‘Het kan ook zo!’
Projecten voor en door jongeren met een chronische aandoening

45 projecten vóór en door jongeren
met een chronische aandoening, met
als centrale boodschap: “Zo kan het ook!”
Ruim 700.000 jongeren in Nederland hebben

Ook de onderlinge contacten binnen het programma

een chronische aandoening. Jongeren met veel

en de begeleiding door een ervaringsdeskundig

enthousiasme, talenten en enorme wilskracht. Echter,

jongerenpanel zijn van grote waarde gebleken.

op het gebied van sport, school, werk, zorg en kracht
zijn er grote verschillen tussen hen én hun gezonde

We vertrouwen erop dat de projecten voor

leeftijdsgenoten. Het programma Zorg én Perspectief

inspiratie en een verdere uitrol van de zo gewenste

richt zich op het vergroten van hun kansen. Het

ontwikkelingsgerichte zorg en meer maatschappelijke

ondersteunt de 45 in dit boekje opgenomen projecten

participatie van jongeren met een chronische

die allen bijdragen aan de kracht en sociale participatie

aandoening zorgen.

van deze jongeren.
Veel van de jongeren met een chronische aandoening

Mr. drs. Bert Kuipers,

ervaren vandaag de dag helaas nog drempels.

programmaleider Zorg én Perspectief

Belemmeringen die vaak verkleind of zelfs
weggenomen kunnen worden. In de projecten van Zorg

Wendy van Hal MSc,

én Perspectief wordt aangetoond dat het ook ánders

programmasecretaris

kan. Belangrijk is daarbij dat de vraag van de jongeren
zelf bij elk project steeds het vertrekpunt geweest.

Bente van Oort,

Daarnaast zijn de jongeren ook vaak bij de uitvoering

voorzitter Jongerenpanel

van het project betrokken. Niet de beperking door de
aandoening staat centraal, maar juist de kracht van

Prof. dr. Frank Snoek,

deze jongeren en wat wél mogelijk is.

voorzitter programmacommissie

De projecten laten in een breed palet op diverse
gebieden zien dat het zó ook kan. Dat het daarbij
belangrijk is ‘over schotten heen’ te kijken en vanuit
meer disciplines samen te werken.

Het Jongerenpanel
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Bekijk voor meer informatie over het

ruim 700.000 jongeren in Nederland
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informeren en adviseren het programma
Zorg én Perspectief van FNO over de
problemen waar jongeren met een
chronische aandoening tegenaan lopen
en denken actief mee over de oplossingen
hiervoor.

Het leven van jongeren met een
chronische aandoening verloopt
anders dan dat van hun gezonde
leeftijdsgenoten. Ze hebben
bijvoorbeeld vaak te maken met
intensieve zorg en zijn, omdat
ze ziek zijn, vaak thuis of in het
ziekenhuis. Maar ook buiten
de zorg om, op sport, school of
werk, vraagt het hebben van
een chronische aandoening soms
om flexibiliteit, aanpassingen
én buiten de hokjes denken.
Niet alleen van de jongeren zelf,
maar ook van alle organisaties
en instanties om hen heen.
Toch is dat nog niet altijd zo
vanzelfsprekend en lopen veel
jongeren met een chronische
aandoening tegen drempels aan.
Drempels die met kleine en soms
met grote aanpassingen weg te
nemen zijn.

Zorg én
Perspectief
Het programma Zorg én Perspectief van FNO heeft als
doel het verkleinen van het verschil in maatschappelijk
perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar
met een chronische aandoening en hun gezonde
leeftijdsgenoten. De kracht van jongeren staat daarbij
centraal en niet de beperking door de aandoening. Het
programma ondersteunt projecten die bijdragen aan
hun sociale participatie binnen de vijf thema’s: zorg,
kracht, werk, school en sport. De vraag van jongeren
is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd
door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel
ZéP in het programma heeft. Daarnaast heeft het
programma het doel om deze thematiek op de politieke
en maatschappelijke agenda te zetten om structurele
verbeteringen te bewerkstelligen.
Bekijk voor meer informatie over de thema’s van
het programma Zorg én Perspectief de website:
bit.ly/2tLkNiN
www.fnozorgvoorkansen.nl /zorg-en-perspectief
en voor meer informatie over de programma’s van
Zorg én Perspectief het boekje met Ervaringsverhalen.
De citaten van de jongeren komen uit het boekje
‘Het kan anders!’ met ervaringsverhalen van de
jongeren.

Projecten Zorg én Perspectief in een overzicht
Zorg én Perspectief subsidieert 45 projecten binnen de vijf thema’s van het programma.
De meeste projecten zetten zich in voor meer dan één thema.
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Figuur 1: Verdeling ZéP projecten over de vijf thema’s

Figuur 2: Verdeling ZéP projecten per leeftijdscategorie

Figuur 3: Verdeling ZéP budget over de vijf thema’s

Figuur 4: Matching van budget projecten ZéP
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Sport

De redenen waarom jongeren met een chronische
aandoening minder bewegen lopen uiteen. Wanneer
een jongere net ziek is geworden, of dit nou bij de
geboorte of op latere leeftijd is, wordt vooral aandacht
besteed aan de medische aspecten. Bewegen moet

Sporten en bewegen is voor iedereen
belangrijk. Dat geldt zeker ook voor
jongeren met een chronische aandoening.
Sporten zorgt ervoor dat ze meer kracht
krijgen, zich sterker voelen en soms ook
sneller herstellen na een periode waarin
ze ziek zijn. Daarnaast helpt sport ook
mentaal. Het helpt hen de periodes
in het ziekenhuis te verwerken, zich
weer even normaal te voelen en helpt
ter ontspanning, zelfvertrouwen en
plezier met leeftijdsgenoten. Toch komen
jongeren met een chronische aandoening
veel minder toe aan sporten dan hun
gezonde leeftijdsgenoten. Met name in de
leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar beweegt
bijna de helft van de jongeren met een
chronische aandoening minder dan hun
gezonde leeftijdsgenoten.

echter in een vroeg stadium bij de behandeling al een
belangrijke rol hebben, omdat de jongeren er veel baat
bij hebben. Aandacht voor bewegen en sporten is er
vaak niet of komt pas veel later in het ziekteproces.
Enerzijds komt dit doordat ouders vaak uit angst
(te) beschermend optreden en jongeren beperken in
hun sport en spel. Maar dat is niet de enige reden.
Ook de zorgkosten voor deze groep liggen meestal
hoog, waardoor extra hulp bij sport of bewegen
vaak niet betaalbaar is. Financiële ondersteuning én
bewustwording bij ouders en in ziekenhuizen over het
belang van sporten is dan ook nodig om de jongeren
van jongs af kennis te laten maken en mee te doen aan
sport.
Passend aanbod vinden is één van de grootste
problemen waar jongeren tegen aanlopen. Uit ervaring
blijkt dat weinig reguliere scholen de faciliteiten
hebben om jongeren met een chronische aandoening
een aangepast programma te bieden tijdens de gymles.
Maar ook binnen passend onderwijs is er vaak te
weinig aandacht voor gymles op maat. Waar in het
regulier onderwijs 65% van de leerlingen minimaal
acht uur per week beweegt, beweegt in het speciaal
onderwijs maar 21% van de jongeren minimaal acht uur
per week. Leraren weten vaak niet goed wat jongeren
wel of niet kunnen. Dat leidt vaak tot onbegrip of
verkeerde inschattingen. Zeker op jonge leeftijd is het
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van groot belang dat jongeren wél mee kunnen doen en

passend aanbod voor deze jongeren. Daarnaast zijn
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kunnen ook jongeren sporten en werken ze niet

jongeren niet in de buurt. Dat maakt het extra lastig

alleen aan hun kracht en conditie, maar krijgen ze

Ook buiten school is het moeilijk om sportmogelijk

voor hen om mee te doen, omdat zij vaak ook een

ook meer zelfvertrouwen en plezier.

heden te vinden die passend zijn. Bij sportclubs is

gebrek aan vervoersmogelijkheden hebben.

weinig aandacht voor aanpassingen.

