
                                                                                                               

 

Zoals u waarschijnlijk weet is KansPlus samen met Ieder(in), LSR en LFB volop bezig met de uitvoering 

van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor kwaliteit’. De kwaliteitsagenda is met 

16 landelijke organisaties waaronder cliëntenorganisaties, Inspectie en VWS opgesteld om de 

kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren. De uitvoering bestaat uit een groot aantal 

deelprojecten zoals bijeenkomsten voor ouders en verwanten en bijeenkomsten voor cliëntenraden. 

Mogelijk kunt u tijdens een bijeenkomst met uw achterban gebruik maken van een (of meer) van 

onderstaande opties. 

1. Bijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) 

2. Bijeenkomst ( 1 dagdeel) of training ( 3 dagdelen) over het gesprek rondom het zorgplan/ 

ondersteuningsplan 

3. Een goed leven, goede zorg voor ouderen met verstandelijke beperkingen  

4. De kracht van een netwerk – Samen Sterk 

5. Landelijk congres cliëntenraden, verwantenraden en familieverengingen op 7 december 

2018 

Informatie 

Als u meer informatie wilt ontvangen over een of meer bijeenkomsten, neem dan contact op met 

Dorien Kloosterman, d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032. 

 

1.Bijeenkomst op locatie over de Wet zorg en dwang (Wzd) 

De verwantenraad/ familievereniging/ bestuur van een ouderinitiatief e.d. kan een inleider 

uitnodigen die gedurende een dagdeel (een ochtend, middag of avond) informeert over 

vrijheidsbeperkende maatregelen en de nieuwe Wet zorg en dwang. Wat zijn de gevolgen voor 

cliënten, familie en medewerkers die gebruik maken van de Wlz? 

Achtergrond 

De Wet zorg en dwang (Wzd) is in januari 2018 aangenomen in de Eerste kamer. Deze nieuiwewet 

vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. 

Verschil met de huidige BPOZ is dat de Wzd geldt voor alle mensen die professional zorg en 

ondersteuning krijgen, dus ook in kleinschalige wooninitiatieven, Thomashuizen of in het eigen huis.  

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of 

onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor 

de cliënt of zijn omgeving. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige 

zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. 

'Onvrijwillige zorg' is zorg waartegen de bewoner of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat 

uit: 

• het toedienen van vocht, voeding en medicatie, en medische controles/handelingen; 
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• beperken van de bewegingsvrijheid; insluiten; toezicht houden op de cliënt, dus ook 
camera’s en uitluisteren; onderzoek aan de kleding of het lichaam; onderzoek van de woon- 
of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen; 

• controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden; 
• beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet 

doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen); 
• beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek. 

Wilt u een bijeenkomst voor ouders, familieleden en eventueel cliënten op locatie organiseren over 

dit onderwerp om met elkaar het gesprek over de consequenties van de Wzd? Neem contact op met 

Dorien Kloosterman, d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032. Er zijn geen kosten verbonden 

aan onze bijdrage.  

2. Bijeenkomst of training over het gesprek rondom het 

zorgplan/ondersteuningsplan 

Om cliënten, hun familie maar ook zorgmedewerkers goed voor te bereiden op de (jaar)bespreking 

van het ondersteuningsplan, worden OpSterk-bijeenkomsten gegeven. OpSterk is een waardevol 

instrument om het gesprek over het ondersteuningsplan voor te bereiden én zo uiteindelijk ook voor 

passende zorg.  In het kader van de Kwaliteitsagenda Samen sterk voor kwaliteit wordt de OpSterk-

training tot en met oktober 2018 gratis aangeboden.  

Een bijeenkomst voor alle gesprekspartners 

Tijdens de OpSterk-bijeenkomst krijgen deelnemers veel informatie en praktische tips. Wat is een 

goed ondersteuningsplan? Hoe bereid je de bespreking voor? Hoe kan het gesprek zelf op een goede 

manier worden gevoerd? Ook is het mogelijk om te kiezen voor een training bestaande uit drie 

bijeenkomsten.  

 

Training op locatie  

De OpSterk-bijeenkomsten worden op locatie gegeven. De aanvrager bepaalt en regelt de locatie, 

evenals de catering. Het programma Samen Sterk voor kwaliteit levert kosteloos de trainer en de co-

trainer die ervaringsdeskundig is.  

