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Het belang van ketensamenwerking.
Als een kind, zijn ouders, een jongere of volwassenen 

met een handicap wordt geconfronteerd komt hij in aan-
raking met verschillende hulpverleners die ieder een – op 
zichzelf – belangrijke taak uitvoeren: diagnostiek, behande-
ling, begeleiding en/of onderwijs. 

Deze taken hebben onderlinge afhankelijkheidsrelaties 
en worden daarom vergeleken met de schakels van een 
ketting of keten. Samenwerking tussen de verschillende 
aanbieders in zo’n keten zorgt ervoor dat de verschillende 
onderdelen van het totale zorgproces op een logische en 
cliëntvriendelijke wijze geschakeld worden. 

De motivatie om over te gaan op ketensamenwerking 
kent een drietal aspecten. Allereerst is vanuit het oog-
punt van cliënten samenwerking tussen de verschillende 
onderdelen van het zorgproces van belang. Cliënten wor-
den in toenemende mate betrokken in het opstellen van 
zorg- en handelingsplannen. Cliënten wensen niet elke 
keer opnieuw hun verhaal en verwachtingen te moeten 
vertellen en daarover te onderhandelen met de aanbieder. 
Dat kost onnodig veel tijd: gesprekken worden steeds over-
gedaan. In zorg- en onderwijsketens verwachten ze een 
behandeling als ‘vaste klant’. En een vaste klant heeft recht 
op een voorkeursbehandeling! 

Een tweede aspect is effi ciëntie, dat wil zeggen de ver-
houding tussen kosten en opbrengsten. Zowel cliënten als 

fi nanciers kijken naar de resultaten van de geboden hulp. 
Van de geboden hulp wordt verwacht dat deze oplos-
singsgericht van aard is. Meestal heeft de geboden hulp 
een basisstructuur die werkt vanuit de vooronderstelling 
dat elke nieuwe hulpverlener eerst moet uitzoeken wat er 
met de cliënt aan de hand is voordat de cliënt kan worden 
geholpen. Dit betekent dat in deze probleemoplossende 
structuur veel tijd wordt besteed aan het onderzoeken, 
beschrijven en analyseren van het wie, wat, wanneer, waar 
en waarom. In zo’n probleemoplossende structuur worden 
cliënten geïdentifi ceerd als probleem terwijl cliënten juist 
vereenzelvigd willen worden met oplossingen. Cliënten 
verwachten daarom meer van een oplossingsgerichte 

Ketensamenwerking 

bevordert kwaliteit 

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar zorg en onderwijs van goede kwaliteit gaan instellingen steeds vaker 
samenwerkingsverbanden aan. Een belangrijke vorm daarvan is de zogenaamde zorgketen: een samenwerking tussen 
verschillende aanbieders waarbinnen een totaalpakket van op elkaar afgestemde voorzieningen wordt geboden met als 
doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces. In opdracht van de drie brancheorganisaties in onze 
sector Siméa, Fenac en SIAC is in 2005 een rapport opgesteld over deze ketensamenwerking: ‘Willens in Ketens’. Dit 
artikel is gebaseerd op het rapport.
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benadering, die zij als een effi ciënt antwoord op hun 
hulpvragen opvatten. Dat betekent aansluiten op bestaand 
onderzoek en op eerdere interventies; minder nadruk op 
het probleem en meer nadruk op de sterke kanten van de 
cliënten. 

Een derde aspect van het bevorderen van ketensamen-
werking vormt de wens tot effectiviteit. Effectieve hulp in 
zorg en onderwijs is op elkaar afgestemde hulp, waarin de 
cliënt een aanwijsbare invloed heeft op het totale proces en 
zo mogelijk als (mede)regievoerder kan optreden met een 
directe relatie tussen aanbod en voorafgaande hulpvraag.

Wat ketensamenwerking is.
Een keten bestaat uit diverse gespecialiseerde organisaties 

die elk, onafhankelijk van elkaar, een deelproces uitvoe-
ren. Door al die deelprocessen achter elkaar uit te voeren 
en samen te werken, wordt een organisatieoverstijgend 
product gerealiseerd. Samenwerken in ketens is niet echt 
nieuw: iedereen die betrokken is bij de productie en afzet 
van producten en diensten is ermee bezig. Het nieuwe 
eraan is, dat het probeert systeem aan te brengen in alle 
ketenactiviteiten. Het idee achter het ketenconcept is, dat 
door het systematisch aanbrengen van schakels tussen orga-
nisaties die samen producten realiseren een waardetoevoe-
ging plaatsvindt. 