Sport
Iedereen Sport op Maat,
Radboud Universiteit
Bert Steenbergen
Korte omschrijving doel project
Met dit project willen wij ons handboek van
leermethodieken voor het speciaal (en regulier)
onderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden
met mediakaarten die ook geschikt zijn voor
de kinderen zelf. Ons doel is met behulp van
dit handboek en mediakaarten de beweeg
mogelijkheden van deze kinderen te vergroten
zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens
de gymles. Hierdoor kunnen kinderen meer
succeservaringen beleven en zo een positievere
ervaring met sport en bewegen krijgen. Dit kan
vervolgens weer leiden tot meer zelfvertrouwen
en een beter zelf beeld, wat ten goede kan komen
aan de totale participatie aan sport en beweeg
activiteiten van kinderen met een motorische
beperking of een motorische achterstand.

Zelfstandig sporten van kinderen
met DCD,
Hanzehogeschool
Remo Mombarg
Korte omschrijving doel project
In dit project wordt een digitaal lesprogramma
(app) ontwikkeld voor kinderen met motorische
problemen (Development Coördination Disorder,
DCD). Door middel van deze app kunnen kinderen
kiezen welke vaardigheden ze willen leren en hoe
ze dat gaan doen met als doel dat ze sportvaardiger
worden en meer regie krijgen over hun leerproces.
We onderzoeken of de kinderen motorisch
vaardiger worden, meer zelfregulatie ontwikkelen
en gemotiveerd worden

Grillig en toch betrouwbaar,
Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis

Uniek Sporten,
Fonds Gehandicaptensport

Casper Schoemaker

Karin de Graaf

Korte omschrijving doel project
In gesprekken over het maatschappelijk
functioneren van jongeren met een beperking of
chronische aandoening komen de grilligheid van
veel chronische ziekten en de praktische gevolgen
daarvan nog nauwelijks aan bod. Hoe kun je
ervoor zorgen dat jouw omgeving je beschouwt als
een betrouwbaar persoon (leerling, werknemer,
teamgenoot), dit ondanks de grillen van jouw
chronische aandoening? In het project gaat men
vooral op zoek naar tips en trucs van jongeren zelf.

Korte omschrijving doel project
Het doel van dit project is om de vindbaarheid en
zichtbaarheid te vergroten van onder meer sport
voor jongeren tot 25 jaar met een chronische
aandoening. Dit door een online platform voor de
gehandicaptensport te realiseren met één naam,
één logo op één locatie.
Fonds Gehandicaptensport werkt hierin samen met
WMO regio’s en Sportloketten. De doelstelling om
eind 2017 minimaal 20 van de 43 WMO regio’s aan
te sluiten is inmiddels al ruim behaald. Vanuit het
project worden ook bestaande sportverenigingen
en andere lokale sport- en beweegaanbieders
versterkt door middel van het verstrekken van
een start- en/of stimuleringssubsidie, zodat
het ontwikkelen of verbeteren van aangepast
sportaanbod wordt gestimuleerd.

www.vriendenwkz.nl

www.unieksporten.nl

bit.ly/2vLN0Gn
research.hanze.nl

www.meedoenmetsport.nl

Ingo zit op
gehandicaptenvoetbal.
Dat wordt bij hem in
de buurt aangeboden
– Ingo (11)

Het vertrouwen dat voetbal hem gaf,
maakte dat Jorik weer in zichzelf
ging geloven. En dat zorgde niet
alleen voor vooruitgang bij voetbal
maar óók op school – Jorik (18)

Participatie in perspectief; Jongeren
met cerebrale parese doen mee op
school, bij sport en in zorg, Kenniscentrum
Revalidatiegeneeskunde Utrecht, BOSK

Special Heroes: Iedereen een sportheld,
Stichting Special Heroes Nederland

Marjolijn Ketelaar

Korte omschrijving doel project
Special Heroes laat kinderen met een chronische
aandoening die Speciaal Basis Onderwijs (SBO)
volgen, zelf kiezen met welke sport ze graag kennis
willen maken. Tijdens de kennismakingslessen
ervaren ze vervolgens zelf hoe leuk sport en
bewegen kan zijn. Door middel van het aanbieden
van activiteiten binnen het domein sport komen
de kinderen zelf in beweging, ontdekken ze wat
ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat bij ze
past. Hierdoor zijn zij in staat hun eigen, actieve,
gezonde leefstijl te organiseren. Daarbij leren ze
samen te werken met anderen en ontdekken ze wat
voor hen belangrijk is om zich fijn te voelen.

Korte omschrijving doel project
Jongeren met cerebrale parese kunnen vaak
onvoldoende participeren op school en bij sport, en
bovendien is de zorg vaak onvoldoende gespitst op
participatie. Jongeren met cerebrale parese zijn echter
nog zelden gevraagd naar hun eigen ervaringen op
deze participatiegebieden en ze zijn tevens nog zelden
gevraagd naar wat er in hun ogen beter kan. Het
is een unieke kans om de eigen ervaringsverhalen
(kwalitatieve data) in één project te combineren met
ontwikkelingsmodellen (kwantitatieve data). Zo’n
combinatie zal rijke informatie opleveren – er zijn
immers meerdere perspectieven aanwezig – waardoor
evenwichtige aanbevelingen over participatie
kunnen worden geformuleerd. De aanbevelingen
zullen zich richten op jongeren met cerebrale parese,
hun ouders, begeleiders op school en in sport,
zorgverleners en beleidsmakers. Uiteindelijk zal een
selectie van aanbevelingen met de jongeren zelf
worden uitgewerkt in toepassingen voor jongeren zelf,
scholen en ambulant begeleiders, sportverenigingen,
revalidatie en zorgverleners. Dit project is een lande
lijke samenwerking van jongeren zelf, onderzoekers,
zorgverleners en beleidsmakers, en sluit nauw aan
bij CP-Net (www.CP-Net.nl); een kennisnetwerk voor
verbetering van zorg voor cerebrale parese.
bit.ly/2uv0kPB
www.dehoogstraat.nl/kenniscentrumwww.bosk.nl

Franceline van de Geer

www.specialheroes.nl

Met het vissen vindt ze ook
haar rust, ze verwerkt de
periodes in het ziekenhuis
en voelt zich weer even
normaal – Amber (24)

School
Voor jongeren met een chronische
aandoening is naar school gaan, net
als bij hun gezonde leeftijdsgenoten,
hét moment om zich te ontwikkelen en
hun talenten te ontplooien. Toch is dat
voor hen niet altijd zo vanzelfsprekend.
Ongeveer 10% van de jongeren met
een chronische aandoening gaat naar
speciaal onderwijs en de andere jongeren
gaan naar scholen binnen het regulier
onderwijs waar soms wat kleine
aanpassingen nodig zijn. Ook zijn er
jongeren in Nederland die helemaal buiten
het onderwijs vallen, de zogenaamde
thuiszitters. Bij al deze vormen van
onderwijs ervaren veel jongeren echter
drempels en vinden ze nogal eens niet de
juiste ondersteuning die hen helpt zich
optimaal te ontwikkelen.

Hier zijn verschillende redenen voor. Jongeren en

de reguliere inhaalmomenten, waardoor ze hun

zijn na een te drukke periode extra ziek en storten in

hun ouders moeten vaak het wiel opnieuw uitvinden.

herkansingsmogelijkheid mislopen. Bij het eindexamen

de vakanties vaak in.

Zelf weten ze niet altijd bij wie ze terecht kunnen

kan dit er zelfs toe leiden dat ze pas een jaar later

voor vragen, aanpassingen of betere ondersteuning.

kunnen starten met hun studie. Zeker die momenten,

Soms is het nodig om net buiten de hokjes te

Maar scholen en docenten weten zelf ook niet

zoals in tentamenweken waarop de jongeren veel

denken én echt met de jongeren mee te denken.

wat de financiële, juridische en onderwijskundige

moeten presteren, geven veel stress. Alles is dan

Met stimulans en begrip, met kleine en grote

mogelijkheden zijn om jongeren met een chronische

afhankelijk van dat ene moment. Ook willen ze

aanpassingen, is het ook voor deze jongeren mogelijk

aandoening te ondersteunen. Het is soms onduidelijk

hun studiegenoten niet in de steek laten en gaan ze

om mee te komen in onderwijs dat hen in staat stelt

bij scholen wie er verantwoordelijk is voor de zorg.

daardoor soms net hun grenzen over. Dit heeft voor

zich optimaal te ontwikkelen.

