen. 
Het leven is tijdens een zonnig Iers Pasen zo slecht nog 
niet.

Naar school betekent ook een school uitzoeken in de 
buurt die past bij wat je zelf wilt. En dan vervolgens 
informeren en overleggen. Hebben ze ervaring met 
Down? (Nee dat niet). Zien ze het zitten? (Echt wel, gaan 
we doen.) De keuze van de school heeft bij het zoeken 
van hun nieuwe huis een grote rol gespeeld.

Slimme tante
Er zitten weer bijzondere bijwerkingen aan deze fase. 
Het zoeken naar een school vraagt extra aandacht en 
dan vervolgens de test die Fé moet ondergaan om te 

bepalen hoeveel uren hulp ze nodig gaat hebben. 
Die test, daar wordt verschillend over gedacht. Is het wel 
fair om een kind van drie in te delen naar intelligentie? 
Dat kan toch alle kanten nog op. En als onze Fé nu een 
slimme tante is die tijdens alle taalklasjes vooral stil 
zit te kijken en dan in de auto op weg naar huis alle 
oefeningen doet… Heb je er dan meer baat bij als ze 
hoog of wat lager wordt ingeschat?

De hulp wordt ingehuurd door de school. Dat is dus 
hopen dat het ook iemand wordt met wie jij uit de voeten 
kan en die Fé een beetje aanvoelt. De speltherapeut 
zegt dat het slechtste wat je voor Fé kan doen, is haar 
onderschatten en dingen overnemen. Fé heeft misschien 
wel het meest aan iemand die zich niet alleen met Fé 
bezighoudt. 

Kortom het is weer zo’n fase dat de hele wereld van zorg 
en aandacht zich met Fé gaat bemoeien. Allemaal goede 
bedoelingen, maar als ouders moet je wel hard werken 
om de regie een beetje te houden. Het wordt weer een 
heel avontuur. 

Nieuwe verten
Auteur en foto: Marike Kuperus

Tip: Meer over Fé en haar broertjes? Lees de Ierse blog 
van haar moeder: www.unhurriedhomestead.com

Wat betekent de Wet 
zorg en dwang voor jou?

Blik op vrijheid
Reinaerde heeft de bijeenkomsten georganiseerd voor 
alle cliënten, familie, vertegenwoordigers, medewerkers 
en vrijwilligers van Reinaerde. 
Caron Landzaat en Jeffrey van den Oudenalder zijn 
beiden ervaringsdeskundigen. Zij krijgen beiden 
ondersteuning bij Reinaerde. Vanuit die rol zijn zij ook 
betrokken bij de bijeenkomsten.
De bijeenkomsten heetten ‘Blik op vrijheid’. 

Vrijheid
Caron: “Eigenlijk zou de nieuwe wet ‘Wet zorg en vrijheid’ 
moeten heten. Want de wet wil dat mensen zo min mogelijk 
met dwang te maken krijgen. En meer vrijheid hebben.”
Jeffrey: “Iedereen heeft recht op vrijheid. Voor mij 
betekent dat: mijn leven inrichten zoals ik dat wil. 
De Wzd zorgt ervoor dat cliënten, begeleiders en familie 
meer nadenken over vrijheid en onvrijwillige zorg. 
Dat zij samen zoeken naar andere mogelijkheden van 
zorg.”

Onvrijwillige zorg
Caron en Jeffrey krijgen verhalen te horen van mensen 
over onvrijwillige zorg. 
Jeffrey: “Mensen die naar dagbesteding gaan, moeten 

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet zorg en 
dwang (Wzd) in. De Wzd regelt wat jouw rechten zijn 
als je onvrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg is 
zorg die je niet wilt. De Wzd is best een ingewikkelde 
wet. Het is belangrijk om er nu al over na te denken. 
Daarom is er informatie over de nieuwe wet gemaakt 
in begrijpelijke taal. Zorgorganisatie Reinaerde heeft 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Om aan 
cliënten, familie en professionele medewerkers uit te 
leggen hoe zij samen met de Wzd om kunnen gaan.

