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Een beschermende parasol op een stevige voet

Het was even zoeken de afgelopen maanden: na een lange periode van informatie verzamelen en
delen stapten we een nieuwe fase van ons project in, een fase van ontwikkelen en vormgeven van
ons eindproduct. En dat vraagt om keuzes en duidelijkheid over wat we wel en wat we niet gaan
bouwen, en ook om actieve inzet van het netwerk in de bouw van dat eindproduct. Op 29 maart
2019, tijdens onze netwerkbijeenkomst, hebben we hiermee een start gemaakt door te kiezen voor 6
gereedschappen, die in samenhang ons eindproduct vormen. Vervolgens zijn we hier in werkgroepen
mee aan de slag gegaan. De voortgang hiervan en de vervolgstappen bespreken we met elkaar op de
twee nog volgende netwerkbijeenkomsten dit jaar: 28 juni en 11 oktober.
In deze nieuwsbrief lees je onder andere meer over de samenhang tussen de verschillende
gereedschappen in ons eindproduct, weergegeven in een getekend beeld van een beschermende
parasol op een stevige voet. Onder die parasol en op die voet staan de mensen voor wie we ons
eindproduct bouwen: mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders
en leerkrachten. Aan de parasol hangen de gereedschappen die zij kunnen gebruiken om een goed
leven in goede prikkelbalans te realiseren.
Alle informatie over ons project, de (tussen)resultaten en verzamelde kennis zijn te vinden op:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/onderzoek/gewoon-bijzonder/netwerk-goed-leven
Veel leesplezier!
Hartelijke groet namens het projectteam,
Jeanet Landsman, projectleider.
En voor de leden van het kern-netwerk die 28 juni kunnen komen: graag tot dan!
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Kader SGL-eindproduct: een beschermende parasol op een stevige voet
voor een ‘goed leven in prikkelbalans’ voor iedereen die daaronder staat
Om te zorgen voor samenhang tussen de
verschillende gereedschappen in ons eindproduct,
heeft het voorbereidingsteam een kader ontwikkeld.
Zodat we samen verder kunnen bouwen met
hetzelfde beeld voor ogen.
In de afbeelding hiernaast is dit kader in beeld
gebracht. In het filmpje op deze link vertelt Jeanet
hoe we tot dit beeld gekomen zijn:
https://youtu.be/Y-1NRjKvyzs
De inhoudelijke basis van alle gereedschappen is de
in het SGL-netwerk verzamelde en gebundelde
wetenschappelijke-, praktische- en ervaringskennis.
Deze gebundelde kennis is reeds voor iedereen
toegankelijk en downloadbaar via de volgende
tussenproducten:
1. Verzamelde ervaringskennis uit het SGL-netwerk (maart 2018)
Door: Andrea Fokkens, Marieke Werkman en Jeanet Landsman
In deze notitie is alle ervaringskennis gebundeld die in 2017 in de netwerkbijeenkomsten is
opgehaald bij de deelnemers aan het SGL-netwerk. Downloadlink:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/images/KGS/images/Nieuws/2018/Verzam
elde-ervaringskennis-SGL-netwerk.pdf
2. Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke
beperking, een complexe hulpvraag! (mei 2018)
Door: Ina van Berckelaer-Onnes, Yvette Dijkxhoorn en Miriam Hufen
Bundeling van wetenschappelijke en klinische kennis over prikkelverwerking en de aanpak
daarvan. Downloadlink:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/images/KGS/images/Nieuws/2018/Wat%20
verstaan%20we%20onder%20een%20goed%20leven.pdf
3. Wat verstaan we onder een goed leven? (mei 2018)
Door: Jeanet Landsman, Marieke Werkman en Andrea Fokkens
Deze notitie geeft een overzicht van gangbare definities van ‘een goed leven’ en kwaliteit van
bestaan. Downloadlink:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/images/KGS/images/Nieuws/2018/Overzic
ht-kennis-prikkelverwerking-mensen-ASS-VB.pdf
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2 Twee en een half jaar SGL in woord en beeld