Jongeren ervaren hierdoor weinig begrip voor hun

hen direct negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Ze

situatie. Soms krijgen ze te horen dat ‘iedereen wel
eens ziek is en ze maar gewoon mee moeten doen’.
Het kost hen veel energie om elke keer opnieuw aan te
geven dat ze écht ziek zijn en dat ze écht ondersteuning
nodig hebben. Energie, die ze vaak niet hebben, omdat
veel chronische aandoeningen gepaard gaan met
beperkte energie en chronische vermoeidheid. Als een
docent of zorgcoördinator op school verder weet en
begrijpt wat er aan de hand is én echt meedenkt, helpt
dat enorm. Ook ervaren jongeren ‘betutteling’ door
ouders en leerkrachten als een reële drempel. Hierdoor
worden zij soms tegen gehouden zich optimaal te
ontwikkelen en onderwijs te volgen op het niveau dat
ze aankunnen. Een gezamenlijk gesprek tussen de arts,
het revalidatiecentrum en de school, waarin goed kan
worden uitgelegd wat de jongere echt nodig heeft op
school en wat de jongere wél kan, lost veel onbegrip op.
Een ander aandachtspunt is dat ongeveer 20% van
jongeren met een chronische aandoening onvoldoende
ondersteuning op school ervaart en ongeveer 25%
van de jongeren aangeeft dat docenten onvoldoende
rekening houden met hen. Ze ervaren vooral gebrek
aan maatwerk en flexibiliteit. Soms is er een kleine
aanpassing nodig om goed te kunnen meekomen
met de gezonde leeftijdsgenoten, zoals langer
doen over een examen, werken met een laptop of
een aangepast rooster. Veel jongeren geven echter
aan dat zij hun toetsen moeten inhalen tijdens

School
“Het universiteitsgebouw zit vol met
liftjes, en heeft rolstoeltoiletten.
Ik mag mijn tentamens op een laptop
maken en krijg extra tijd. Dat is
fantastisch!” – Tim (21)
Wat anders? Studeren voor iedereen!,
Handicap + Studie
Judith Jansen
Korte omschrijving doel project
Iedereen kan studeren, ook jongeren met een
functiebeperking. Deze boodschap staat in dit
project centraal. Dit project maakt met behulp van
VLOGS van studenten met een functiebeperking
(studenten+) informatie en ervaringen inzichtelijk
over het studeren met een functiebeperking.
Deze VLOGS laten stuk voor stuk zien dat het
goed mogelijk is om met een functiebeperking te
studeren.
www.handicap-studie.nl

OPSTAP: opleiding, stage en
TOS-arbeidsparticipatie,
Koninklijke Kentalis
Jet Isarin
Korte omschrijving doel project
OPSTAP is een project voor jongeren met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) die in een jaar
worden opgeleid tot Ervaringswerker TOS. Als zij
de opleiding met succes hebben afgerond, gaan ze
bij Kentalis aan de slag in een Participatiebaan.
Ervaringswerkers TOS zetten hun ervaringskennis
in voor de ondersteuning van kinderen met TOS en
hun ouders, geven voorlichting aan professionals
in zorg en onderwijs en zorgen voor bekendheid
over TOS via TOStv.nl. Het project komt voort uit
SpraakSaam, de vereniging van jongeren met TOS.
www.kentalis.nl

Onderwijs dat Past,
EDventure
Denis Koets
Korte omschrijving doel project
In dit project wordt in beeld gebracht hoe leerlingen
met een chronische aandoening (en hun ouders)
hun schoolloopbaan ervaren, wat ze belangrijk
vinden, waar ze behoefte aan hebben, en waar ze
tegen aan lopen. Niet hun aandoening maar hun
kracht en ambitie staan daarbij centraal. Een aantal
jongeren vertelt hun verhaal in een videoportret
ter inspiratie voor andere jongeren, hun ouders
en onderwijsprofessionals. Zo helpen jongeren
elkaar om zelf betere keuzes te kunnen maken in
hun schoolloopbaan en kunnen zij zelf aangeven
aan welke (praktische) ondersteuning zij behoefte
hebben vanuit school en/of samenwerkingsverband.
Dit alles om de sociale participatie van deze
groep kinderen en jongeren te bevorderen.
De videoportretten worden geïntegreerd in
een interactieve site. Een plek waarop jongeren
ervaringen, tips, goede voorbeelden kunnen
uitwisselen. Op de site wordt een live webinar voor
kinderen en jongeren georganiseerd en wordt een
e-learningmodule voor professionals aangeboden,
mede gebaseerd op de ‘lessen’ uit de videoportretten.
Het doel is om oplossingen en/of handvatten die
voor kinderen en jongeren met een chronische
aandoening werken of hebben gewerkt voor een
grote groep jongeren, ouder en professionals
beschikbaar te maken. Via een platform waarop
jongeren – ook zonder chronische aandoening elkaar tot steun kunnen zijn.
www.edventure.nu

Defence for Children, Defence for children
Mirjam Blaak
Korte omschrijving doel project
Het project Zo kan het ook! wil laten zien dat inclusief
onderwijs mogelijk is. Samen met kinderen, jongeren,
enkele inclusieve scholen en andere deskundigen
maken we kennis, ervaringen en goede voorbeelden
van inclusief primair onderwijs beschikbaar voor
alle scholen, wijkteams en gemeenten in Nederland.
We organiseren hiertoe regionale bijeenkomsten,
workshops of masterclasses. De beschikbare kennis en
ervaringen over inclusief onderwijs worden vertaald
naar praktische handreikingen en een concreet
stappenplan voor alle scholen die met inclusief
onderwijs aan de slag willen. Dit project is onderdeel
van het programma Onderwijs van Defence for
Children, dat mede mogelijk wordt gemaakt door NSGK.
www.defenceforchildren.nl

Examinering en voorkomen voor
tijdige uitstroom MBO, Handicap+ Studie
Marian de Groot
Korte omschrijving doel project
Studenten met een beperking ondervinden regel
matig belemmeringen op het gebied van toetsing en
examinering. Handicap + Studie inventariseert en
beschrijft casuïstiek in samenwerking met de MBO
Raad, examenspecialisten en de Inspectie. Deze
voorbeelden worden gebundeld en verspreid. Zo worden
mbo-instellingen geïnformeerd over alternatieven
die geboden kunnen worden aan studenten met een
beperking bij toetsing en examinering.
www.handicap-studie.nl

Thuiszitters Tellen,
Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind

Wiel & Deal,
Wiel & Deal

Suzanne Boomsma

Maaike Kersten

Korte omschrijving doel project
Vanuit het kind- en ouderperspectief wordt een
kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd
naar het aantal leerlingen die vastlopen op
school en “thuis” komen te zitten. In 2016 is
een landelijk thuiszitterspact afgesloten om het
aantal thuiszitters terug te dringen. Het gaat
om tienduizenden leerlingen: hoe wordt met
verzuim omgegaan door scholen en gemeenten
(in bijzonder leerplicht) en waarom zijn er zulke
grote verschillen? Kloppen de getallen dan wel
die nu als graadmeter voor passend onderwijs
worden gehanteerd? En is hier geen sprake van
‘verwaarlozing’ van leerbare kinderen, zeker
als onderwijs uitblijft en ze onder de ‘radar’
verdwijnen? Is de samenleving zich bewust van
deze onzichtbare thuiszitters en wat de impact is
in het leven van een kind, zijn ouders e.a. om geen
onderwijsperspectief te hebben? En dat ouders
dwangmaatregelen kunnen krijgen vanwege de
leerplichtwet? Elk leerbaar kind wat geen onderwijs
krijgt, is er één teveel… Dit onderzoek Thuiszitters
Tellen, met begeleiding van Universiteit Utrecht
en inbreng van ervaringsdeskundigen, zal
nieuwe inzichten opleveren in de aanpak van
“thuiszitters”. Daarbij kan het (passend) onderwijs
leren van kind- en ouderperspectieven
en andere opvoedingspraktijken.