Er zijn drie niveau’s van samenwerking te onderschei-
den, te weten ketenkennis, ketenlogistiek en ketenzorg. De 
niveau’s kunnen tegelijkertijd voorkomen en hoeven niet 
opvolgend te zijn. 

Ketenkennis bestaat uit het delen van kennis onafhanke-
lijk van een individuele cliënt. Afspraken over ketenkennis 
kunnen leiden tot vergroten van effi ciency en bevordering 
van de deskundigheid van individuele of groepen profes-

sionals. Activiteiten die hierbij horen zijn o.a. het inventa-
riseren van ‘best practices’, het opzetten van een regionale 
databank, het ontwerpen van regionale protocollen en het 
ontwikkelen van een gezamenlijk scholingsprogramma. 
Een actueel voorbeeld van ketenkennis is het streven om te 
komen tot één kenniscentrum voor auditieve en commu-
nicatieve expertise.

Ketenlogistiek is de tweede, wat verdergaande vorm van 
samenwerking waarbij organisaties met de voorgaande of 
direct volgende partij binnen de keten via overleg afstem-
men. Dus samen de cliënt door de dienstverlening leiden 
door de verantwoordelijkheid voor het vervolg van het pro-
ces over te dragen aan de ketenpartner aan de outputzijde. 
De ketenpartners dragen nog geen medeverantwoordelijk-
heid voor de hele keten, maar wel voor een stukje daarvan. 

Logistieke middelen zijn onder andere ‘één loket’, speci-
fi eke functionarissen voor specifi eke patiëntencategorieën, 
transmurale protocollen en afspraken. Voorbeelden zijn de 
samenwerking tussen gezinsbegeleidingsdiensten en scho-
len of ambulante begeleiding, de sluitende aanpak tussen 
vso en arbeidstoeleiding en de gezamenlijke steunpunten 
autisme in enkele regio’s.

Ketenzorg is de samenwerkingsvorm waarbij een keten 
van zorgverleners samenhangende zorg en behandeling 
voor cliënten waarborgt in de regio. In deze samenwer-
kingsvorm worden alle activiteiten binnen een keten afge-
stemd, problemen besproken en afspraken gemaakt. Naar 
buiten treedt men op als één organisatie. De ketenpartners 
dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van de keten 
in z’n totaliteit en de uitvoering in onderlinge gestructu-
reerde samenwerking. Een voorbeeld van ketenzorg is de 
manier waarop in een aantal scholen de audiologische zorg 
is geïntegreerd.

Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van 
ketensamenwerking is het vastleggen van de onderlinge 
afspraken in een ‘service level agreement’. In zo’n over-
eenkomst leggen de verschillende partners vast wat zij 
minimaal voor elkaar betekenen – te denken valt daarbij 
aan diagnostiek, cliëntgegevens, tijdslimieten, overleg en 
evaluatie. De cliëntgroep kan in de overeenkomst ook als 
partner worden beschouwd, zodat de momenten van keu-
zevrijheid, dossierbescherming, levertijden, doorloopsnel-
heid en toestemming in overleg met de cliëntgroep van de 
betreffende keten vastgelegd kunnen worden.

Rolverdeling bij ketensamenwerking.
In en rond een keten zullen verschillende actoren een rol 

spelen. In ieder geval zijn er de cliënt en de professional. 
Elke cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het is 
belangrijk om dit voor ogen te houden omdat professionals 
vaak de neiging hebben verantwoordelijkheden van de cli-
ent over te nemen. Binnen een keten moet de cliënt in de 

De tien geboden van Ketensamenwerking:

Kies de partner die bij je past

Heb vertrouwen in elkaar

Spreek dezelfde taal

Formuleer gezamenlijke toekomstvisie

Wees open en eerlijk

Wissel informatie uit

Maak goede en concrete afspraken

Praat problemen uit

Voel je onderling verbonden

Sta er voor 100% achter

HET IS NIEUW OM SYSTEEM AAN TE 

BRENGEN IN KETENS
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gelegenheid gesteld worden de eigen verantwoordelijkheid 
te kunnen uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld door georgani-
seerde betrokkenheid in het zorgplan, periodieke evaluaties 
met expliciet aangegeven keuzemomenten en de mogelijk-
heid zich te organiseren als cliëntgroep. De cliënt wordt 
op deze wijze coproducent en de voorgeschreven vraag-
sturing moduleert naar dialoogsturing waarin wensen en 
verwachtingen van zowel cliënt als professional een plaats 
hebben. De andere belangrijke actor is de professional die 
op uitvoeringsniveau direct voor en met de cliënt werkt. 
Bij ketensamenwerking is het belangrijk dat de professio-
nals gezamenlijke normen en waarden ontwikkelen, omdat 
ieders handelen anders haaks op elkaar kan komen te staan.

