
DRAAIBOEK  

DS bij de Lunch Lezing: medezeggenschap van bewoners met lvb in 

de gemeente  - donderdag 16 juni 2016 

 

Tijd Activiteit Activiteit Middelen Wie 

11.30 uur Welkom Ontvangst koffie en thee 

en broodjes kennismaking 

deelnemers en organisatie 

lunchlezing,  

Koffie 

Thee 

Lunch 

 

Organisatie DSiN 

Irene is aanwezig vanaf 10:45 uur & deelt de zaal in. 

12.00 uur Introductie - opening DS bij de lunch & samenwerking 

leerstoel met SPZ, en verbinding 

wetenschap en praktijk, ook 

aandacht aan 23 juni nijkerk en het 

les- en studiemateriaal van DS.  

 Geert van Hove, hoogleraar Disability Studies 

12:10 Introductie  Gezamenlijk project - Toolkit Powerpoint Anne Lucassen - Adviseur Participatie en actief 

burgerschap, Movisie ( is verhinderd door sterfgeval 

in de familie!) – Karin Soeterik neemt het over. 

12:20 Lezing door Movisie Lezing over Persona’s Powerpoint Anne Lucassen - Adviseur Participatie en actief 

burgerschap, Movisie – verhinderd 

Karin Soeterik neemt het over. 

12:35 Lezing door Prisma Lezing over Stamtafels Powerpoint Met Karin Soeterik, teamleider Prisma, en ovb 

begeleider Peter en deelnemer Ben 
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12:50 Lezing door St.Abri Vertellen over de activiteiten en het 

spelen van het VN  Kwartet spel met 

de aanwezigen 

Interactief St. Abri/Ingrid Thijs Project Coordinator Stichting 

Abri, Alex Naber, & Erwin Nijhof en deelnemers in de 

zaal 

13.30uur Afsluiting en uitnodiging 

tot stellen van vragen 

Vragen worden beantwoord door 

de deelnemende organisaties 

 

Discussie en afronding 

Interactief Geert van Hove 

13:30 uur Informele afsluiting  Napraten & informatie tafels  Alle aanwezigen 

  

 

ALGEMENE GEGEVENS 
Datum: donderdag 16 juni 2016 11.30 – 13.30 uur 

 

Locatie: Atrium zaal, Medische Faculteit VU,  Van der Boechorststraat 7  1081 BT Amsterdam 

Parkeren bij VUmc of in de straat Van der Boechorstraat. (let op, er zijn verbouwingen op het VU terrein) 

 

Contactpersoon: Irene van Helden, DSiN, 06-47410429, Irene.vanhelden@disabilitystudies.nl 

audiovisuele middelen: Powerpoint/beamer  & microfoon aanwezig/ Irene neemt laptop mee.  

 

Gastlezers:  

PRISMA: Karin Soeterik, Peter (ovb, begeleider Ben), Ben (deelnemer Stamtafel, ovb) 

VILANS: Anne Lucassen 

St. ABRI: Inge Thijs, Marjan Heidstra, Alex Naber, Erwin Nijhof   
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ACHTERGROND PIER DE BOER PRIJS 2015 
 

Op 12 november 2015 heeft Stichting SPZ de Pier de Boer-prijs 2015 uitgereikt aan het meest vernieuwende project dat leidt tot meer betrokkenheid en 

medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking in wijk en stad. Dit jaar zijn er drie winnaars: ABRI, Prisma Amsterdam en MOVISIE. SPZ 

vroeg hen om de aparte inzendingen van de drie organisaties om te buigen naar een gezamenlijk project omdat deze zo goed op elkaar aansloten. Dit 

gezamenlijke project Van ontmoeting en dialoog naar medezeggenschap en participatie wint de Pier de Boer-prijs 2015 bestaande uit een geldbedrag van 

50.000 euro en een beeld. 

Met het prijzengeld gaan de drie winnaars van de Pier de Boer-prijs 2015 aan de slag om te komen tot een instrumentarium voor participatie en 

medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking. Bestaande tools worden vernieuwd en aangepast tot een samenhangend geheel dat te 

kopiëren is naar andere locaties. Dit stelt de doelgroep in staat om deel te nemen, en hun eigen belangen te behartigen, zowel stedelijk als in hun eigen wijk 

en buurt.  

 

Het thema van de prijs in 2015: initiatieven die de mogelijkheid openen tot meer betrokkenheid en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke 

beperking op gemeentelijk niveau.  Mensen met een verstandelijke beperking krijgen te maken met de grootste transitie uit de Nederlandse geschiedenis. 

Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg via de Wmo. En sommige 

zorg gaat over naar de zorgverzekering. Er komt nieuwe wetgeving om dit te regelen. Gemeenten bepalen dan de hulp die men nodig heeft.  

Mensen met een verstandelijke beperking worden weinig betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het formuleren van wetgeving die ook voor hen van 

belang is. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de zeggenschap van mensen met een beperking is geregeld. Gemeenten dienen kennis en ervaring op te 

doen in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en het is nog onduidelijk hoe gemeenten die kennis in huis halen. Mensen met een 

verstandelijke beperking hebben dus ondersteuning nodig om hun belangen te realiseren.  

 

1) Stichting ABRI is in Almere de ondersteuner van het G-Kracht panel en ontwikkelaar van het mensenrechtenkwartet; een succesvolle manier om met 

mensen met een verstandelijke beperking in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in het dagelijks leven. 

 

2)kenniscentrum MOVISIE ontwikkelde een persona-methodiek gericht op beleidsparticipatie en dienstverlening zonder dat de doelgroep zelf haar eigen 

verhaal en ervaring iedere keer hoeft te vertellen. 

 

3) Stichting Prisma is actief in Amsterdam met onder meer het Buurtpanel dat op expeditie gaat in een stadsdeel om de (sociale) toegankelijkheid te testen 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 
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INFORMATIE ORGANISATIES 

 

Stichting Prisma 
Prisma is een organisatie in Amsterdam met een breed scala aan activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Sport, recreatie, cultuur, 

vorming, vakantieweken en dagtochten maken onderdeel uit van het activiteitenaanbod. Honderden vrijwilligers helpen Prisma hierbij. Een grote 

betrokkenheid bij wijkprojecten gericht op participatie en integratie, zorgt voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld voor kinderen uit het speciaal onderwijs die 

kennismaken met reguliere sporten. 

 

Stichting ABRI & G Kracht Panel: 
- Sinds 1988 organiseert de stichting ABRI (Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten) activiteiten voor mensen met 

een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers, verwanten en belangenbehartigers. 

 

- Het G-Kracht panel bestaat uit 10 leden met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Zij zijn afkomstig uit diverse woon- en werksituaties. 

Ondersteund door 4 coaches (SAM = Samen Actief Maatschappelijk betrokken) van ABRI.  

speerpunten o.a.:  

-VN-verdrag (aangenomen in 2016): In dit verdrag worden de rechten van mensen met een handicap geregeld. Dit verdrag is op 20 december 1993 door de 

VN aangenomen maar nog niet door Nederland ondertekend. Zij willen dat het VN verdrag tussen de oren van de beleidsmakers en burgers komt te zitten 

en dat er in de komende jaren naar gehandeld gaat worden. Zij willen een bijdrage leveren aan een Inclusieve samenleving. 

-Kwartet: Wij gaan het mensenrechtenkwartet, communicatiemiddel, aanpassen in samenwerking met Movisie Utrecht en Prisma Amsterdam. Uit deze 

samenwerking komt een Toolkit voort die landelijk zal worden verspreid. 

 

MOVISIE 
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel 

mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. 