Korte omschrijving doel project
Per 1 januari 2015 is alle wetgeving in het sociale
domein gewijzigd. Participatie en zelfredzaamheid
staan nu voorop. De Stichting Wiel&Deal heeft in
Groningen al een succesvol project opgezet om
jongeren met een beperking te ondersteunen met
het zo gewoon mogelijk kunnen studeren. Dat
willen we nu verbreden naar meer studentensteden
en we willen studenten eerder en langer gaan
begeleiden. We horen en merken dat vooral
de drempel om te gaan studeren te hoog is en
veel jongeren met een beperking kiezen voor
beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Hiermee
verminderen ze hun kansen op een betaalde
baan en worden ook de mogelijkheden om te
participeren kleiner.
www.wielendeal.nl

Jongeren met een beperking van
opleiding naar werk,
KBA Nijmegen
Ton Eimers
Korte omschrijving doel project
Enkele duizenden jongeren met een beperking
volgen een beroepsopleiding in het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Velen van hen vallen
uit, halen geen diploma en hebben vervolgens
problemen om werk te vinden. School,
stagebedrijf en gemeente moeten beter en anders
samenwerken, zodat de jongeren beter voorbereid
en begeleid worden.
Het doel van het project is om werkwijzen en
instrumenten te ontwikkelen waarmee scholen
en gemeenten aan de slag kunnen. Belangrijker
is nog dat het project ook een nieuwe manier van
denken wil verspreiden, zodat partijen samen
verantwoordelijkheid nemen voor de transitie van
school naar werk van jongeren met een beperking.
En zodat niet de beperking, maar de mogelijkheden
en kansen voorop komen te staan.

MIND Young Academy,
MIND
Sander Slootmaker
Korte omschrijving doel project
MIND Young Academy is een lesprogramma op
scholen waarin ‘peer educators’ hun persoonlijke
ervaringen delen in de klas. De peer educators
hebben zelf of in hun omgeving te maken gehad
met psychische problemen. Door hun persoonlijke
ervaringen te delen, maken ze het onderwerp
bespreekbaar en laten ze zien dat het niet raar is
om te worstelen met psychische klachten. Jongeren
die soms al lang rondlopen met hun problemen,
durven hierdoor hun psychische klachten ook te
delen en erkennen. Samen met de docenten en
zorgprofessionals in de school breken de peer
educators het gesprek open en maken, indien nodig,
de weg vrij naar verdere hulp.
www.mindyoung.nl

www.kbanijmegen.nl

www.ouderkrachtvoortkind.nl

“Dat Lenny op deze school zo’n
vooruitgang maakt, geeft wel
hoop dat hij meer zelfredzaam
kan zijn in de toekomst”
– ouders van Lenny (6)

Nina zit op school binnen het speciaal
onderwijs en dat vindt ze heel fijn. “Als
ik moe ben, mag ik op school even in de
zitzak zitten en met gym mag ik dan op
de bank zitten” – Nina (11)

Werk

Ook het vinden van een goede deeltijd stageplek,

Als ze eenmaal gaan werken, al is het maar voor

blijkt in de praktijk vaak lastig. Dat komt omdat er

korte duur of voor enkele uren per week, kunnen ze

onvoldoende stageplekken zijn die de aanpassingen

namelijk niet meer terug naar de Wajong en komen ze

kunnen leveren die de jongeren nodig hebben. Zowel

in de bijstand terecht.

bij stageplekken als bij andere werkplekken, zijn

Werken en volwaardig meedraaien in
de maatschappij is voor alle jongeren
belangrijk. Ook voor jongeren met een
chronische aandoening. Na school willen
én kunnen veel van deze jongeren,
met enkele aanpassingen, aan het
werk en hebben zij de arbeidsmarkt
veel te bieden, niet alleen in betaald of
voltijds werk, maar ook in deeltijd of
vrijwilligerswerk. Echter, ze ondervinden
nog veel problemen bij het vinden van de
juiste baan, bij het aan het werk gaan of
blijven. In de groep jongeren van 20 tot
en met 24 jaar zonder beperking werkt
bijvoorbeeld 51%, terwijl dit bij jongeren
met een beperking slechts 42% is.
De redenen hiervoor lopen uiteen. De
jongeren hebben zich vaak minder goed
kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Doordat een chronische aandoening
vaak hand in hand gaat met chronische
vermoeidheid en beperkte energie kunnen
veel jongeren geen bijbaantje vinden.
Terwijl het hebben van werkervaring
juist zo belangrijk is bij het vinden van
een baan.

werkgevers vaak nog terughoudend bij het aannemen

Veel jongeren met een chronische aandoening willen

van jongeren met een chronische aandoening omdat

graag een toekomst op de arbeidsmarkt. Met de juiste

zij onvoldoende weten wat de mogelijkheden en

informatie voor werkgevers, scholen en de jongeren,

kansen zijn. Goede informatie voor de scholen om

met een flexibele werkomgeving en meer financiële

jongeren door te verwijzen naar passende stages en

zekerheid, hebben ook deze jongeren de kans zich

goede informatie voor bedrijven, geeft ook jongeren

optimaal te ontwikkelen en hun talenten in te zetten

met een chronische aandoening een kans op de

op de arbeidsmarkt.

arbeidsmarkt.
Veel van de problemen waar jongeren mee worstelen
zijn van fysieke aard: niet het aantal uren kunnen
maken door onverwachte uitval door ziekte, te veel
pijn hebben of vermoeidheid. Ook lopen de jongeren
tegen sociale problemen aan op werk. Ze durven de
toekomstige werkgever soms niet te vertellen dat
ze een chronische aandoening hebben. Sommige
jongeren ervaren veel onbegrip op de werkvloer en
voelen zich schuldig dat ze minder kunnen doen dan
hun collega’s. Ze gaan daarom ook vaak hun grenzen
over, wat weer tot extra stress en soms extra uitval
leidt. Een flexibele werkomgeving helpt hen daarbij.
Flexibele werktijden, mogelijkheden tot thuiswerken,
begrip van collega’s en een veilige werksfeer maken
dat jongeren het werken langer kunnen volhouden of
op een ander moment kunnen inhalen.
Daarnaast voelen veel jongeren met een chronische
aandoening zich erg onzeker over hun (financiële)
toekomst. De jongeren die werken, zijn bang dat zij
dat niet duurzaam kunnen en gaan vaak hun grenzen
over uit angst hun baan te verliezen. De jongeren die
niet werken en in de Wajong zitten, durven vaak de
stap naar de arbeidsmarkt niet te maken. Ze weten
namelijk vaak niet of ze het kunnen volhouden.

“Eerst mens, dan
professional: Het is
zo belangrijk om de
jongere écht te blijven
zien” – Elwin (26)

Werk

Rebecca valt nog in de Wajong
2010 waarbij ze naast de uitkering
mag bijverdienen en dat maakt dat
ze de stap naar de arbeidsmarkt
durfde te zetten – Rebecca (25)

Class 2015, 2016, 2017,
Stichting Edwin van der Sar Foundation

NDT 2017 Iedereen Perspectief op Werk,
Nationale DenkTank

Michael Vallen

Suzanne IJsselmuiden

Korte omschrijving doel project
Het project betreft drie jaarlijkse groepen van
twintig jongeren met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). Door een hersenbloeding, – infarct of
(verkeers)ongeval kreeg hun leven plotseling een
andere wending. Dagelijks gaan zij de uitdaging
aan met hun beperkingen, vaak met de nodige
aanpassingen, maar hoge drempels staan het
afronden van de studie of een betaalde baan in de
weg. Door intensieve begeleiding onder leiding van
een studie- en job coach te combineren met een
beweegprogramma op maat, krijgen de deelnemers
nieuwe energie en een passende studie/baan!
Daarnaast opent iedere Class deuren voor de
volgende generaties jongeren met NAH door middel
van het uitvoeren van een groepsopdracht.