Daarnaast zijn de te onderscheiden rollen van de mana-
ger/bestuurder, die de ketenpartner vertegenwoordigt en 
afspraken over doelen, resultaten, capaciteit en kwaliteit 
vastlegt en de netwerkpartners die een directe relatie met 
de keten hebben, zoals fi nanciers, gemeentes, opdrachtge-
vers en beleidsmakers. Twee andere rollen in de keten zijn 
die van de ketenregisseur die werkt aan ketenontwikkeling 
en borging van de ketenkwaliteit en de kennispartners, 
zoals adviesbureau’s en expertisecentra.

Ketensamenwerking in onze sector
Binnen de sector zorg en onderwijs voor auditief/com-

municatief gehandicapten zijn er veel mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van ketensamenwerking. De aard van de 
verschillende handicaps brengt met zich mee dat - afhan-
kelijk van de leeftijd van de cliënten – goede hulp bestaat 
uit een adequaat samenspel van diagnostiek, zorgarrange-
menten, speciale onderwijsbegeleiding en cursusaanbod 
gericht op het versterken van cliënten. Vaak gaat het over 
bestaande, wel onderkend maar niet of vaag uitgewerkte 

ketens die niet werken volgens de principes die in dit arti-
kel zijn opgesomd. Een actueel voorbeeld daarvan is de 
samenwerking in een aantal regio’s tussen diensten ambu-
lante onderwijskundige begeleiding van de verschillende 
clusters.

Naast deze binnen de sector georiënteerde samenwer-
king zal onze sector zich in het kader van de herijking 
van de onderwijszorg ook moeten opmaken voor regionale 
ketensamenwerking met andere vormen van onderwijs. 

Dit zijn vaak ketens die door ambulante onderwijskundige 
begeleiding wel twee eindpunten (respectievelijk het spe-
ciaal en regulier onderwijs) kennen, maar waarbij de diver-
siteit in onderwijsarrangementen tussen deze twee punten 
verder nog weinig is uitgewerkt. Ook diagnostiek en zorg 
kunnen hierin een duidelijke rol krijgen.

De basis voor de vorming en het voortbestaan van een 
keten is vertrouwen en erkenning van elkaars expertise. 
Als er geen vertrouwen is tussen de ketenpartners, zal men 
slechts minimaal samenwerken. Vertrouwen wordt deels 
geconditioneerd door organisatorische maatregelen als 
contracten, prijsafspraken, formele regels en procedures en 
certifi cering. Vertrouwen wordt ook beïnvloed door de fei-
telijke ervaringen tussen partners in de keten. Het vertrou-
wen wordt dan gebaseerd op gedrag uit het verleden en de 
reputatie. Graadmeters hiervoor zijn o.a. het nakomen van 
afspraken en het conformeren aan de ketencultuur. Zowel 
in de onderlinge samenwerking als in de samenwerking 
met reguliere instellingen kan onze sector aandacht voor 
vertrouwen en erkenning van bestaande expertise als een 
belangrijke uitdaging opvatten.

AFSPRAKEN MOETEN WORDEN 

VASTGELEGD IN SERVICE LEVEL 

AGREEMENTS
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Sinds 1 januari 2006 kunnen ook MBO 
leerlingen met een beperking een indicatie 
krijgen. Om in aanmerking te komen voor 
uitkering van een rugzakvergoeding is het 
opstellen van een samenwerkingsovereen-
komst tussen de BVE-instelling (Beroeps- en 
VolwassenEducatie) en het REC dat de 
ambulante begeleiding gaat verzorgen, een 
voorwaarde. 
In Rotterdam en omstreken zijn vertegen-
woordigers van cluster 2, Petra Steneker 
teammanager Auris Dienstverlening, 3, Rinus 
Witvoet RECmanager De Nachtegaal, en 4, 
Marieke Dekkers RECmanager Rijndrecht, 
gezamenlijk opgetrokken in het overleg met 
de diverse Regionale Opleidings Centra. Zo 
behoefden de directies van de MBO-scholen 
een zelfde traject niet voor elk cluster apart 
te doorlopen en konden er binnen rede-
lijke termijn contracten worden afgesloten. 
Petra Steneker: “Omdat er in ons gebied 
al samenwerking bestond met cluster 3 en 
4 in het kader van het Loket Autisme en 