Goede zorg, dat is de zorg die je samen afspreekt. 
De afspraken staan in het ondersteuningsplan. 
Soms willen zorgverleners andere zorg geven dan 
is afgesproken. 
Soms krijg je zorg waar je het niet mee eens bent. 
Dat noemen we onvrijwillige zorg. Daarvoor is de 
Wet zorg en dwang (Wzd) gemaakt. 
De Wzd regelt de rechten van mensen met een 
verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg. 
De Wzd geldt voor mensen die in een zorginstelling 
wonen. Of die andere vormen van ondersteuning 
krijgen via een zorgorganisatie.
De Wzd geldt ook voor mensen die thuis wonen of 
in een kleinschalige woonvorm.

Wat betekent de Wet 

over (mede)

zeggenschap

Auteur en foto’s: Sandra Overbeek
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doen wat anderen voorstellen. Zij mogen niet meepraten. 
Terwijl ze gewoon kunnen praten! Of dat je een andere 
begeleider krijgt die je niet vertrouwt. Naar jouw mening 
wordt dan niet geluisterd.”
Caron: “Het gaat ook over medicijnen krijgen die je niet 
wilt. Beperkt worden in je bewegingsvrijheid. Niet naar 
buiten mogen of worden vastgepakt. Of de kamerdeur 
gaat op slot. Dit zijn belangrijke punten waar de Wzd 
anders mee om wil gaan.”

Koelkast op slot
De bijeenkomst ‘Blik op vrijheid’ begint met een 
gezamenlijk gedeelte. Caron: “Dan wordt er uitleg 
gegeven over de Wzd. Ook is er een fi lmpje over een 
jongen die samen met anderen in een woonvorm woont. 
Hij moet afvallen, daarom besluiten de begeleider en 
ouder dat er een slot op de koelkast komt. 
Maar zo kunnen ook de andere bewoners niet meer in 
de koelkast. Hoe ga je daar nu goed samen mee om?”

Workshop
Na het gezamenlijke gedeelte gaan de deelnemers 
uiteen in groepen voor de workshops. Jeffrey en Caron 
begeleiden in de workshop een gesprek.
Jeffrey: “We vragen eerst waarom de mensen meedoen 
aan de workshop. Dan bespreken we voorbeelden van 
onvrijwillige zorg.”

Caron: “Daarna doen we een oefening. De mensen 
mogen vijf dingen opschrijven die zij belangrijk vinden. 

Een ander streept drie van die dingen door. We vragen 
dan hoe mensen zich voelen als je die dingen niet meer 
mag doen. En we vragen hoe het is om belangrijke 
dingen van een ander zomaar door te strepen.”

Jeffrey: “Dit gebeurt nog steeds bij zorginstellingen. Met de 
nieuwe wet kan dat niet meer. Dan bespreek je met elkaar- 
cliënten, familie en begeleiders - andere mogelijkheden. Dat 
doe je aan de hand van een stappenplan.”

Cliëntenraad
Zowel Caron als Jeffrey zijn voorzitter geweest van 
een cliëntenraad. 
Caron: “De cliëntenraad kan ook meedenken over de Wzd. 
Je kunt aan de zorgorganisatie vragen om informatie over 
de wet. En over hoe de zorgorganisatie er mee om gaat.”
Jeffrey: “Je kunt als cliëntenraad ook 
informatiebijeenkomsten voor de achterban organiseren. 
Een uitnodiging sturen naar alle woningen en 
werkplekken. Het is ook heel belangrijk dat mensen die 
niet kunnen lezen over de wet weten.”

Meer informatie
•  Er is een brochure, een poster en een gesprekswaaier 

over de Wzd. Hiermee kun je samen in gesprek over de 
nieuwe wet. Kijk op www.kansplus.nl / www.lfb.nu.

•  Wil je ook een bijeenkomst organiseren? Neem dan 
contact op met Dorien Kloosterman, 
d.kloosterman@kansplus.nl.

In de VN-receptenmap vind je recepten die 
gaan over de belangrijkste artikelen uit het 
VN-verdrag voor de rechten van personen met een 
handicap. Ieder recept gaat over een onderwerp 
(artikel) waarover in het VN-verdrag afspraken 
zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over toegankelijkheid, 
begrijpelijke informatie, zelfstandig wonen. 
Met deze receptenkaarten kun je met elkaar in 
gesprek over wat het VN-verdrag betekent in het 
dagelijks leven. 

