
Overleg met VWS. 
 
Vanmorgen is er weer een overleg met de cliëntenorganisaties en VWS geweest. 
We hebben uitgebreid gesproken over het rapport dat bureau Significant heeft opgesteld als 
eerste monitor van de COVID-19 strategie voor mensen met een beperking. 
 
Dit bureau had de opdracht gekregen om niet zelf direct mensen te benaderen, maar 
gebruik te maken van diverse andere onderzoeken, zoals de enquêtes die wijzelf en Ieder(in) 
hebben gedaan. De manier waarop de resultaten beschreven waren in het rapport gaven 
een te positief beeld. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat in 60% van de gevallen de dagbesteding 
weer gestart is en dan klinkt het mooi. Maar je kan ook zeggen dat in 40% van de gevallen de 
dagbesteding nog niet op orde is. En dat klinkt ineens heel anders. Het is het bekende 
verhaal van het half volle of het half lege glas. 
 
Wat we ook misten was de duiding van de gevolgen voor de mensen die met een leeg glas in 
de hand staan. Deze gevolgen voor de kwaliteit van leven kunnen zeer ingrijpend zijn, en dat 
komt met droge cijfers niet tot uiting. 
 
Een tweede probleem met dit rapport is dat het inmiddels gedateerd is. De meeste 
onderzoeken waarnaar verwezen werd dateren van mei-juni in de tijd van de versoepeling, 
terwijl we nu al weer in de tweede golf zitten met strengere maatregelen. 
Volgende week gaan we hierover verder om te kijken hoe een volgende monitor die eind 
december uitgebracht moet worden beter voorbereid kan worden. 
  
 

Handreiking dagbesteding. 
De VGN heeft een geactualiseerde handreiking gemaakt voor de dagbesteding (zie bijlage). 
 
 

Medewerking gevraagd voor onderzoeken. 

 
Digitaal op bezoek. 
Ik zit in een adviesgroep voor een onderzoek dat gedaan gaat worden naar digitale 
mogelijkheden voor contact tussen mensen met een verstandelijke beperking en hun 
naasten. 
Aanleiding is natuurlijk de lockdown uit de eerste coronaperiode, maar uiteindelijk 
kan het onderzoek ook iets opleveren waar we op de langere termijn ook veel aan kunnen 
hebben. 
 
Naasten en mensen met een beperking die aan interviews of focusgroepen bij willen dragen, 
kunnen zich aanmelden via: p.vandesiepkamp@kansplus.nl  
 
 
 
 
 

-2- 

mailto:p.vandesiepkamp@kansplus.nl


Onderzoek naar de betekenis van een 'tweede golf' voor mensen met een verstandelijke 
beperking hun naasten en zorgprofessionals? En hoe kunnen we hen de komende tijd 
ondersteunen? 
Vanuit de als vervolg op de uitgevoerde onderzoeken ten tijde van de eerste coronagolf, 
willen we vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking 
(AWVB) ook het komende jaar graag in gesprek blijven met ouders van een zoon/dochter 
met een verstandelijke beperking. Concreet willen we hen graag eens in de 4 á 6 weken 
interviewen (max. 45 minuten per keer) over de impact van COVID-19. 
 

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar ouders van een jong volwassen zoon of 
dochter met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 17 tot 25 jaar, en 
waarbij deze zoon/dochter nog thuis woont of op zichzelf woont in de fysieke 
nabijheid van de ouders waarbij tevens nauw contact is met de ouders. 
 
Meer informatie bij N. Frielink: N.Frielink@tilburguniversity.edu  

  
  

Met vriendelijke groeten, 
 
Pouwel van de Siepkamp 
beleidsadviseur KansPlus 
  

 
De Molen 83, 3995 AW  Houten 
Postbus 408, 3990 GE  Houten 
 
T 06 55161136 
E p.vandesiepkamp@kansplus.nl 
W www.kansplus.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak is bereikbaar van maandag t/m donderdag 
van 10:00 tot 13:00 uur via 030-2363750 of via advies@kansplus.nl 
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