Clusteroverstijgende samenwerking 
bij invoering AB in het MBO

Onlangs rondde Johan Wesemann, in het 
kader van zijn studie aan de Universiteit 
Utrecht, een onderzoek af naar de posi-
tie en begeleiding van dove jongeren op 
de arbeidsmarkt. Hij sprak in Haren met 
tal van jongeren en medewerkers van 
de Guyotschool voor VSO, de afdeling 
Ambulante Begeleiding en Bureau Arbeid.
‘De interviews overziend kan ik me niet 
aan de indruk onttrekken dat veel dove 
jongeren niet goed op de hoogte zijn wat 

hen in de samenleving, en met name op de 
werkplek te wachten staat’, licht Wesemann 
zijn bevindingen toe. Hij vindt dat jongeren 
beter toegerust moeten worden op weg naar 
de arbeidsmarkt. Dit vraagt een en ander 
van de Guyotschool voor VSO, de afdeling 
Ambulante Begeleiding en Bureau Arbeid. 
Uit het onderzoek van Wesemann blijkt dat 
deze te weinig samenwerken. ‘Deze afde-
lingen hebben veel praktijkervaringen met 
schoolverlaters in het regulier voortgezet 
onderwijs en op de arbeidsmarkt. Deze 
ervaringen zijn nauwelijks op gestructu-
reerde wijze bespreekbaar gemaakt in de 
zin van dat deze ervaringen als voorbeelden 
gebruikt kunnen worden voor het ontwik-
kelen van de competentiemodel.’ Hij ver-
volgt: ‘Er moet vorm gevonden worden waar 

de professionals elkaar kunnen ontmoeten 
om gedachten uit te wisselen en waar op 
basis van casussen voorwaardenscheppende 
mogelijkheden gecreëerd dienen te worden 
om de empowerment van dove leerlingen 
te vergroten. Het gaat hierbij niet alleen om 
het bespreekbaar maken van casussen, maar 
ook om het zoeken naar en het ontwikkelen 
van een onderwijsprogramma waarbij sociale 
competenties een duidelijke plaats krijgen’, 
vindt Wesemann.
Aan het eind van het onderzoeksrapport staat 
een lijst met aanbevelingen. Betrokkenen 
hebben Wesemann laten weten de door hem 
gesignaleerde knelpunten te herkennen en 
meer met elkaar te willen samenwerken. Het 
is de bedoeling om op korte termijn een 
conferentie hierover te organiseren.

Meer samenwerking verhoogt kansen 
jongeren op arbeidsmarkt

samenwerkingsverband Koers VO, was het 
een logische stap samen om tafel te gaan 
toen de mogelijkheid van AB in het MBO 
zich aandiende. Het heeft een goede uitstra-
ling naar de ROC’s dat we in deze regio op 
eenzelfde manier omgaan met de rugzak in 
het MBO. We krijgen veel positieve reac-
ties. Het was een nieuwe situatie, niet alleen 
voor de ROC’s, maar ook voor de diensten 
Ambulante Begeleiding.”

Ketensamenwerking
De drie partijen voelden het als logisch 
om afspraken te maken op het gebied van 
ketensamenwerking, zowel ten aanzien van 
begeleiding in het MBO als in het PO en 
VO. Een cliënt kan weliswaar indicaties krij-
gen voor meerdere clusters, maar slechts één 
rugzak. Er zijn situaties, waarbij de expertise 
van een ander dan het begeleidende REC 
gewenst is. Men wil in die gevallen volgens 
twee modellen gaan samenwerken: ‘met 
gesloten beurs’ - waarbij over en weer naar 

behoefte collegiale consultaties uitgevoerd 
worden - en volgens een model waarbij 
expertise vanuit een ander cluster wordt 
ingekocht door middel van overdracht van 
fre’s of gelden uit het scholingsbudget. Op 
deze manier krijgt in dialoog met de cliënt 
de ondersteuning zo goed mogelijk vorm. 
Het gevoel bestaat, dat er nog meer 
gestroomlijnd kan worden. MBO’s klagen 
soms over het grote aantal AB’ers in hun 
school. Hoe dit praktischer kan worden 
afgestemd met behoud van het voor de 
individuele leerling noodzakelijke specia-
listische aanbod is een van de vragen die er 
liggen. De verscheidenheid aan formats voor 
handelings- en begeleidingsplannen is ook 
een punt van aandacht. Om te komen tot 
een goede ketensamenwerking, waarbij het 
schakelen soepel verloopt, is het spreken van 
dezelfde taal noodzakelijk. 