Korte omschrijving doel project
De Nationale DenkTank (NDT) werkt jaarlijks met
een team van ongeveer 20 academici gedurende vier
maanden aan visionaire, creatieve én praktische
oplossingen voor een urgent maatschappelijk
vraagstuk. Het team werkt samen met deelnemers
uit het veld en kan daarbij rekenen op de input van
experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de
overheid. De NDT 2017 wil ditmaal antwoord geven
op de vraag hoe we de kansen die de arbeidsmarkt
van de toekomst biedt zo kunnen stimuleren en
benutten dat iedereen in Nederland perspectief
heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze
samenleving. Met FNO als themapartner maken
jongeren met een chronische aandoening specifiek
onderdeel uit van de scope van NDT 2017.

bit.ly/2bhriht
www.edwinvandersarfoundation.nl

bit.ly/2tMQWkR
www.nationale-denktank.nl

Het verstevigen en uitrollen van
Experience Lab, Stichting Emma at Work

Jonge Ondernemende Pioniers-JOP,
Stichting Emma at Work

Thomas Broedelet

Anniek Brummel

Korte omschrijving doel project
Emma at Work heeft een succesvolle aanpak
ontwikkeld ter ondersteuning van jongeren die
opgroeien met een chronische fysieke aandoening
bij hun zoektocht naar werk. Doel is het vergroten
van de kans op een (financieel) zelfstandige
toekomst. Naast bemiddeling naar werk ondersteunt
Emma at Work jongeren in hun ontwikkeling. Dit
gebeurt in de vorm van individuele coaching, het
geven van groepst rainingen en workshops op het
gebied van solliciteren en het koppelen van jongeren
aan professionals uit het bedrijfsleven met als doel
hun netwerk te vergroten.

Korte omschrijving doel project
JOP inspireert en faciliteert jongeren met een
chronische fysieke aandoening bij ondernemer
schap. Jongeren kunnen bij JOP sparren met
gelijkgestemden, een netwerk opbouwen en onder
houden en zich laten bijspijkeren door coaches en
professionals uit het bedrijfsleven. Op één van de
locaties van Emma at Work kunnen jongeren die
zich hebben aangesloten bij JOP flexwerken of één
van de workshops volgen die hen ondersteunt bij het
ondernemen.
www.emma-at-work.nl/zelfstandig-ondernemen

www.emma-at-work.nl

Youth R coach,
Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk
Lizette van Geene
Korte omschrijving doel project
In 2016 en 2017 volgen jongeren met reuma of een
andere chronische aandoening een persoonlijk
ontw ikkeltraject, waarin zij werken aan het (h)
erkennen en gebruiken van hun ervaringsdeskundig
heid. Ze verwerken dit elk in een eigen portfolio en
e-book.
bit.ly/1ppTnZ6
www.centrumchronischziekenwerk.nl

Bikkels van Bart,
Stichting Bart de Graaff Foundation
Erwin Vroom
Korte omschrijving doel project
De Bart de Graaff Foundation ondersteunt jonge
ondernemers met een levensbepalende lichamelijke
beperking bij het realiseren van een eigen bedrijf.
Via de foundation en mentorbedrijven worden de
jongeren op weg geholpen door middel van onder
andere coaching, promotie, (financieel) advies en
ondersteuning bij het werven van sponsoren.
www.bartfoundation.nl

Zorg

Begrip voor hun situatie én maatwerk is hiervan voor
de jongeren van groot belang. Het is bijvoorbeeld al een
verbetering als ze afspraken telefonisch kunnen maken
of met behulp van eHealth bepaalde zaken kunnen
regelen. Op die manier missen ze zo min mogelijk van

Jongeren met een chronische aandoening
leven tegenwoordig langer door medische
vooruitgang in de kindergeneeskunde.
Hoewel dat goed nieuws is, gaat nog niet
alles goed in de zorg. Jongeren met een
chronische aandoening willen het liefst
zo min mogelijk met hun aandoening en
zorg bezig zijn. Daarom moet zorg zo
ingericht zijn dat het bijdraagt aan de
ontwikkeling en kracht van de jongeren.

hun normale leven op school, op werk en met vrienden
en familie. Psychosociale begeleiding moet daarom ook
structureel onderdeel zijn van de zorg. Dat is nu nog
niet voor alle jongeren het geval, bijvoorbeeld doordat
het niet wordt aangeboden in ieder ziekenhuis of
zorginstelling. Jongeren moeten gelijke toegang hebben
tot zorg, waarbij de psychosociale zorg niet alleen
achteraf, maar ook naast de medische behandeling
beschikbaar is.
Veel jongeren ondervinden daarnaast problemen als zij
achttien jaar worden. Sommige jongeren verdwijnen op
dat moment helemaal van de zorgradar. Jongeren met

Als de ontwikkeling van jongeren centraal
wordt gesteld, is er aandacht nodig voor
meer dan alleen de medische behandeling.
Ontwikkelingsgerichte zorg vraagt om
samenwerking tussen disciplines. Goede
afstemming tussen zorgverleners, directe
omgeving en andere maatschappelijke
partijen zorgt ervoor dat jongeren zich
minder zorgen hoeven te maken over
deze afstemming en alle regels.

een chronische aandoening krijgen bij de transitie van
18- naar 18+ te maken met een abrupte verandering
in hun zorg. Hun ouders worden niet meer betrokken
bij het gesprek over de behandeling, jongeren voelen
zich onvoldoende getraind om zelf de regie in handen
te nemen als het om hun ziekteproces gaat en moeten
hun kinderarts verlaten. Met name de overgang van de
kinderarts naar de volwassenarts wordt als een heftige
overgang ervaren. Waar de kinderarts nog alles uitlegt
en de jongeren meeneemt in het proces, komen zij op

voeren met de arts, maar andere jongeren hebben daar

Alleen als jongeren zich krachtig genoeg voelen

hun achttiende jaar terecht bij een arts die daar geen tijd

wat langer de tijd voor nodig. Door een geleidelijke

om hun eigen zorg te regelen en zorg krijgen die

voor heeft en de achtergrond van de jongeren niet kent.

overgang mogelijk te maken, lopen jongeren

gericht is op hun ontwikkeling, kunnen ze ook

Een gesprek tussen de volwassenarts, de kinderarts én

minder risico buiten de boot te vallen en kunnen zij

weer genieten van alles buiten hun zorgproces.

de jongere zelf waarin gesproken wordt over de zorg,

langzaam de eigen regie leren pakken rondom hun

Ontwikkelingsgerichte zorg en een holistische

de jongere zelf én de nieuwe samenwerking tussen de

ziekteproces. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt

benadering is hiervoor van belang: niet alleen met

jongere en de nieuwe arts centraal staan, is dan ook

van transitiepoli’s (ook wel jongerenpoli of tienerpoli

aandacht voor de aandoening, maar juist ook voor wat

essentieel voor een goede overdracht.

genoemd). Dit is een polikliniek in het ziekenhuis die

wél mogelijk is. Structurele psychosociale zorg, óók

jongeren met een chronische aandoening ondersteunt

in het ziekenhuis, is hierbij van groot belang. Door

bij de overgang naar de volwassenzorg.

daarnaast in alle ziekenhuizen een overgangsfase te

Daarnaast is het belangrijk om de jongeren voor te
bereiden op de transitie. Sommige jongeren zullen in

realiseren, leren alle jongeren de vaardigheden om

staat zijn om voor hun achttiende al het gesprek te

hun eigen zorgproces vorm te geven.