Hieronder hebben we beelden en woorden gegeven aan de verschillende stappen die we de
afgelopen 2,5 jaar met elkaar hebben gezet binnen SGL. Ook lees je meer over de 6 gereedschappen
die we dit jaar samen gaan ontwikkelen binnen ons netwerk:
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Netwerkbijeenkomst 29 maart: eerste stappen gezet in de ontwikkeling
van ons eindproduct

Op 29 maart 2019 hebben we de keuze gemaakt voor de ontwikkeling van de 6 gereedschappen
zoals hierboven beschreven. We hebben een start gemaakt met plannen van aanpak, en diverse
subgroepen zijn hier verder mee aan de slag gegaan. Op 28 juni komen we weer bij elkaar om te
bespreken waar we staan, wat vervolgstappen worden en wie daarin welke rol op zich kan en wil
nemen. Hierbij een foto-impressie van de bijeenkomst op 29 maart:
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Even voorstellen: Rixt en Anne

Tijdens de ontwikkelfase van het SGL-eindproduct krijgt ons projectteam versterking van deze twee
talentvolle jongedames: Rixt en Anne. Op de volgende pagina stellen ze zich aan jullie voor.
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Mijn naam is Rixt Baron en ik ben 21 jaar en in ik woon in De
Knipe. Aan de Hanze Hogeschool ben ik student
Communicatie Multimedia Design. In het vierde jaar heb ik
eerst vijf maanden in Amerika Film gestudeerd en nu rond ik
mijn studie af met mijn afstudeerproject. Hiervoor werk ik
mee met SGL. Ik ben ingedeeld bij het groepje dat nadenkt
over een nieuw digitaal communicatiemiddel.
Ik ga onderzoek doen naar wat de beste oplossing hiervoor
is en vervolgens een digitaal prototype maken. Ik hoop dat
het prototype nuttig gaat zijn bij de verdere ontwikkeling
van het platform!
Ik ben Anne Lambrechts, 24 jaar. Sinds 2013
studeer ik Geneeskunde in Groningen. Ik
loop nu voor een jaar co schappen in
Deventer, maar vanaf oktober ben ik weer
terug in Groningen. Ik kijk nu vanaf de zijlijn
mee bij dit mooie onderzoek, maar vanaf
eind 2019 zal ik mij hier volledig voor in gaan
zetten. Ik heb veel zin om met het SGLnetwerk samen te gaan werken! Ik heb een
paar jaar geleden vrijwilligerswerk gedaan
bij mensen met een verstandelijke beperking
en toen ontdekte ik dat ik dit een hele leuke groep vind om mee samen te werken. Voor mijn
specialisatie lijkt dit mij ook een leuke richting, vandaar dat dit onderzoek mij zo aanspreekt. In
Groningen ben ik lid bij Tjas, de studentenschaatsvereniging. Hierbij heb ik geschaatst, hardgelopen
en gefietst en verschillende commissies en een bestuursjaar gedaan. Ik vind het leuk om te zingen en
te wandelen, maar ook om gezellig met vrienden iets te drinken of in de keuken te staan. Ik ben
benieuwd wat voor een mooie dingen wij komend jaar samen neer kunnen zetten met SGL! Tot snel!
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Nieuwe SGL-netwerkpartner: Stichting Papageno

We hebben een inspirerend gesprek gehad met Stichting Papageno over mogelijke samenwerking in
ons SGL-netwerk. Stichting Papageno kan en wil graag een rol spelen bij de kennisverspreiding en de
facilitering van bijeenkomsten van ons netwerk op de prachtige, inspirerende locatie van het
Papagenohuis in Laren. In bijgaand filmpje een impressie van waar Stichting Papageno voor staat:
https://www.youtube.com/watch?v=ltCPiQfp3dk
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Agenda SGL-bijeenkomsten in 2019

•
•

28 juni: netwerkbijeenkomst werkgroepen a, b en c.
11 oktober: netwerkbijeenkomst werkgroepen a, b en c.

COLOFON

Link naar Facebook
Link naar YouTube
Link naar Twitter
Mail: sgl@umcg.nl
Tel: 050-3616638
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