In juli 2016 heeft de Nederlandse regering het 
VN-verdrag handicap goedgekeurd. 
In het VN-verdrag handicap staat: mensen met een 
beperking hebben het recht om zelf beslissingen te 
nemen over hun eigen leven. En ze moeten net zo aan 
de samenleving kunnen meedoen als mensen zonder 
beperking. De regering, bedrijven en andere organisaties 
moeten er samen met jou voor zorgen dat dit kan.

In gesprek
In Nederland kunnen mensen met een beperking nog 
niet altijd overal gewoon aan meedoen. Het VN-verdrag 
zegt dat dit wel moet. 
Met de VN-recepten kun je met elkaar in gesprek. 
Over wat er nog niet goed gaat en hoe het beter kan. 

Er zijn 12 VN-recepten. Over de onderwerpen: 
• Toegankelijkheid
• Gelijkheid
• Vrijheid, veiligheid en privacy
• Zelfstandig wonen
• Vervoer
• Begrijpelijke informatie
• Je mening geven en stemmen
• Onderwijs
• Gezondheid en zorg
• Werk
• Vrije tijd, recreatie, sport, cultuur.

Cliëntenraden
Ook cliëntenraden kunnen de VN-recepten gebruiken. 
Bijvoorbeeld om te praten over het onderwerp veiligheid 
of privacy. Dat kan met andere raden of met de 
bestuurders van de organisatie of met de gemeente.

Filmpjes
Er hoort een kookprogramma bij de 
VN-receptenkaarten.
Bij iedere VN-receptenkaart komt er een aflevering 
van dit kookprogramma.
Het kookprogramma laat zien hoe je er gemakkelijk 
voor kunt zorgen dat de samenleving meer 
toegankelijk is. 
Je kunt zo’n fi lmpje laten zien voordat je in gesprek 
gaat met elkaar over het onderwerp. 

Het eerste fi lmpje gaat over het onderwerp 
Toegankelijkheid. Het is te zien op de website: 
www.aandeslagmethetvnverdrag.nl.
Op deze website kun je ook zien hoe je de 
VN-receptenmap kunt bestellen. 

Aan de slag met het VN-verdrag Aan de slag met het VN-verdrag 

over (mede)
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Theaterwerkplaats Novalis 
biedt uitdagingen en groei
Een unieke vorm van dagbesteding. Dat is 
theaterwerkplaats Novalis in Vught. Jan van der 
Els, één van de kwartiermakers: 
“Bij theaterwerkplaats Novalis houden mensen 
met een verstandelijke beperking zich bezig met 
het gehele proces van theater maken. Terwijl ze 
werken aan een theaterproductie, maken zij een 
persoonlijke groei door en ontwikkelen zij hun 
talenten. Dat maakt deze vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding anders dan op andere plekken.”

Inmiddels zijn 22 theatermakers, zo noemen we de 
mensen die deze dagbesteding doen, aan het werk bij 
Novalis. Zij werken samen met zo’n tien vakspecialisten. 
Dit zijn mensen die gespecialiseerd zijn in specifi eke 
onderdelen van het theatervak. Bijvoorbeeld in dans, in 
taal, in regie of decorbouw. Ook hebben zij ervaring met 
de doelgroep.

Theatermaker Nora
Nora is één van de theatermakers. Zij is vanaf het begin, 
twee jaar geleden, aan het werk bij theaterwerkplaats 
Novalis. Drie dagen in de week, van 8.30 tot 15.30 uur. 
Nora: “Ik vind het erg leuk om hier te werken. Ik heb 
hier eerst stagegelopen vanuit school. En daarna ben ik 
gebleven.”

Talentontwikkeling
Jan vertelt: “Als mensen hier komen, maken we 
samen een talent-ontwikkel-plan, een ‘top’. Hiermee 
onderzoeken en bespreken we wat zij leuk vinden om 
te doen in het productieteam. Waar zij zich op willen 
richten en verder op willen ontwikkelen. Dit bespreken 
we ook met de ouders of verwanten.”