Zorg

Betere transitie bij diabetes,
Hogeschool Rotterdam

“Soms is er maar een kleine
verandering nodig, die mij veel
levensgeluk geeft. Maar daar
is ruimte buiten de hokjes
voor nodig” – Remi (25)

Ontwikkeling hulpbehoeftescans
voor kinderen en tieners,
Stichting KinderThuisZorg

Peer-Buddy’s voor en door jongeren
in de transitiezorg,
Stichting Kind en Ziekenhuis

Maaike Klein Ikkink, Hilde Dorman

Vanesse Platteel, Cecilia Kalsbeek

Korte omschrijving doel project
Het ontwikkelen van een versie van de hulp
behoeftescan voor kinderen en een versie van
de hulpbehoeftescan voor tieners. Doordat
kinderen en tieners hierdoor zelf kunnen
aangeven aan welke ondersteuning zij buiten het
ziekenhuis behoefte hebben, binnen én buiten het
medische domein, worden zij in de gelegenheid
gesteld om mee te beslissen bij het indiceren
van kinderverpleegkundige zorg buiten het
ziekenhuis. Participatie in het eigen zorgproces en
maatschappelijke participatie wordt bevorderd.

Korte omschrijving doel project
Om de transitie naar de volwassenenzorg voor de
jongere zo soepel mogelijk te laten verlopen, wil
K&Z in dit project peer-buddy’s werven, trainen en
inzetten. Peer-buddy’s zijn jongvolwassenen met
een chronische aandoening die zelf al de overgang
naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt.
Zij kunnen door hun eigen recente ervaring als
geen ander de chronisch zieke jongere hierin
begeleiden. Jongeren zijn geneigd eerder iets aan
te nemen van leeftijdgenoten dan van bijvoorbeeld
de ouders of zorgverleners. Door contact met
de peer-buddy worden de zelfmanagement
vaardigheden bij de chronisch zieke jongere door
een leeftijdsgenoot (peer) vergroot. Bovendien doet
de peer-buddy zelf verschillende vaardigheden
op en maakt een persoonlijke ontwikkeling door.
Een mooi voorbeeld van doelgroep versterking van
binnen uit.

www.mksonline.nl

www.kindenzorg.nl 

AnneLoes van Staa
Korte omschrijving doel project
Volwassen worden is voor jongeren met diabetes
type 1 (T1D) een nog grotere uitdaging dan voor
hun leeftijdsgenoten die deze chronische ziekte
niet hebben. Voor jongeren met diabetes gaat
deze periode gepaard met de nodige hobbels,
waardoor uitval uit een zorgtraject op de loer ligt.
Betere transitie diabetes beoogt een structurele
verbetering van de overgang naar volwassenheid
voor T1D-jongeren. Doel is dat zij zelfstandiger en
zelfredzamer worden.

Op koers online, Emma kinderziekenhuis
Linde Scholten
Korte omschrijving doel project
In de Op Koers Online cursussen delen jongeren
(12–18 jaar) met een chronische ziekte ervaringen en
leren ze omgaan met de lastige situaties rondom hun
ziekte. Ook voor ouders (van kinderen van 0–18 jaar)
zijn er aparte groepscursussen. In dit project wordt
door middel van een gerandomiseerde studie,
waarbij meerdere ziekenhuizen samenwerken,
getoetst of deze groepscursussen een gunstig effect
hebben op het psychosociale welbevinden van
jongeren en ouders.
www.opkoersonline.nl

bit.ly/2ugWaHE

www.curias.nl

www.opeigenbenen.nu

Digitale KinderHuidHuis,
Stichting Vrienden van het WKZ
Suzanne Pasmans

CHIP-Familie interventie voor jonge
kinderen met een aangeboren
hartafwijking en hun gezin,
Erasmus MC – Sophia Research
Lisbeth Utens

Korte omschrijving doel project
Het kinderHuidHuis maakt de zorg voor kinderen
met huidafwijkingen hun ouders en de betrokken
professionals beter en efficiënter door laag
drempelige ontsluiting van gespecialiseerde
kennis.

Korte omschrijving doel project
CHIP-familie interventie is het eerste project wereld
wijd dat een psychosociale interventie voor kleuters
met een aangeboren hartafwijking (AHA) en hun
ouders ontwikkelt. Het project toetst of psychosociale
interventie een gunstig effect heeft op het welbev inden
van deze kinderen (en hun ouders), hun functioneren
op school en hun plezier in onder andere sport.

www.huidhuis.nl

www.erasmusmc.nl/sophia/researchsophia/

Samen Sterk voor optimale zorg voor
kinderen met een hersentumor,
Vilans, VOKK en SKION
Rianne Gijzen, Marianne Naafs
Korte omschrijving doel project
In samenwerking met ouders en kinderen worden
kwaliteitscriteria ontwikkeld, resulterend in
aanbevelingen voor professionals en een handvat
voor ouders. Er wordt een wegwijzer gemaakt om
ouders en professionals de weg te wijzen in de zorg.
De kwaliteitscriteria en wegwijzer worden als proef
geïmplementeerd in de regio Utrecht.
www.vilans.nl

www.vokk.nl

www.skion.nl

“Als je mondig genoeg
bent, dan kun je veel
gemakkelijker je grenzen
aangeven. Dat moet iedereen
leren” – Robin (25)

Digitale Roadmap,
Prinses Máxima Centrum

Alle stemmen tellen,
Emma Kinderziekenhuis AMC

Jannie Dijkstra

Lotte Haverman

Korte omschrijving doel project
Het project Digitale Roadmap loopt drie jaar.
Binnen dit project zal een digitaal product
ontwikkeld worden dat op een slimme manier
visualiseert hoe het kinderoncologische
behandeltraject er voor een patiënt in alle facetten
in de tijd uit ziet. Informatie op maat; de juiste
informatie op het juiste moment, begrijpelijk en
aansluitend bij de leefwereld van kind en ouders.
Hierdoor krijgen kind en ouders naar verwachting
meer regie over het traject en is de verwachting dat
het overzicht hebben stress reducerend zal zijn.

Korte omschrijving doel project
Goede zorg is belangrijk, zeker voor jongeren met
een chronische ziekte of aandoening. Vaak worden
deze jongeren echter niet gevraagd naar hun mening
of ideeën over de zorg die zij ontvangen. Dit project
heeft als doel om een kaartspel te ontwikkelen
waarmee het voor zorgprofessionals gemakkelijker
wordt om jongeren met een chronische aandoening
meer, en in een eerder stadium, te betrekken bij de
samenstelling van hun zorg.
www.zorgvoorhetziekekind.nlwww.amc.nl

www.prinsesmaximacentrum.nl

Ontwikkelingsgerichte zorg voor tieners,
Prinses Máxima Centrum
LATER voor LATER symposium, SKION

Martha Grootenhuis

Nynke Hollema

Korte omschrijving doel project
Dit project omvat het realiseren van een
programma dat kinderen met kanker in de leeftijd
van 12-18 jaar zal stimuleren om de reguliere
stappen, behorend bij hun leeftijd, in hun

Korte omschrijving doel project
Dit symposium is gericht op survivors van
kinderkanker en hun naasten, ten behoeve
van overdracht van kennis over mogelijke
langetermijneffecten na kinderkanker, het geven
van praktische informatie en de mogelijkheid
tot contactlegging tussen survivors onderling en
survivors met professionals.
bit.ly/2tMN2Zx
www.skionlater.nl

ontwikkeling te zetten. Het beoogd resultaat is een
programma van ontwikkelingsgerichte zorg voor
kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar. Een ruimte in
het Prinses Maxima Centrum voor ontwikkeling en
afleiding voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar.
www.prinsesmaximacentrum.nl

ENGAGE, Hogeschool Utrecht
Ingrid Singer

“Een gezamenlijk gesprek
tussen docenten, de arts
en het revalidatiecentrum
dat kan écht helpen.”
– ouders van Boaz (10)

Korte omschrijving doel project
In dit project wordt samen met ouders van
kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
en professionals die de kinderen begeleiden de
gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. Hiermee kunnen
ouders samen met de logopedist gepersonaliseerde
behandeldoelen voor hun kind opstellen en
evalueren. Gepersonaliseerde therapie bij de
logopedist draagt bij aan het verbeteren van de
communicatieve redzaamheid van deze kinderen.
bit.ly/2uhz43x
www.onderzoek.hu.nl