CORA BLAD
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Gezins- of  Vroegbegeleiding biedt ouders 
van jonge auditief of communicatief gehan-
dicapte kinderen ondersteuning bij de 
opvoeding en begeleidt ouders bij de keuze 
voor passend onderwijs. Hierna zwermen 
de kinderen uit naar het speciaal onderwijs, 
het regulier onderwijs met ambulante bege-
leiding of naar het speciaal basisonderwijs. 
Begeleiding is mogelijk tot de 6de verjaardag. 
Voor de overdracht naar regulier of speciaal 
basisonderwijs of een niet-cluster 2 school 
zijn kindgegevens en algemene informatie 
over de problematiek en de consequenties 
voor onderwijs belangrijk.
Wanneer een kind aangewezen is op Speciaal 
Onderwijs, rapporteert de Gezins- of 
Vroegbegeleiding over de stoornis om het 
kind te kunnen classifi ceren als behorend 
tot de doelgroep van het cluster. Onderwijs 
op zijn beurt vult met deze informatie 
haar eerste dossier. In de praktijk blijkt 
deze informatie onvoldoende en vindt er 
meer uitwisseling tussen school en Gezins/
Vroegbegeleiding plaats: over kind en directe 
omgeving, over capaciteit en wachtlijsten. 
Huisvesting in hetzelfde gebouw, dezelfde 
wijk, dezelfde plaats, dezelfde organisatie ver-
gemakkelijkt het contact. 

Toch kleven er ook risico’s aan een al te 
nauwe samenwerking; het bedreigt de keuze-
vrijheid van ouders; de verantwoordelijkhe-
den van de verschillende organisaties worden 
onvoldoende onderscheiden. Zo kan onder-
wijs zich beperken tot kindgerichte zorg in 
de veronderstelling dat zorg de ouderge-
richte begeleiding voor haar rekening neemt. 
Bij weinig contact met externe organisaties 
ontstaan ‘blinde vlekken’ en de eigen exper-
tise wordt onvoldoende expliciet gemaakt. 
Het persoonlijke, informele contact wordt 
als een belangrijke voorwaarde voor korte 
lijnen, snel werken en het voelen van een 
gedeelde verantwoordelijkheid ervaren. Het 
afstemmen van handelingsplannen binnen 
zorg en onderwijs is echter niet altijd opge-
nomen in de taakomschrijvingen. 
Ketenzorg, als integrale en deskundige zorg 

Van Schoot tot School, van Gezins- 
of  Vroegbegeleiding naar onderwijs

Alle doven of slechthorende mensen in 
Nederland die met vragen zitten kunnen 
aankloppen bij Bureau DDS. De maatschap-
pelijk werkers van Bureau DDS helpen 
bij het vinden van antwoorden, of het nu 
gaat om geld, opvoeding, werk, opleiding, 
gezondheid of relaties.
Bij Bureau DDS werken maatschappelijk 
werkers, woonbegeleiders, loopbaanbegelei-
ders en trainers. Sommige cliënten vragen 
meer hulp dan de medewerkers kunnen bie-
den. Dan helpt Bureau DDS bij het vinden 
van meer gespecialiseerde hulp. Dit is onder 
andere het geval als het gaat om mensen die 
een geestesziekte hebben. Voor deze mensen 
is er de geestelijke gezondheidzorg (ggz) 
Hier werken psychiaters, psychologen en 
therapeuten. 
Directeur Knol: “Bureau DDS spant zich in 
om de samenwerking met de ggz goed te 
laten verlopen. Zo worden alle medewerkers 
van Bureau DDS getraind in het herkennen 

van geestesziekten en wordt gewerkt aan 
afspraken om mensen, die na een behande-
ling door een psychiater of psycholoog nog 
begeleiding thuis nodig hebben deze begelei-
ding thuis ook daadwerkelijk te bieden.”
Het is de bedoeling dat door goede verwij-
zing naar en samenwerking met de ggz de 
zorg voor de cliënt beter wordt.
Bureau DDS werkt ook met andere orga-
nisaties samen. Knol: “In Noord en Oost 
Nederland wordt  samenwerkt met de 
Noorderbrug en in Zuid Nederland met de 
gezinsbegeleiders van Viataal.” 
Bij Bureau DDS wil men zich laten leiden 
door de gedachte dat de cliënt gebaat is bij 
duidelijke afspraken over de taakverdeling 
tussen organisaties. Volgens Knol is dat is 
minder vanzelfsprekend dan het lijkt. “De 
overheid stimuleert concurrentie tussen aan-
bieders. Dat is bepaald geen uitnodiging om 
anderen iets te gunnen. Terwijl dit wel nodig 
is voor effectieve samenwerking. De overheid 
is zo gezien een blok op de weg naar effec-
tieve ketenzorg.”