Rondleiding
Nora geeft een rondleiding door het gebouw waar het 
theater is gevestigd. Super enthousiast vertelt ze: “We 
zijn nu bezig met de voorstelling ‘oeps!’. Het gaat over 
sprookjes die op z’n kop staan. En dat is alles wat ik er 
over mag zeggen!” 

De theatermakers hebben de productie zelf bedacht. 
Nora: “We schrijven zelf mee aan de voorstelling.”

Tijdens de rondleiding zien we mensen die bezig zijn met 
dans en met het maken van decorstukken. En we komen 
in de ruimtes waar mensen scenes oefenen, waar zij 
mee kunnen schrijven aan een stuk, waar kostuums 
worden gemaakt. Nora: “Het naaien van kostuums 
vind ik het minst leuk. En dit doe ik dus ook niet. Ik ben 
liever bezig met scenes oefenen en met bijvoorbeeld 
grimeren.” 

Groei
Nora’s moeder, Marguerite, is blij met en zichtbaar trots 
op Nora. Marguerite: “Ik vind persoonlijke groei heel 
belangrijk. Ook voor Nora. Nora heeft PTSS, dat betekent 
dat zij weinig prikkels aan kan. Dat wil niet zeggen dat zij 
niets kan hebben. Groeien kun je ook in kleine stappen. 
Je hebt wél prikkels nodig om te kunnen groeien. 
Je moet wel uitdagingen aan kunnen gaan. En dat is wat 
hier gebeurt. Passend op wat Nora aan kan. Nora kan 
het nu inmiddels zelf aangeven als zij iets lastig vindt. 
Dat was eerst niet zo.”

Nora: “Ik kan steeds beter met emoties omgaan. Ik heb 
een emotiemap. Hierin kan ik met smileys aangeven 

of ik ergens boos, bang, verdrietig of blij over ben. 
Dat bespreek ik iedere dag met bijvoorbeeld Jan 
of Erwin.”

Jan: “Die map is alleen voor Nora. Dus niet elke 
theatermaker heeft een emotiemap. We kijken wat iedere 
persoon nodig heeft om gewoon mee te kunnen doen.”

Minder stress en meer afwisseling
Nora is dus vanuit VSO onderwijs bij de theaterwerk-
plaats komen werken. Theatermakers Elleke en Renske 
deden dat via een andere weg. 
Elleke heeft eerst 12 jaar in een lunchcafé gewerkt. 
Nu is ze alweer bijna een jaar bij de theaterwerkplaats. 
Elleke: “Ik vind werken bij Novalis fi jner dan werken in het 
lunchcafé. Ik heb minder stress. En ik doe dingen die ik 
leuk vind om te doen. Ik dans heel graag. Maar grimeren 
vind ik ook leuk.” 

Renske heeft lange tijd in een verzorgingshuis voor 
ouderen gewerkt. Renske: “Daar hadden mensen geen 
tijd meer om mij te begeleiden. Ik was alleen maar bezig 
met poetsen. Iedere dag was hetzelfde. Mijn ouders 
hoorden over de theaterwerkplaats. Ik vind het hier veel 
leuker. Het is afwisselend wat we doen. Ik speelde in 
mijn vrije tijd al bij theatergroep Spring. Maar hier kan ik 
meewerken aan andere dingen, decors bijvoorbeeld.”

Verbinding met samenleving
Theaterwerkplaats Novalis biedt naast arbeidsmatige 
dagbesteding ook ruimte voor ontmoeting en verbinding 
met de samenleving. Jan: “In het gebouw hier worden 
ook ruimtes verhuurd aan bedrijven en verenigingen. 

Er is een lunchroom, ‘Lekkerbeetje’, dagelijks geopend 
voor iedereen. De theatermakers die dat willen, werken 
hier ook een dag in de week. We hopen dat steeds meer 
mensen weet hebben van deze locatie én van wat we 
hier allemaal doen. We willen het concept graag verder 
verspreiden.” 