Kracht

De psychosociale verschillen worden duidelijk door
te kijken naar de achterliggende cijfers. Jongeren
met een chronische aandoening hebben aanzienlijk
meer last van negatieve gevoelens dan hun gezonde
leeftijdsgenoten. Meer dan 50% van de jongeren met

Jongeren met een chronische aandoening
hebben veel drempels te overwinnen.
Ze hebben als geen ander geleerd om
zich aan te passen aan hun situatie,
flexibel te zijn én met tegenslagen om te
gaan. En dat doen ze met eindeloos veel
doorzettingsvermogen, met behulp van
hun ouders, vrienden, andere lotgenoten
én met hun kracht. Toch is dat niet altijd
gemakkelijk. Een chronische aandoening
heeft namelijk niet alleen effect op hun
gezondheid, maar ook op de rest van hun
leven, hun families, sociale functioneren
en hun toekomst. Voor veel jongeren met
een chronische aandoening zijn sommige
dingen zoals naar school gaan, carrière
maken, een relatie krijgen, vrienden
maken of überhaupt een toekomst
hebben, niet zo vanzelfsprekend. Dat is
voor hen vaak moeilijk om mee om te
gaan, want ze willen het liefst zo min
mogelijk met hun aandoening bezig zijn.

een chronische aandoening voelt zich (wel eens)
hulpeloos. Ongeveer 30% van de jongeren heeft
gevoelens van angst, ten opzichte van 18% van hun
gezonde leeftijdsgenoten. Daarnaast heeft ongeveer
17% van de jongeren last van depressiviteit, ten
opzichte van 6% van hun gezonde leeftijdsgenoten.
Ook is het lastig voor veel jongeren om sociale
aansluiting te vinden bij andere (gezonde) leeftijds
genoten. Redenen hiervoor zijn vermoeidheid,
langdurige uitval door ziekte of gebrek aan begrip.
De ontwikkeling van het leven van jongeren met een
chronische aandoening verloopt dan ook anders.
Ongeveer 56% van de jongeren met een chronische
aandoening krijgt een relatie voordat ze 18 jaar zijn, ten
opzichte van 80% van hun gezonde leeftijdsgenoten.
Ook bij het maken van vrienden lopen de aantallen
uiteen. Ongeveer 68% van de jongeren met een
chronische aandoening geeft aan tot een vriendengroep
te behoren, waar 81% van de gezonde jongeren dit
ervaart. Begrip vinden jongeren met een chronische

heeft voor wie ze zijn. Deze psychosociale zorg staat

vaak veel zorgen en broertjes en zusjes krijgen soms

aandoening vaak bij lotgenoten. Omgaan met jongeren

onder financiële druk, door bezuinigingen en is niet

minder aandacht dan zij nodig hebben of aan hen

die ook een chronische aandoening hebben, is voor hen

voor iedereen even toegankelijk tijdens én na het

wordt meer gevraagd dan ze kunnen.

erg waardevol. Zij begrijpen hoe het écht met hen gaat.

ziekteproces. Ook geven veel jongeren aan dat het

Met hen kunnen ze ervaringen uitwisselen en juist

belangrijk is dat de medische en psychosociale zorg

Door in de zorg niet alleen de aandoening, maar ook

even niet de persoon met de aandoening, maar zichzelf

op elkaar is afgestemd. De psycholoog en arts moeten

de jongeren zelf centraal te stellen, kunnen jongeren

zijn.

samenwerken zodat de psycholoog ook kennis heeft

met een chronische aandoening uitgaan van hun

van de medische achtergrond van de jongere. Als de

kracht. Kracht om met hun aandoening om te gaan,

De jongeren geven aan dat bij zorg- en hulpverlening

medische behandeling en de psychosociale steun

maar ook kracht om met de extra uitdagingen om

de aandacht juist altijd erg op de aandoening zelf

onder één dak aangeboden wordt, wordt de toegang tot

te gaan waarmee jongeren met een chronische

is gericht. Het moet echter niet alleen om hun

zorg vergroot. Daarnaast zou ondersteuning zich ook

aandoening in hun hele leven te maken hebben.

aandoening gaan, maar ook om wie zij zijn. Ze zoeken

moeten richten op het gezin rondom de jongere met

Ondersteuning dient zich daarnaast niet alleen

iemand die hen helpt om met hun aandoening om

een chronische aandoening. Voor ouders betekent het

te richten op de jongere zelf, maar ook hun gezin

te gaan, een luisterend oor en iemand die echt oog

hebben van een kind met een chronische aandoening

daaromheen.

Kracht
Shake it off, NJR
Scarlett Braat, Gaby Drenth
Korte omschrijving doel project
Het doel van dit project is jongeren met een
chronische aandoening in hun kracht zetten.
‘Empower from the inside’: dat wat erin zit eruit
halen met focus op wat deze jongeren kunnen,
wat hun kracht is en hun sterke punten zijn
(competentie). Daarbij een verbinding maken
met de buitenwereld, met name met hun
leeftijdsgenoten. Zij zijn elkaars peers (verbinding).
Dit leidt uiteindelijk tot een sterkere positie van
deze jongeren waardoor ze meer invloed hebben op
hun eigen leven, geluk en welbevinden (autonomie).
Daarbij richt een klankbordgroep zich op
maatschappelijke organisaties, lokale en
nationale overheid om dit thema te agenderen
vanuit de input van de jongeren zelf/van het
uitvoeringstraject en worden niet-deelnemende
jongeren met een chronische beperking
gestimuleerd om deel te nemen aan een jongeren
platform.
www.njr.nl/shake-it-off/

Ervaringscentrum ‘Jong Perspectief’ voor
en door jongeren tot 25 jaar met een
chronische aandoening
Lucas Povel
Korte omschrijving doel project
Ervaringskennis is een onderkend en gewaardeerd
onderdeel van beleids- en behandelingskeuzes. Het
Ervaringscentrum richt zich op het verzamelen en
ontsluiten van niet-wetenschappelijke (ervarings)
kennis rondom chronische aandoeningen
bij jongeren tot 25 jaar. Met als doel om deze
jongeren van elkaar te laten leren, en dat hun
ervaringskennis wordt meegenomen in onderzoek,
zorg en beleid. Vanuit een holistische benadering
van het verschil in maatschappelijk perspectief
met gezonde leeftijdsgenoten, waarbij niet de
beperking maar juist de ontwikkeling van jongeren
met een chronische aandoening centraal staat, is er
immers niet alleen behoefte aan kwalitatief goede
en toegankelijke kennis over de problematiek
maar juist ook aan ervaringsdeskundigheid van
deze jongeren zelf. Het Ervaringscentrum ‘Jong
Perspectief’ voorziet in onderlinge uitwisseling van
die expertise, op geaggregeerd niveau.
www.fnozorgvoorkansen.nl

Samen in Onderzoek – de impact
van jongeren in onderzoek ontleed!,
Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde
Utrecht

Leergang Jongerenbelang In Beweging,
De PA-academie in samenwerking met FNO

Marjolijn Ketelaar, Dirk-Wouter Smits

Korte omschrijving doel project
De leergang is gericht op jongeren van ± 18–25 jaar
die hun belang effectief op de kaart willen zetten,
zoals jongeren die zitting (willen) hebben in
jongerenpanels, adviesraden (bijvoorbeeld voor
de Wmo), raden van toezicht in zorg en welzijn,
gemeente- of jeugdraden en belangenorganisaties.
Een gedegen programma helpt jongeren op weg om
hun belangen te behartigen. Het totale traject duurt
per leergang ongeveer een half jaar. In de leergang
laten deskundigen de deelnemers kennismaken
met een breed scala aan onderwerpen. Deze
variëren van een inleiding in de politiek en
belangenbehartiging tot strategievorming
en gespreks- en presentatietechnieken. De
deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding van
een coach.

