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Inleiding 
Na de start en alle eerste initiatieven van de stichting in 2016/2017 stond 2018 in het teken van de  
zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor de stichting in combinatie met de afwezigheid van 
financiële middelen. 
 
Speerpunten 2018 
De stichting heeft zich in 2018 gericht op de volgende speerpunten: 
 

 Meerjarenbeleidsplan 
In 2018 heeft het bestuur van de stichting ervoor gekozen om een meerjarenbeleidsplan op te 
stellen. De doelstelling van de stichting vraagt een lange adem en daarmee om een strategie over 
meerdere jaren. 

 
 ANBI status 
In de zomer van 2018 heeft de stichting definitief de ANBI status ontvangen. Daarmee kan vanaf 
dat moment belasting vrij gedoneerd en geschonken worden aan de stichting. De website is 
hierop aangepast. 
 

 Evaluatie project Westerveld  

Het project in Westerveld is afgerond. In maart heeft de directeur het verslag, met daarin de 
verhalen van de deelnemers en de betrokkenen, aangeboden aan de verantwoordelijk en 
betrokken wethouder. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de gemeente over het VN-
verdrag en de vertaalslag daarvan binnen de gemeente. De pilot is zowel door de deelnemers als 
door de betrokkenen positief geëvalueerd. De gemeente zet in op een structureel vervolg. Dat 
blijkt via de WMO te kunnen.  

 
 Samenwerking realiseren met gemeentelijke overheden 
In reactie op het positieve resultaat in Westerveld is er in 2018 vanuit meerdere gemeenten in 
Drenthe en Friesland interesse voor een vergelijkbaar project. Concreet heeft dit in 2018 geleid 
tot een consortium in Friesland, waarin naast de initiërende drie gemeenten, Revalidatie 
Friesland, het UWV, de Friesland Zorgverzekeraar en Zorgbelang Friesland met elkaar aan tafel 
zijn gaan zitten. De stichting heeft daarin een verbindende rol gespeeld. De intentie is 
uitgesproken om gezamenlijk een programma, vergelijkbaar met dat in Westerveld, in Friesland 
neer te zetten binnen de drie betrokken gemeenten. Dit programma zal in 2019 van start moeten 
gaan. Tegen die tijd zal duidelijk zijn welke partijen definitief instappen in het programma. 

 
 Partnerschap HandicapNL 
Na verkennende gesprekken blijkt HandicapNL (sinds april 2018 nieuwe naam van 
revalidatiefonds en fonds verstandelijk gehandicapten) een partnerschap voor twee jaar aan te 
willen gaan met de stichting. Dit uit zich in de toekenning van een subsidie waarmee de stichting 
en HandicapNL zich kunnen inzetten om 30 mensen met een beperking samen met hun partners 
de komende twee verder te helpen, d.m.v. het programma ‘Meer Meedoen’, uitgevoerd door 
Rehab Academy. Tijdens dit programma zullen ook professionals getraind worden in het werken 
volgens de principes van Revalideren is leren. Op 10 december ondertekent het bestuur in het 
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bijzijn van René van Hooren van HandicapNL het partnerschap. Het eerste (van vier) programma 
zal in het voorjaar van 2019 van start gaan. 
 

 Afstudeeronderzoek 
In 2018 hebben drie studenten verpleegkunde van de hogeschool VIAA in Zwolle hun 
afstudeeronderzoek gedaan in de stichting naar het effect van ‘thuisrevalidatie’. 
‘Uit de probleemdiagnose die beschreven is in de probleemoriëntatiefaseverslag komt naar voren 
dat er eerder onderzoek is gedaan naar thuisrevalidatie. Thuisrevalidatie wordt ook al uitgevoerd 
in verschillende landen als Zweden, Engeland, Australia en Nieuw Zeeland (Revalidatie Thuis, 
2009). Vanuit deze onderzoeken komt ook uit dat thuisrevalidatie voordeliger is aangezien de 
patiënten tevredenheid vergroot wordt. De opnameduur wordt verkort en thuis revalideren blijkt 
in de meeste gevallen efficiënter en effectiever te zijn (Revalidatiethuis, 2009). Deze manier van 
revalideren wordt echter nog niet vergoed in Nederland. Vanuit de WLZ (Zorgwijzer, 2018) wordt 
een verblijf in een instelling vergoed, begeleiding, verpleging en verzorging, de huishoudelijke 
hulp (soms), vervoer en hulpmiddelen. Hierbij wordt geen thuisrevalidatie genoemd.’- citaat uit 
het onderzoeksverslag. Het onderzoek is in december afgerond. 
 

 PLedge Alles is gezondheid.. 
De pledge ‘Revalideren is leren’ liep in 2018 gewoon door met de in dit jaarverslag beschreven 
activiteiten. De stichting heeft in 2018 haar bijdrage geleverd aan de landelijke evaluatie.  
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