KansPlus Bossche Ommelanden is nauw betrokken 
bij theaterwerkplaats Novalis. Ron van Rooij, ook 
betrokken bij KansPlus Bossche Ommelanden én zelf 
vader van een zoon met een verstandelijke beperking, 
is initiatiefnemer van de theaterwerkplaats.
Ron: “Ik onderzocht de mogelijkheden van 
talentontwikkeling bij theatermakers. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot theaterwerkplaats Novalis.”  

•  Neem eens een kijkje op de website van de 
theaterwerkplaats: www.stichtingnovalis.nl. 

Theaterwerkplaats Novalis 

over (mede)
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Auteur en foto’s: Sandra Overbeek
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DigiD - Een paarse krokodil?
Auteurs: Geert Benjamins en Gerrie Beumer

DigiD betekent digitale identiteit. Door invullen van 
gebruikersnaam en wachtwoord maak je je bekend. 
Dan kun je aan overheidsinstanties informatie leveren 
en opvragen. Het betekent bijvoorbeeld dat je bij 
het UWV gegevens over de uitkering kunt inzien. 
De jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank kunt 
aanleveren. De aangifte voor de belasting kunt 
doen. De overheid gebruikt DigiD voor toegang tot 
elektronische dienstverlening. Het is zonder DigiD niet 
mogelijk om hiervan gebruik te maken. Kan iedereen 
dan goed meedoen?

Het ministerie is heel streng en zegt:
DigiD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of 
uitleenbaar. Het is juridisch niet toegestaan 
voor iemand anders een DigiD aan te 
vragen, te activeren of te gebruiken. 
Ook niet wanneer burgers onder 
curatele of onder bewind staan.

De term ‘paarse krokodil’ is bij het 
onderzoeken van dit onderwerp vaak 
bij ons opgekomen: het is allemaal 
vaag en soms tegenstrijdig.
Het ministerie zegt: ‘Een persoon 
die onder curatele, bewindvoering 
of mentorschap staat, mag een DigiD 
aanvragen of gebruiken. DigiD voorziet in wie 
een persoon is, niet in wat een persoon mag. Het is 
aan de instantie die DigiD inzet voor de elektronische 
dienstverlening om hierop te controleren.’ 
Verder zeggen ze: ‘Het is op dit moment juridisch niet 
toegestaan om als bewindvoerder of curator namens 
een burger elektronisch zaken te doen met de overheid. 
Wij adviseren u contact op te nemen met de betreffende 
instantie voor alternatieve mogelijkheden.’

Alternatieven
Er lijken twee alternatieven te zijn: werken met 
machtigingen of de ouderwetse papieren manier. 
Machtigingen valt af als een kind met een verstandelijke 
beperking of een cliënt niet zelf kan aangeven dat hij jou 
machtigt. Daarnaast is het aanvragen en werken met 
machtigingen erg omslachtig omdat dit per organisatie 
apart aangevraagd moet worden.

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
hebben op alle gebieden intensieve ondersteuning 
nodig. Zij zijn wilsonbekwaam. Zij bewegen zich niet 
zelfstandig in de maatschappij en zullen nooit zonder 
iemand anders erbij in contact komen met derden. Er zal 
altijd een vertegenwoordiger moeten zijn.

Vertegenwoordiging via volmacht is dan niet aan de 
orde. Omdat deze persoon wilsonbekwaam is en dus 
geen gevolmachtigde kan benoemen.

DigiD machtigingen zijn bedoeld voor mensen die 
namens zichzelf kunnen en mogen handelen. Dit geldt 
voor zowel de gemachtigde als de belanghebbende.

Kijk voor meer informatie op: 
www.goedvertegenwoordigd.nl. 

Papier
Papier, dat kan maar is veel 
administratieve rompslomp. En is 
eigenlijk niet meer van deze tijd.

Dat vinden de Tweede Kamer en de 
nationale ombudsman ook. Na diverse 

klachten heeft de staatssecretaris van 
binnenlandse zaken in november 2018 

beloofd dat hij het gaat regelen. 
Want burgers, bedrijven en andere organisaties 

hebben volgens de Algemene wet bestuursrecht, het 
recht om iemand te machtigen in hun (zakelijke) relatie 
met de overheid. 