FRANS MOLLEE

Maatschappelijk dienstverleners en 
geestelijke gezondheidszorg: partners 
ondanks de overheid

en onderwijs, vraagt om meer dan contacten 
op stoornisniveau van (toekomstige) leer-
lingen. Ook ontwikkelingsgerichte infor-
matie over kind en ouders en gegevens ten 
behoeve van het samenstellen van klassen 
en keuze van methodieken zijn producten 
van samenwerking. Tenslotte kan in deze 
samenwerking visieontwikkeling ontstaan 
indien maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen nieuwe hulpvragen genere-
ren. Dove en slechthorende baby’s, meertalige 
kinderen, multiproblem gezinnen, kinderen 
met Cochleaire Implantatie, zijn (nieuwe) 
groepen die Gezins- en Vroegbegeleiding en 

onderwijs uitdagen om een visie op samen-
hangende zorg en onderwijs te ontwikkelen 
en in praktijk te brengen. 

COOSJE CONSTANDSE-VAN DIJK
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REPORTAGE

Zorg, onderwijs en de 
belangen van de cliënt

Joke Spaan, hoofd Ambulante Zorg bij de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep, geeft een voorbeeld. “In het begin 
speelt de eigen waarneming van een ouder een rol: Er is 
iets mis! Wat zou dat zijn? Is het echt waar? Wie kan mij 
dat vertellen?  Of bij consultatiebureau of ziekenhuis ver-
tellen hulpverleners dat er iets met je kind aan de hand is. 
Dan begint het medische en paramedische circuit. In het 
begin is er veel behoefte aan informatie, contact met lotge-
noten, maar hoe kun je als ouder een eigen selectie maken 
uit alles wat je te horen, te lezen en geadviseerd krijgt?” 

Als ouder van een slechthorend kind kan mevrouw 
D. (in het verhaal noemen we haar Sylvia) zich deze fase 
nog goed herinneren. “Na de diagnose zijn we direct lid 
geworden van de FOSS. Dat was voor ons het meest voor 
de hand liggend. Maar ik had ook andere keuzes kunnen 
maken. Als ouder van een doof kind ligt de FODOK voor 
de hand, maar als je een ernstig slechthorend kind hebt, 
dat eigenlijk gebarenondersteuning nodig heeft en wiens 
gehoor wellicht achteruit gaat, dan is de FODOK ook op 
zijn plaats, maar misschien toch ook de FOSS omdat hij 
een CI krijgt? Moeilijk hoor.”

Joke Spaan ziet veel  dilemma’s: “Ouders moeten een 
zorgaanbieder kiezen, een school kiezen, indicaties aan-
vragen, formulieren invullen. Ze komen terecht bij andere 
organisaties die hulp bieden in de toeleiding naar onder-
wijs en zorg. Telkens nieuwe contacten met andere mede-
werkers die vaak dezelfde vragen stellen. Mede daarom 
zoeken ouders contact met een belangenorganisatie. Dat 
geeft hen houvast. ” 

Maar hoe komen ouders dan bij die organisaties terecht? 
Sylvia is zelf op zoek gegaan en kwam bij de FOSS. Maar 
daar hield het niet op. “Nadat onze zoon Tom in het spe-
ciaal onderwijs had gezeten en vervolgens op een gewone 
school ambulant werd begeleid, werd later NLD vastge-
steld. Daarom zijn we ook lid geworden van ‘Balans’. Toen 
Tom het moeilijk had (en wij ook) zijn we op het spoor 
van  AWBZ-zorg gezet. Het gekke was dat we wel wisten 
dat die voorziening bestaat, maar niet ze ook voor ons iets 
konden betekenen. Er moet kennelijk iemand zijn die je 
daar op het juiste moment op wijst. Vervolgens kwamen 
we in contact met Curium; weer andere hulpverleners. 
Gelukkig was er elke keer een aardige en geduldige ouder-
begeleider die ons aanhoorde.”

Ouders komen vaak via adviezen van hulpverleners op 
het spoor van belangenorganisaties. Maar ook via inter-
net maken deze organisaties zich bekend. Joke Spaan: 
“Belangenorganisaties bieden lotgenotencontact en infor-
matie. Ze zijn kritisch naar aanbieders, en streven naar 
verbetering van het aanbod. Er is veel regelgeving, er zijn 
meerdere partners ‘in de keten’ betrokken en er zijn ver-
schillende fi nancieringen van toepassing. Er is ook teveel 
bureaucratie. Belangenorganisaties zetten zich in voor 
verbetering. En ook zelf werken ze steeds meer samen met 
collega-verenigingen. Daardoor kunnen ouders sneller hun 
weg vinden in de wirwar van belangenorganisaties en aan-
bieders.” 

