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Begeleiders in de gehandicaptenzorg delen dromen met VWS 
 
 
Het ministerie van VWS lanceert voor de zomer het programma Kwaliteit in de 
gehandicaptenzorg. Drie actielijnen staan centraal: betere kwaliteit zorgaanbod, betere zorg 
en ondersteuning voor specifieke groepen, en meer ontzorgen van naasten. Dit voorjaar 
gingen zij met verwanten, professionals, wetenschappers en bestuurders op zoek naar 
dromen, knelpunten en oplossingen in de sector. Op 1 mei waren zeven functiegroepleden 
van de BPSW present om een stem te geven aan de agogisch begeleiders. Met VWS en 
zeven begeleiders met een verpleegkundige achtergrond ontstond een mooi gesprek.  
 
“Gehandicaptenzorg is een beroep waar je trots op bent!” 
 
Dromen en doen 
Droom: laten zien hoe mooi, veelzijdig en divers ons beroep is, hoeveel diepgang het heeft, 
hoeveel mogelijkheden het biedt. Als we dat goed uit kunnen leggen, als we het imago van 
de sector kunnen verbeteren dan wordt het ook aantrekkelijk voor nieuwe collega’s.  
 
 “Wat het werk mooi maakt is dat je de kwaliteit van leven van andere mensen kunt 
verbeteren.” 
 
Doen: zorg dat er een verhaal is, dat we uit kunnen dragen. Over hoe mooi het beroep is. 
Wees daarbij realistisch, maar werk aan de trots op het vak van begeleiders. Laat 
beroepsverenigingen begeleiders hierbij ondersteunen. Zorg voor de hbo-v begeleiders voor 
een functiebeschrijving waarin zij zich herkennen.  
 
Droom: zorgen dat zorg meer is dan medisch handelen. Minder rennen en vliegen en meer 
tijd en maatwerk voor de cliënt. En meer aandacht voor basale zorg: naar buiten gaan, 
lichaamsbeweging, naar de kapper, kleding kopen en – af en toe – een vakantie.  
 
Doen: een betere cao met meer geld voor de inzet van begeleiders. En vooral ook minder 
korte diensten en meer continuïteit. Bespaar geld door minder inzet van uitzendkrachten en 
zzp’ers. Zet de mens centraal in plaats van de structuur. En wees als begeleiders creatief, 
zoek nieuwe oplossingen, dwars door de systemen heen.  
 
“Heb je een goed idee, bijvoorbeeld een moestuin aanleggen met cliënten? Heb dan lef, zet 
door, al stoot je honderd keer je kop!” 
 
Droom: meer aandacht voor nieuwe vraagstukken. Bijvoorbeeld rondom vergrijzing Hoe ga 
je om met ziekte, dementie, palliatieve zorg? Maar ook met dagbesteding voor ouderen. En 
rondom cliënten met agressief gedrag.  
 
Doen: werk samen met andere partijen die kennis in huis hebben. Denk aan verpleeghuizen, 
maar ook de inzet van een wijkverpleegkundige. Laat hogescholen deze thema’s opnemen 
in de opleiding.  
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Droom: opleidingen sluiten beter aan bij de werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. De 
sector heeft een brede en diverse doelgroep die om specifieke kennis en kwaliteiten van 
begeleiders vragen.  
 
Doen: opleidingen hebben een beter beeld van het beroep. En ze sluiten beter aan bij wat 
het werkveld nodig heeft. Het beroepsbeeld voor nieuwe studenten moeten scherper zijn. 
Start een opleiding hbo-v gehandicaptenzorg.  
 
Droom: er is tijd en ruimte voor beroepsontwikkeling. Beroepsontwikkeling is voor 
begeleiders vanzelfsprekend, en het is onderdeel van beleid van organisaties. Zo werk je 
aan nog betere kwaliteit van professionals. 
 
Doen: zorg dat reflectie een plaats heeft in alle geledingen van de organisatie. Dus ook 
reflectie bij bestuur en directie. Organiseer als werkgever blijvende reflectie en 
kennisontwikkeling voor professionals. Organiseer visitaties en CCE. Begeleiders moeten 
zich niet generen bij moeilijke situaties die ze niet aankunnen. Zij moeten tijdig om 
ondersteuning durven vragen en daarmee van elkaar leren. 
 
Droom: organisaties werken meer samen, ook domeinoverstijgend. Regels en 
bekosigingsstructuren zijn niet leidend; de cliëntvraag staat centraal. Door samenwerking 
wordt er meer bereikt en worden kosten bespaard.  
 
Doen: maak ruimte om samenwerking te organiseren. Zie elkaar niet als concurrenten. Deel 
ervaringen en leer van elkaar, organiseer samen zorg als dat kan. Laat de systeemwereld 
niet leidend zijn. Werk aan een gezamenlijke taal. 
 
“De inzet van een wijkverpleegkundige kan praktisch zijn. Dan hoef je niet alle begeleiders te 
trainen op die medische handelingen die weinig voorkomen. Dat scheelt geld en tijd.” 
 
Droom: inzet van techniek om kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren en begeleiders 
te ondersteunen. 
 
Doen: kijk als sector naar een eenduidig systeem voor dossiervorming. Haal de labs van de 
technische universiteiten in huis voor de ontwikkeling van technische middelen. Zij willen 
graag meedenken en nieuwe technieken ontwikkelen die cliënten en hun begeleiders 
ondersteunen.  
 
“Er is een sok die de spanning meet bij de cliënt. Bij cliënten die niet kunnen spreken, heb je 
zo toch een indicatie van hoe zij de handeling die je verricht ervaren. Dan kun je bijsturen.” 
 
 
De begeleiders die lid zijn van de functiegroep Sociaal Agogen bij de 
BPSW, zetten zich in om de dromen waar te maken!  
Kijk voor meer informatie op www.bpsw.nl of neem contact op met 
Jolanda Winters: jwinters@bpsw.nl. 
 
 