Klacht
Nu is het april 2019. KansPlus heeft aan DigiD gevraagd: 
‘Wanneer gaat dit nu werken?’
Als antwoord kregen wij: ‘Wij krijgen veel reacties binnen 
over dit onderwerp. Wij herkennen de problemen die u 
ervaart en wij sturen actief op oplossingen. In een later 
stadium ontvangt u een inhoudelijke reactie…’

Negeer de wet
Onze tweede vraag was: ‘Welke straf staat erop als je het 
gewoon negeert en als wettelijk vertegenwoordiger een 
DigiD aanvraagt voor je kind of cliënt en jezelf machtigt?’
Het antwoord was dat het niet mag. Maar dat de 

Wat is het prachtig buiten nu de natuur in alle kleuren 
losbarst. Zelf kom ik net uit Nieuw-Zeeland waar ik  
op bezoek was bij familie. Daar is het nu herfst.  
De appelbomen hingen vol met appels, rijp om geplukt 
te worden. Terug in Nederland staan de appelbomen  
vol bloesem. In de vroege ochtend zelfs met ijspegeltjes, 
omdat de boeren sproeien vanwege de vorst.  
De bloesem belooft een nieuw begin en in het najaar  
een mooie oogst. 

Vragen van buiten
We zijn alweer een paar maanden op weg in 2019. 
Dagelijks vallen er uitnodigingen op de mat om deel 
te nemen aan werkgroepen, onderzoeken, het nieuw 
programma volwaardig leven, de toilettenalliantie, 
de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen. Heel veel van buitenaf. 
Hoe maak je hierin keuzes, want eigenlijk is alles 
belangrijk voor de doelgroep waar wij ons met hart 
en ziel voor inzetten. We willen graag overal bij zijn, 
maar tegelijkertijd hebben we een klein bureau (maar 
daarentegen een grote, mooie vereniging). 

Verenigingswerkzaamheden 
We willen ook graag alle interne verenigingszaken 
goed doen. Goede adviezen geven aan de mensen die 
een beroep doen op ons Kennis-en adviescentrum, 
bijscholing verzorgen, een mooi jaarverslag schrijven, 
de ledengroepen ondersteunen en transparante 
afspraken met elkaar maken, projectplannen schrijven 
voor projecten die bijdragen aan een goede zorg en 
ondersteuning, ons tijdschrift vullen met artikelen die leuk 
en interessant zijn om te lezen, contacten onderhouden 
met collega-organisaties om elkaar scherp te houden en 
ervaringen en kennis uit te wisselen. 

Achter de schermen 
Auteur en foto’s: Dickie van de Kaa

Boris van de Ham (links) en 
Pouwel van de Siepkamp (rechts) 

Directie en voorzitter van KansPlus voerden een 
kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter 
van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN), Boris van de Ham en de directeur van de 
VGN, Frank Bluiminck.
We hebben gesproken over KansPlus en de 
veranderingen in de zorg en ondersteuning van 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Belangrijk is dat cliënten een fijne plek hebben om 
te leven met zorg en ondersteuning op maat. En dat 
medewerkers het plezier in hun werk behouden.  
We hebben afgesproken regelmatig contact met 
elkaar te houden en elkaar te raadplegen als dit 
aan de orde is.

Rijksoverheid hierop geen sanctie zet en dit overlaat aan 
de instantie welke DigiD gebruikt voor hun elektronische 
dienstverlening. 
Ons is geen instantie bekend die er wel sancties op zet.

We mogen het officieel niet aanraden maar gaan er 
van uit dat er zeer binnenkort gewijzigde regels komen. 
Waardoor de wettelijk vertegenwoordiger gewoon 

namens het kind met een beperking of de cliënt een 
DigiD kan aanvragen en gebruiken. Wij zouden alvast 
hierop vooruitlopen en een DigiD voor hen aanvragen.

Vragen? 
Neem contact op met het Kennis- en adviescentrum 
KansPlus/VraagRaak, 030 236 37 50 of  
advies@kansplus.nl. 