FRANS MOLLEE

In het land van onderwijs en zorg staan bomen. Ook in het land van onderwijs en zorg voor auditief 
en communicatief gehandicapten staan ze. Veel zelfs. Zien we door al die bomen het bos nog? Hoe 
vinden patiënten, cliënten, ouders van dove, slechthorende en kinderen met spraaktaalproblemen, 
mensen met autisme, etc. hun weg in het woud van organisaties? Hoe kom je op de juiste plaats 
voor de informatie en hulp die je nodig hebt? Hoe ervaren zij het aanbod en is er sprake van 
ketensamenwerking?
We spraken met een ouder die een weg heeft moeten zoeken in het landschap van de hulpverlening 
en met een aanbieder van AWBZ-zorg in de sector.
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INTERVIEW

Audiologie op scholen

Binnen de diverse scholen zijn er verschillen in de 
uitvoering van audiologische zorg. Op de Prof. H. 
Burgerschool krijgen de ouders bij aanmelding 

een brief waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden 
zijn. Er kan gebruik worden gemaakt van alle zorg van het 
Audiologisch Centrum Amsterdam; een medewerker van 
dit AC kan de meeste zorg op school leveren. Veel ouders 
kiezen hiervoor en hoeven dus niet meer met hun kind 
naar het Audiologisch Centrum omdat alles op school 
geregeld kan worden. 
Op de A.G. Bellschool neemt de sectie logopedie een 
groot deel van de audiologische zorg op zich, zoals audio-
metrisch onderzoek en hoortoestelaanpassingen. De audi-
oloog overlegt dan met de sectie logopedie en heeft een 
adviserende functie. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld 
bij kinderen met een cochleair implantaat (CI)) blijft het 
kind in de zorg bij een Audiologisch Centrum. Meestal 
kan de school de zorg goed overnemen en is dat niet 
nodig. Signis heeft een eigen afdeling audiologie, waarbij 
vooral overleg tussen de audioloog en deze afdeling een 
belangrijke rol speelt. 

Voor alle scholen geldt dat De Jager als audioloog wordt 
‘ingehuurd’ en lid is van de commissie van begeleiding 
(CvB), advies geeft op het gebied van klassenapparatuur 
en akoestiek. Ook wordt haar expertise gevraagd bij meer 
ingewikkelde casuïstiek.

Als audioloog op een slechthorenden school kan ze een 
brugfunctie vervullen tussen de sectie audiologie en de 
commissie van begeleiding.

Een ‘AC-audioloog’ op een school heeft als voordeel dat 
alle audiologische kennis van een AC ter beschikking is, 
waardoor de school ‘up-to-date’ blijft. Een audioloog blijkt 
ook vaak een geschikt aanspreekpunt voor of gesprekspart-
ner met behandelende artsen of bijvoorbeeld een CI-team. 
Een ander voordeel is dat de audioloog bij scholen voor 
zowel kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (ESM) 
en slechthorende kinderen (SH), er voor kan waken dat 

kennis over slechthorendheid niet op de achtergrond raakt.
Als voordeel voor een Audiologisch Centrum kan wor-

den genoemd dat de groep kinderen die voorheen op het 
Audiologisch Centrum Amsterdam in de zorg waren en nu 
op de slechthorendenschool zit, zij van meet af aan in de 
zorg is zodat relatief gemakkelijk maatwerk geboden kan 
worden.

Ook de mogelijkheid feedback te geven aan het AC-
team is een belangrijk voordeel. De Jager vindt dat zij 
– dankzij haar ervaringen op de scholen – nu ook meer 
gespitst is op het optreden van eventueel bijkomende 
problemen en eerder wijst op de mogelijkheden voor bij-
voorbeeld een weerbaarheidstraining of opvoedingsonder-
steuning.

Wat De Jager persoonlijk aanspreekt is vooral het volgen 
van een kind; hoe ontwikkelt het kind zich en welke hulp 
helpt het kind zich beter te ontplooien. Dit komt natuur-
lijk vaak aan de orde bij de commissies van begeleiding. 
Regelmatig blijkt ook dat audiologische zaken een grote 
impact kunnen hebben voor het welbevinden van het kind 

In de toekomst moet een aantal zaken in de gaten 
gehouden worden. De Jager benadrukt bijvoorbeeld het 
belang van een goede technische ondersteuning bijvoor-
beeld voor het onderhoud van de klassenapparatuur. 

De Jager is lid en secretaris van de vakgroep Audiologie 
van Simea. De doelstelling hiervan is advies uit te brengen 
aan het bestuur van Simea met betrekking tot de belangen 
van auditief beperkte kinderen, ten aanzien van regelgeving 
en praktische uitwerking hiervan, onderwijs, apparatuur, 
akoestiek en het bevorderen van contact en kennisuitwisse-
ling tussen de schoolaudiologen.