Korte omschrijving doel project
In dit project van het Kenniscentrum Revalidatie
geneeskunde Utrecht en de BOSK wordt een
methode ontwikkeld die tot doel heeft de
samenwerking tussen onderzoekers en jongeren
met een beperking te ondersteunen. Deze methode
is bedoeld voor onderzoekers en projectleiders
om met jongeren (of ouders, patiënten, naasten)
het gesprek aan te gaan over hun (gewenste) rol,
én daarop terug te kijken. Daarnaast heeft het
tot doel onderzoekers en projectmedewerkers
te ondersteunen in het expliciet vormgeven van
jongerenparticipatie, zodat dit minder vrijblijvend
plaats zal vinden.
bit.ly/2vqwzvQ
www.dehoogstraat.nl/kenniscentrum

Marielle van Oort

www.pa-academie.nl/

“Schaam je niet
voor wat je voelt
én praat er met
anderen over”
– Belinda (26)

18enzo, Stichting Hoezo Anders
Aranka van Lindert
Korte omschrijving doel project
18enzo is een project van Hoezo Anders, een
stichting door en voor jongeren met een chronische
aandoening (psychisch, fysieke beperking,
chronische ziekte, etc.). Samen met jongeren is
gewerkt aan behoeften analyse en een informatie
aanbod over zorg, wonen, opleiding, werk, geldzaken
en rechten & plichten: wat is handig en wat is
verplicht om te regelen rond je 18e verjaardag. Alle
informatie, tips plus een aantal interviews zijn te
vinden op de website.
www.hoezo18.nl

Vooronderzoek Wijkteams,
Vilans/NJI
Rianne Gijzen
Korte omschrijving doel project
In de periode van juni t/m september 2016 hebben
Vilans en het Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
een inventarisatie uitgevoerd naar de zorg en
ondersteuning aan kinderen en jongeren met een
chronische psychische of lichamelijke aandoening
in de eigen omgeving. De uitgangsv ragen voor deze
inventarisatie waren:
Welke hulp krijgen kinderen en jongeren met een
chronische aandoening in de eigen omgeving?
Hoe werken specialisten en professionals op lokaal
niveau met elkaar samen, wat gaat daarin goed en
wat kan beter?
www.vilans.nlwww.nji.nl

ALL OF ME, All of Me

www.allofme.nl

Rianne Gijzen
Korte omschrijving doel project
De zorg en ondersteuning aan kinderen met
een psychische of lichamelijke chronische
aandoening is vaak nog onvoldoende integraal
georganiseerd. Hierdoor worden ouders (over)
belast met het coördineren van alle zorg. In dit
project ontwikkelen Vilans en het NJi in nauwe
samenwerking met ouders en professionals een
tool voor de organisatie van zorg aan kinderen
met een chronische aandoening. Specialisten
in het ziekenhuis en de GGZ en professionals in
wijk- en schoolteams kunnen de tool gebruiken
voor het gezamenlijk realiseren van integrale
zorg en ondersteuning. De tool wordt als proef
geïmplementeerd in drie regio’s in het land.
www.vilans.nlwww.nji.nl

Margriet Crezee
Korte omschrijving doel project
ALL OF ME, een initiatief van tien patiënten
organisaties, is een online ontmoetingsplein voor
jongvolwassenen met een chronische aandoening.
Op het platform komen ze in contact met andere
jongeren met een aandoening, waarmee ze
waardevolle ervaringen kunnen uitwisselen.
Daarnaast vinden ze informatie, zelfmanagement
oefeningen en ervaringsdeskundige coaches.
Het ontmoetingsplein en de (online en offline)
activiteiten worden middels dit project verder
uitgebouwd.

Op weg naar integrale zorg en
ondersteuning,
Vilans/NJI

Broers en Zussen Boost Project,
Stichting kind en ziekenhuis
Cecilia Kalsbeek, Vanesse Platteel
Korte omschrijving doel project
Doelstelling van het project is om vanuit de
eigen kracht de brussen van een zorgintensief
kind te versterken om overbelasting en
gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen.
Allereerst komt er een praktisch en grappig doeboek, geschreven door een brus, waardoor brussen
inzicht krijgen in hun eigen situatie en hun
wensen duidelijk leren te formuleren. Om
brussen een belangrijke plek te geven binnen de
(familiegerichte) zorg brengen we vervolgens op
basis van interviews de ervaringen van brussen in
kaart. Deze vertalen we naar een visiedocument
en dienen ter ondersteuning (bewijs) van het
kwaliteitskeurmerk, de Smiley van Stichting
Kind en Ziekenhuis, zodat brussen hierbij een
plek hebben. Tenslotte wordt er een scholingsdag
georganiseerd voor zorgverleners die te maken
hebben met familiegerichte zorg. Brussen zijn bij
het gehele project actief betrokken.
www.kindenzorg.nl 

“Het belangrijkste is dat
mensen laten merken dat
je er toe doet. Dat het
om jou gaat en niet om
wat je hebt” - Harmke (25)

www.curias.nl

“Er zijn
altijd meer
mogelijkheden
dan problemen”
- Jordi (14)

Samen aan de slag,
Stichting Plattelandsjongeren
Marijtje Mur
Korte omschrijving doel project
In vijf lokale trajecten organiseren werkgroepen
plattelandsjongeren, met én zonder chronische
aandoening, gezamenlijk diverse activiteiten.
Daarmee worden de talenten en vaardigheden
van jongeren met een chronische aandoening
ontwikkeld en hun sociale netwerk vergroot. De
ontwikkelde methodes en activiteiten worden
gedeeld met andere jongerenverenigingen.
www.plattelandsjongeren.nl/projecten/samen-aande-slag/

Samenwerking Hoezo Anders & ALL
OF ME en ZeP Ontmoetingsplein,
Hoezo anders?/ All of me

Frame, NJR

Daniëlle Krijger
Korte omschrijving doel project
Stichting Hoezo Anders en het project ALL OF ME
hebben de mogelijkheden onderzocht om samen te
werken en in welke vorm en op welke manier dat
het beste zou passen. Hun gezamenlijke ambitie:
het uitgroeien tot hét landelijk platform voor
jongvolwassenen met een chronische aandoening
met zowel een publieke functie als een besloten
omgeving met interventies gericht op individuele
ontwikkeling om te komen tot empowerment van
deze groep jongvolwassenen.

Korte omschrijving doel project
Het project Frame zorgt er voor dat jongeren
met een chronische aandoening mediatools en
vaardigheden krijgen aangereikt ter versterking
en verbetering van hun eigen leven (autonomie).
Ze bouwen hiermee het zelfvertrouwen op om
zichzelf aan de wereld te laten zien en contact
te maken, zich uit te drukken en kritisch te zijn
in het gebruik van media. Daarbij wordt er een
verbinding gemaakt met jongeren uit het regulier
onderwijs om de verschillen tussen jongeren met
een chronische aandoening en gezonde jongeren te
verkleinen.

www.allofme.nl

www.njr.nl/frame-1

Scarlett Braat, Gaby Drenth

“Je moet depressie nóóit onder
schatten. Veel begrip krijg ik
van andere thuiszitters. Zij
hebben vaak ook onder een
depressie geleden” – Deirdre (16)

Overige
Overkoepelend evaluatieonderzoek van
het FNO programma Zorg én Perspectief,
NIVEL
Hennie Boeije
Korte omschrijving doel project
De overkoepelende evaluatie geeft inzicht in de
mate waarin de verschillende activiteiten van
het Programma Zorg én Perspectief, waaronder
de gefinancierde projecten en het jongerenpanel,
hun doelen hebben bereikt. Daarnaast biedt het
middels zogenaamde SWOT-analyses inzicht
in succes- en faal-factoren van afzonderlijke
initiatieven te midden van specifieke kansen en
bedreigingen in de omgeving. Bij de analyse van
de samengebundelde initiatieven wordt bovendien
gekeken naar overdraagbaarheid en borging in de
toekomst.
www.nivel.nl

Contact:
wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl
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