Kortom de vereniging op koers houden met een duidelijk 
doel voor ogen: goede zorg en ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Een leven 
waarin mensen warmte en geborgenheid mogen ervaren. 
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Keuzes
Hoe komen we tot keuzes in de veelheid van werkzaam-
heden, zodat we recht blijven doen aan de doelstelling 
van de vereniging? Maar ook geen half werk leveren 
omdat we in de veelheid dreigen te verdrinken en ook 
financieel rond moeten komen? 
We leven in een tijd waarin veel van onze heel trouwe 
leden, die ons soms wel gedurende vijftig jaar hebben 
gesteund, in een fase komen dat ze afscheid nemen van 
de vereniging. Vaak door persoonlijke omstandigheden. 
We zijn hen dankbaar voor hun trouw en betrokkenheid. 
Nieuwe leden verwelkomen we van harte, dankbaar 
voor hun interesse en betrokkenheid bij onze bijzondere 
doelgroep. Het aantal nieuwe leden is echter beperkt. 

Moeten we nog meer projecten binnen hengelen? 
Of juist de dienstverlening versterken? Of ons naar 
binnen richten? Of dit alles tegelijkertijd? 
Wat gaan wij als vereniging oogsten dit najaar of 
op langere termijn de komende jaren? Welke prille 
initiatieven willen we laten opbloeien, gaan wij voeden en 
verzorgen met niet aflatende aandacht? 
Ouders, familie, broers en zussen blijven ons nodig 
hebben.

3.21
Vanmorgen las ik een boeiend artikel in de Runnersworld. 
Ik ben geabonneerd op dit tijdschrift, omdat ik graag 
hardloop als ontspanning. 
Boven het artikel stond: ‘3.21 is een tijd met symboliek: 
de drie exemplaren van het 21e chromosoom’. 
Natuurlijk begreep ik gelijk waar en liever gezegd over 
wie dit artikel moest gaan. Een jonge vader vertelt over 
zijn ervaring in de New York City marathon. In maart was 
zijn zoontje Wyatt geboren met het syndroom van Down. 
Hij zocht een manier om hem en alle mensen met Down 
eer te bewijzen en hij wilde geld inzamelen voor iedereen 
in dezelfde situatie. Het jaar was zwaar geweest. Wyatt 
was prematuur geboren en had 67 dagen doorgebracht 
op de intensive care. De boodschap die vader aan de 
wereld wil doorgeven is dat het leven draait om grenzen 
te doorbreken.

Vader wilde de symbolische tijd van 3 uur en 21 minuten 
lopen. Ondanks dat hij alles op alles zette is hem dat niet 
gelukt, maar in de laatste kilometer kreeg hij Wyatt in zijn 
armen en is hij wel met Wyatt in zijn armen over de finish 
gelopen. “Ik had alles gegeven. En uiteindelijk was er dat 
gelukzalige moment om samen over de finish te komen. 
Het hebben van een zoon met het syndroom van Down 
heeft ons op een positieve manier veranderd en ons een 
andere kijk op het leven gegeven. De liefde die we kregen 
en de weg die we hebben afgelegd was ongelooflijk”.

Zo legt ieder een eigen weg af voor het welzijn van 
onze kinderen (broers of zussen) en worden er grenzen 
doorbroken, soms ook hartbrekende keuzes gemaakt. 
We hoeven niet allemaal daadwerkelijk een marathon 
te lopen. Maar de weg die we gaan lijkt soms wel een 
marathon, of liever nog een ultraloop.

Ik wens u een fijne zomer! 

Toilettenalliantie voor 
een gastvrij Nederland
Auteur en foto: Dickie van de Kaa

KansPlus heeft zich aangesloten bij de Toiletten-
alliantie. Een alliantie die zich sterk maakt voor 
voldoende en toegankelijke openbare toiletten. 
In Nederland zijn er niet veel openbare én toegankelijke 
toiletten. Dat blijkt ook wel uit het aantal boetes voor 
wildplassers. En dit zijn niet alleen horecagangers!

