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Jaarverslag 2021
Inleiding
2021 stond met name in het teken van het Revalideren is leren Festival en het verlengen van het
partnerschap met HandicapNL.
Activiteiten 2021
De stichting heeft zich in 2021 gericht op de volgende punten:


Bestuur
Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) heeft zijn intrede gedaan en is ook van
toepassing op de stichting. De uitwerking hiervan is in 2021 nog niet geconcretiseerd.


Partnerschap HandicapNL
In 2021 heeft het partnerschap met HandicapNL met het programma Sociale Innovatie een
nieuwe insteek gekregen, in vervolg op de lopende project Meedoen kun je leren!.
De insteek van dit programma is om gedurende drie jaar (2021-2024) gezamenlijk op te trekken
om de huidige revalidatiesector verder in beweging te brengen met een focus op meedoen al
tijdens de revalidatie. De inhoudelijke onderlegger van dit programma is Revalideren is leren.
De bijbehorende subsidie is voor het eerste jaar definitief toegekend. Daarbij kunnen enkele
revalidatiecentra ondersteunt worden door Rehab Academy om in navolging van Tolbrug, hun
werkwijze te transformeren, gebaseerd op de principes van Revalideren is leren. Ook is budget
opgenomen voor het organiseren van een sudiedag.
Verder stond 2021 in het teken van het uitvoeren van het 4e en laatste programma ‘Meer
Meedoen’ door Rehab Academy als onderdeel van het project Meedoen kun je leren! Ook dit
laatste programma heeft geleid tot mooie resultaten. Zie hiervoor de eindevaluatie en tevens
inhoudelijke verantwoording Meedoen kun je leren.
 PLedge Alles is gezondheid..
De pledge ‘Revalideren is leren’ loopt in 2021 gewoon door met de in dit jaarverslag beschreven
activiteiten. Het contact met Piet Vessies heeft niet, zoals zijn bedoeling was, geleid tot nieuwe
contacten ter ondersteuning van subsidieaanvragen en vergroten netwerk.


Consortium Empower
T.g.v. de Coronapandemie hebben in 2021 enkel online activiteiten plaatsgevonden vanuit het
Consortium. De ontwikkelingen gaan in kleiner verband wel gewoon door.
Het idee om een schaduwconsortium, met enkel vertegenwoordigers van de betrokken partijen
met een fysieke beperking, op te richten is nog niet van de grond gekomen.


Subsidie AGIS innovatiefonds
Samen met Breindok, Studio HB, Ellis in Wonderland en Rehab Academy heeft de stichting in
2021 het project Revalidoen in afstemming met het AGIS Innovatiefonds afgerond.
Bij het definitieve ontwerp van de ‘Zo doe ik het’ - tools, is het alsnog gelukt om weliswaar online
een co-creatiesessie te realiseren met mensen uit de doelgroep van het instrument. De
eindevaluatie met het AGIS Innovatiefonds is positief beoordeeld. Het project is in de zomer van
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2021 officieel afgerond. De betrokken partijen hebben echter met elkaar afgestemd om de
instrumenten, die het project heeft opgeleverd actief te blijven verspreiden en communiceren.
 Revalideren is leren Festival
Op 18 november 2021 vond het Revalideren is leren Festival plaats in de online omgeving van
GoMeet. Gezien de op dat moment geldende coronamaatregelen was het een gouden zet om
het festival online te organiseren.
Inhoudelijk was het festival, met een sterk programma, een tot de verbeelding sprekend
festivalpakket en de ludieke mogelijkheden van GoMeet, een groot succes.
 Naam bescherming Revalideren is leren.
Naam bescherming is nog steeds een punt van aandacht. Een eigen keurmerk lijkt de meest voor
de hand liggende optie om achter de hand te houden.

W www.revaliderenisleren.nl

E info@revaliderenisleren.nl

