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Om de participatie van volwassenen met visuele
en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen
((Z)EVVB) te vergroten, is in een pilotproject de
methodiek Zorg voor Participatie (ZVP)
ontwikkeld. ZVP is een aanpassing van de
Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). ZVP is
een scholing op maat, ontwikkeld voor
begeleiders.

Resultaten
1) De toepasbaarheid van ZVP is goed bij volwassenen
met (Z)EVVB (zie tabel 1).
2) De begeleiders kijken meer naar de mogelijkheden
en minder naar de beperkingen van hun cliënten: “Ik
kijk anders naar de cliënten, maar ook naar mijn eigen
manier van werken”.
3) Ook werd bij 80% van de cliënten een toename van
het aanbod van activiteiten gezien. Activiteiten
varieerden van b.v.: samen hout sprokkelen, repetities
bijwonen van de plaatselijke Harmonie, tot zelfstandig
met de rolstoel naar de koffiebar.

Doel
Het beschrijven van 1) de toepasbaarheid; 2) de
veranderingen bij begeleiders; 3) de verandering
in de activiteiten van volwassenen met (Z)EVVB
van de nieuwe methodiek ZVP bij volwassenen
met (Z)EVVB.

“Hij is blind
aan 1 oog”

Methode
- Participanten: 1 orthopedagoog en 12
begeleiders, (7 van wonen en 5 van
dagbesteding)
- Vragenlijst toepasbaarheid
- Persoonlijke profielen cliënten voor en na ZVP
- Mondelinge feedback
- Dossieronderzoek

“Hij ziet met
1 oog”

Vóór ZVP

Tabel 1: Toepasbaarheid ZVP volgens de
begeleiders

Na ZVP

Vraag

Zeer
goed

Goed

Redelijk Slecht

Zeer
Totaal
slecht

Wat vindt u van de bruikbaarheid van het
lesmateriaal?
Hoe beoordeelt u de relevantie van de cursus voor
uw werksituatie?
Hoe beoordeelt u het effect van de cursus op uw
werksituatie?
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10

1

0

0

13

4

9

0

0

0

13

1

9

1

0

0

11

Conclusie
ZVP, de nieuwe aangepaste IRB methodiek, blijkt goed toepasbaar voor volwassenen met (Z)EVVB. Begeleiders keken meer
naar de mogelijkheden en wensen van cliënten en het aanbod van nieuwe activiteiten voor cliënten nam toe.
Aanbevelingen
- ZVP opnemen in de werkprocessen en in de besprekingen van cliënten.
- De inhoud van het begrip participatie van volwassenen met (Z)EVVB onderzoeken
- Vervolgonderzoek naar de toepasbaarheid en de effecten, ook op langere termijn, van ZVP bij grotere groepen begeleiders
en volwassen met (Z)EVVB.
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