
Invitational conference 

‘Zelfredzaamheid: spagaat tussen denken en doen’ 

 
Datum: Dinsdag 21 november 2017 

Tijd: 15:00 – 17:00 uur 

Locatie: NIVEL, Utrecht 

 

Het bieden van maatwerk in zorg en ondersteuning gericht op 

zelfredzaamheid en participatie is één van de drie belangrijke 

doelstellingen van de ontwikkelagenda ‘Volwaardig meedoen 2016-

2018’. In deze agenda beschrijft staatssecretaris van Rijn de situatie 

en ambitie rondom de Wmo 2015. “Passende ondersteuning, ook 

in de beleving van de cliënt, is de kern van de Wmo 2015”, stelt hij. 

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat er nog veel verschillen in 

ervaren zelfredzaamheid en eigen regie zitten tussen mensen met 

beperkingen. Deze verschillen werken door in uitkomsten zoals 

kwaliteit van leven, eenzaamheid en participatie. Ook de WRR merkt terecht op: “weten is nog geen doen”.  

 

De vraag is wat er van mensen verwacht mag worden als het gaat om zelfredzaamheid en hoe dit optimaal 

ondersteund kan worden. Het NIVEL panelonderzoek daagt uit om ‘maatwerk’ verder te concretiseren als 

het gaat om zelfredzaamheid en participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

 

Het doel van deze invitational conference is om het gesprek aan te gaan met onderzoekers, beleidsmakers, 

(vertegenwoordigers van) cliënten en professionals. We combineren de inzichten uit het NIVEL 

panelonderzoek en het WRR rapport met de ervaringen van mensen met een beperking en die van (lokale) 

beleidsmakers en professionals. In de pitches reageren sprekers vanuit hun eigen werkveld en ervaring op 

deze bevindingen. In de discussie bespreken we de visies en ervaringen van de deelnemers. 

 

Programma  Voorzitter: Jany Rademakers  

 

15.00-15.05 Welkom 

 

15.05-15.15  Hennie Boeije (NIVEL) 

Introductie monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking 

en onderwerp zelfredzaamheid. 

 

15.15-15.35  Jane Sattoe (NIVEL) 

Zelfredzaamheid van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen; uitkomsten 

NIVEL panelonderzoek 2016.  

  

15.35-15.55  Anne-Greet Keizer (WRR) 

WRR rapport ‘Weten is nog geen doen’. Een realistisch perspectief op redzaamheid. 

  

15.55-16.10  Pauze 

 



16.10-16.15 Sander Hilberink (Ieder(in)) 

Pitch 

 

16.15-16.20 Edward van Os (buurtteamorganisatie Utrecht Sociaal) 

Pitch 

 

16.20-16.25 Anouk Poll (Movisie) 

Pitch 

 

16.25-17.00  Discussie onder leiding van de voorzitter 

 

17:00  Borrel 

 

Voorzitter en sprekers 

 

Jany Rademakers is hoofd onderzoeksafdeling bij het NIVEL en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en 

patiëntparticipatie bij de Universiteit van Maastricht. 

 

Hennie Boeije is programmaleider bij het NIVEL van het programma ‘Zorg- en leefsituatie van mensen met 

een chronische ziekte of beperking’.  

 

Jane Sattoe is post-doc onderzoeker bij het NIVEL en heeft als specifiek onderzoeksgebied zelfmanagement 

en de zorgvraag van mensen met een chronische ziekte en/of beperking.  

 

Anne-Greet Keizer is wetenschappelijk medewerker en international liaison van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij heeft meegewerkt aan het rapport ‘Weten is nog geen doen’. 

 

Sander Hilberink is bestuurslid bij Ieder(in) en onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie 
(Hogeschool Rotterdam) en het Erasmus MC. Hij heeft als specifieke onderzoeksgebieden eigen regie en 
ouder worden met aangeboren beperkingen.  
 

Edward van Os is buurtteammedewerker bij buurtteam Binnenstad van de buurtteamorganisatie Utrecht 

Sociaal. 

 

Anouk Poll is adviseur sociale zorg bij Movisie. Zij houdt zich bezig met thema’s zoals zelfregie, eigen kracht 

en empowerment.  

 

 