 

Reserveren van een Opsterk-training 

Wilt u ook voor uw zorginstelling een gratis OpSterk-training (3 dagdelen) of bijeenkomst (1 dagdeel) 

voor uw ledenvergadering reserveren en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 

Dorien Kloosterman, d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032 .  

Wacht daar niet te lang mee. Wie het eerst komt….Het aanbod eindigt namelijk op 1 november 2018. 

 

3. Een goed leven, goede zorg voor ouderen met 
verstandelijke beperkingen  
 
Bijeenkomst (2 uur) op locatie voor ouders/familie en eventueel begeleiders rondom ouderenbeleid.  
  
De cliëntenraad/verwantenraad uitnodigt een inleider uit die een inleiding verzorgt, praktische tips 
geeft en adviseert op rondom de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking.   
 
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:  
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• Waaraan bemerk je dat cliënten ouder worden?  
• Waar moet je rekening mee houden als cliënten ouder worden?  
• Welke mogelijkheden biedt de huidige wet -en regelgeving t.a.v. aanpassingen, indicaties, 

financiering? 
• Op welke wijze kan het zorgplan worden gebruikt om de juiste zorgvraag te formuleren en de 

juiste zorg te leveren?  
• Bespreken van voorbeelden/casus  
• Hoe ontwikkelen we gezamenlijk als ouders/ bestuur/ zorg(aanbieder) beleid richting de 

toekomst?  
 
De bijeenkomst kan worden gepland tussen mei en december 2018. Er zijn geen kosten aan onze 
bijdrage verbonden. Wel vragen we of u een geschikte locatie (wellicht de woonlocatie zelf als de 
bewoners daar geen last van hebben) en of u voor koffie/thee wilt zorgen.  
Wilt u een bijeenkomst organiseren? Neem contact op met Dorien Kloosterman, 
d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032. 
 

4. De kracht van een netwerk – Samen Sterk 
 
Broer of zus, kind, oom, buurman, leerling, medewerker, echtgenoot, collega in een organisatie, 

mede-supporter van een sportclub. Mensen hebben verschillende rollen. Deze rollen vertellen iets 

over de relatie die mensen met elkaar hebben. En wat mensen voor elkaar betekenen. We 

ondernemen samen dingen, helpen elkaar. We delen ervaringen en emoties zoals blijdschap en 

verdriet.  

Hoe versterk je een netwerk? Het versterken van het netwerk kan gaan over het vinden van nieuwe 

vrienden en kennissen. Maar dat hoeft niet. Ook het herstellen van een eerder contact of het 

uitbreiden van een bestaand contact kan waardevol zijn. Maar hoe pak je dat nu aan? En wat zijn de 

ervaringen van mensen met een beperking en hun verwanten?  

Voor wie? Er zijn verschillende workshops:  

• Voor iedereen: mensen met een  beperking, hun verwanten en begeleiders.  

• Voor afzonderlijke groepen.  

Wat gaan we doen?  

Mensen met een beperking gaan ontdekken welke rollen zij kunnen hebben. Hoe voelt dat? En wat 

kun je doen om met meer mensen contact te krijgen? Familie en verwanten krijgen inzicht in hun 

eigen rol en die van hun familielid met een beperking. Zij krijgen ideeën aangereikt wat ze kunnen 

doen om op een laagdrempelige manier hun familielid te helpen om contacten op te bouwen of te 

versterken. 

Methodieken  

We laten u kennismaken met bestaande methodieken zoals Persoonlijke Toekomst Planning, Sociale 

Netwerkstrategieën, Die ken ik. Maar laten u ook ervaren hoe het werkt. We maken daarbij gebruik 

van ervaringsverhalen van mensen met een beperking, hun familie en verwanten en begeleiders. 

Kosten  

De workshops zijn gratis. 

Informatie of aanmelden? 

Neem contact op met Dorien Kloosterman, d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032. 
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5. Landelijk Congres voor cliëntenraden, verwantenraden en 

familieverenigingen op 7 december 2018 

Net als in 2017 organiseren we een landelijk congres voor cliëntenraden, verwantenraden en 

familieverenigingen op vrijdag 7 december 2018 in Lunteren. Noteert u de datum vast in uw agenda. 

Binnenkort ontvangt u een vooraankondiging en na de zomer wordt de definitieve uitnodiging 

verzonden en kunt u zich aanmelden voor workshops. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie 

Als u meer informatie wilt ontvangen over een of meer bijeenkomsten, neem dan contact op met 

Dorien Kloosterman, d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032. 
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