De Jager ziet voor de toekomst nog genoeg uitdagingen 
voor het vak van schoolaudioloog en hoopt het werk nog 
lang en met veel plezier te kunnen doen.

DIRK HOEBEN

Sommige slechthorende kinderen blijken hun ontwikkelingsmogelijkheden 
niet voldoende te kunnen benutten binnen het reguliere onderwijs en gaan 
naar een school voor kinderen met een verminderd gehoor. Dit kan al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.
Paulien de Jager, audioloog van het Audiologisch Centrum Amsterdam, ondersteunt de audiologische 
zorg op de Prof. H. Burgerschool, A.G.Bellschool en Signis scholengemeenschap in Amsterdam.
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Willens in Ketens

Eind 2004 heeft de werkgroep Visie Ketenstructuur 
de rapportage ‘Willens in Ketens’ afgerond en in 
januari 2005 gepresenteerd. In het rapport wordt het 
belang van een goede samenwerking van alle dienst-
verleners in de audiologische branche onderstreept.

In 2002 al stelden de FENAC en Siméa vast dat een 
branchebreed onderzoek verhelderend en stimulerend kan werken. Daarop 
zijn de KEGG, Viataal. Auris en St.Marie (samen verbonden in SIAC) én 
de beleidsgroep Gezinsbegeleiding benaderd. Op dit moment bezinnen de 
vier opdrachtgevers van het onderzoek zich, ieder in eigen kring, op de 
te ondernemen stappen naar aanleiding van de in het rapport opgenomen 
conclusies en aanbevelingen.

Het rapport ‘Willens en Ketens’ is te downloaden op de website van de 
FENAC: www.fenac.nl onder Documenten.

Over het algemeen is de arbeidsmarkt voor doven en slechthorenden 
uiterst slecht toegankelijk. Wist u dat 60% van de slechthorenden en doven 
werkloos is? Daarom is onlangs het Platform Auditieve beperking en Werk 
opgericht. Het platform stelt zich ten doel de evenredige arbeidspartici-
patie van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt op elke denkbare 
wijze te bevorderen. 

Het platform is ontstaan uit de behoefte de situatie voor dove en slecht-
horende werkzoekenden te verbeteren. Het vinden van oplossingen voor 
hen staat centraal. Daarnaast geeft het platform aanbevelingen aan de over-
heid en het bedrijfsleven.

Op het platform informeert men elkaar over zaken die te maken hebben 
met werk, werkgelegenheid. Het platform behartigt collectieve belangen. 
De eerste succesvolle actie van het platform was een lobby in de Eerste 
Kamer voor het behoud van Job-Coaching betaald door het UWV.

De volgende belangenorganisaties en reïntegratiebedrijven nemen deel 
aan het platform: Dovenschap, FAMA/arbeidscentrum Viataal, Bureau 

Arbeid (Koninklijke 
Effatha Guyot Groep en 
Koninklijke Auris Groep) 
Nederlandse Vereniging 
Voor Slechthorenden, 
DDS, Jongerencie, FOSS, 
Stichting Plotsdoven, De 
Gelderhorst, FODOK, 
SHJO en Stichting Voorzet.

Platform werk en auditieve beperking

Jeugd met beperkingen

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ver-
scheen het rapport ‘Jeugd met beperkingen’, rap-
portage gehandicapten 2006. Het verslag gaat over de 
integratie en participatie van kinderen en jongeren tot 
ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking hebben. Centraal staat de leefsitu-
atie van jongeren met een lichamelijke beperking. De 
rapportage is voor een groot deel gebaseerd op lite-
ratuuronderzoek en op het analyseren van bestaande 
gegevens van het CPB en het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Omdat men in het rapport ook aandacht 
wilde besteden aan de persoonlijke ervaringen van 
jongeren is er is 2005 een bijeenkomst georganiseerd 
met zeventien jongeren met uiteenlopende lichame-
lijke beperkingen. Tijdens groepsgesprekken hebben 
deze jongeren uitvoerig kunnen vertellen over het 
naar school gaan, een baan zoeken, uitgaan, sporten en 
over de relaties met ouders en vrienden.

In de conclusies komt onder meer naar voren dat het 
bijeengebrachte materiaal voldoende aanleiding geeft 
om te stellen dat de integratie en participatie van 
jongeren met een beperking voor een deel wel lukt. 
De mate van succes is echter sterk afhankelijk van 
de persoonlijke competenties van de jongeren. Als ze 
beschikken over een sociaal netwerk zijn ze veel meer 
in staat om de door henzelf gestelde levensdoelen te 
bereiken dan wanneer dat netwerk ontbreekt. 

S.E. Kooiker (red.), Jeugd met beperkingen.
Uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 
maart 2006
ISBN 90 377 0200 7
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