Een studente in Amsterdam kreeg een boete voor het 
wildplassen op het Leidseplein. Zij tekende bezwaar aan 
en kreeg boete vermindering. Nergens was een toilet 
voor vrouwen te vinden. Wel 35 toiletten/urinoirs voor 
mannen. 
Een kleuter van twee jaar werd op de bon geslingerd 
omdat hij heel nodig moest plassen en er geen 
voorzieningen in de buurt waren. In de winkels, 
supermarkten of horecazaak word je helaas vaak 
geweigerd. 

En dit gaat nu nog over mensen zonder buik en 
blaasproblemen of beperkingen. 
Eén miljoen diabetici, 2,4 miljoen 65-plussers en 1,8 
miljoen kinderen onder de tien jaar hebben vaker een 
toilet nodig. We weten vaak niet waar openbare of 
opengestelde toiletten zijn. Op dit moment is er de 
HogeNood app. Echt een aanrader om te downloaden.

VN-verdrag
Ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijk 
beperking moeten er voldoende en toegankelijke 
toiletten zijn. Zo staat het in het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een handicap. 
Vaak moeten we mensen met een beperking bijstaan 
en ondersteunen. Daarvoor is ruimte nodig. Voor veel 
ouders, broers of zussen is het een gedoe, samen in 
een klein toilethokje. Evenals ongetwijfeld voor menig 
professional. 

Dit tekort aan toiletten leidt tot ernstige problemen: 
• mensen durven het huis niet uit
• mensen gaan minder drinken
• mensen krijgen buikkrampen.

Andere landen
Het kan echt anders. In Nieuw-Zeeland moeten de 
gemeenten wettelijk voldoende openbare toiletten 

installeren en schoonhouden. En waar je ook bent in 
Nieuw-Zeeland, overal zijn er toiletten. Voor mannen, 
vrouwen en voor mensen met een beperking. Schoon 
en netjes onderhouden. Soms zelfs opgefleurd met 
prachtige tekeningen of een bloemetje. Het geeft een 
heel gerust gevoel dat je nooit bang hoeft te zijn om 
kilometerslang geen toilet te vinden. 
Over het algemeen loopt Nederland hopeloos achter bij 
veel andere landen binnen en buiten Europa.

Oplossingen
•  De Maag Lever Darm Stichting stelt een norm voor: om

de 500 meter een openbaar of opengesteld toilet.
•  Toiletten in gemeentelijke gebouwen openstellen voor

passanten (sticker!)
• Vergoeding voor het openstellen van toiletten.
• Reclame helpt mogelijk maken van toiletvoorzieningen.
• Aanpassen van bouwverordeningen.
•  Neem het creëren van voldoende toiletten mee in de

lokale inclusie agenda.

Meedoen
KansPlus roept haar leden en ledengroep-
bestuurders op binnen de eigen gemeente te 
pleiten voor goede toiletvoorzieningen. Bespreek dit 
probleem in de lokale politiek. 

Wilt u voor KansPlus contactpersoon worden voor 
de Toilettenalliantie? 
Meld u dan aan bij Marion Thielemans, 
M.thielemans@kansplus.nl.
En we zijn ook benieuwd naar uw ervaringen!

De toilettenalliantie beschikt over een toolkit. 
Deze kunt u downloaden: 
https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/.
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van 10.00-13.00 uur: (030) 236 37 50, advies@kansplus.nl

Doneren
Donaties zijn altijd welkom. Het rekeningnummer van KansPlus is 
NL49RABO0159376769. Giften zijn meestal fi scaal aftrekbaar, KansPlus is een 
ANBI. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van verschillende criteria:
•  Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris

of (sinds 2014) onderhands?
• Als u een bv als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw bv doen.
•  Daarnaast worden er eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan

u geeft.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om naast de notariële akte ook periodieke 
giften die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende 
partij wordt vastgelegd fi scaal aftrekbaar te maken. KansPlus informeert u 
graag over de mogelijkheden.

Degenen die KansPlus testamentair willen gedenken, kunnen daarvoor de 
volgende formule gebruiken:
Ik legateer € …,.. vrij van rechten en kosten aan KansPlus, Belangennetwerk 
verstandelijk gehandicapten, gevestigd te Utrecht.

KansPlus
tot uw dienst!


