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Het leernetwerk gaat najaar 2021 van
start, het vierde vizier-traject binnen
het programma Gewoon Bijzonder.
We ontmoeten elkaar tijdens vier
(digitale of fysieke) leernetwerkbijeenkomsten (dagdelen) gedurende
een jaar. Ondertussen werkt elke deelnemende organisatie aan een eigen
kennisproduct.
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Uitwerken van een kennisproduct van
waarde. Met procesbegeleiding. Aan
de hand van een vraagstuk over nietaangeboren hersenletsel (NAH) dat in
jouw organisatie speelt. Dat is in het
kort het leernetwerk NAH in het vizier.
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Dit levert het je op:

•

Actieve deelname binnen een
actief netwerk.

•

Werken aan een ‘eigen‘ NAHkennisproduct.

•

Uitwisseling van kennis, ervaring,
tips en successen met andere
betrokkenen.

•

Coaching en procesbegeleiding in
de vorm van (digitale) intervisie.

•

Leren hoe jij zorgt voor de 		
benodigde verandering in jouw
organisatie.

•

Naamsbekendheid van jouw
organisatie. Jullie kennisproduct
wordt opgenomen in de Leidraad
NAH in het vizier.

Lees gauw verder
en meld je aan!

Waar moeten we aan
voldoen?

Waar kan ik aan denken
bij een NAH-kennisproduct?

Jouw organisatie heeft een kennisvraag over ondersteuning van
volwassenen met NAH. Binnen jouw
organisatie stel je een multidisciplinair
team samen. Dit kernteam gaat aan
de slag met de uitwerking van het kennisproduct. Ook nemen minimaal twee
vertegenwoordigers hiervan deel aan
de bijeenkomsten. Jullie brengen de
leidraad NAH in het vizier in de eigen
organisatie onder de aandacht. Tot
slot krijgen jullie tijd en ruimte van de
eigen organisatie voor de uitwerking
van het kennisproduct.

1. Een methodiek voor begeleiders en
behandeling.

Hoeveel tijd kost het?
De tijdsinvestering ligt aan hoe groot
of klein jullie het zelf willen aanpakken.
Ook kan dit per week verschillen.
Samen kijken we gaandeweg wat
nodig is. Schat jouw organisatie nu
al in dat de tijdsinvestering voor het
kennisproduct te veel is? Wellicht
is de Buitenring dan iets voor jullie.
Hiermee volg je actief en leer je mee
op afstand. Jouw organisatie wordt
dan nauwgezet geïnformeerd over de
ontwikkelingen, ervaringen en (tussen)
resultaten.

2. Leren van elkaar over sectorgrenzen
heen.
3. Aanpakken voor verbetering van begrip.
4. Aanpakken voor participatie.
5. Vormen van inzet van en samenwerking
met ervaringsdeskundigen.
6. Scholing en leervormen voor NAHprofessionals.
7. Doorontwikkeling van bestaande
richtlijnen.
8. Doorontwikkeling van een kennisproduct waar jullie al aan werken.
Uiteraard staan we ook
open voor andere ideeën.

Doe mee en meld je aan!
Heb jij interesse? Meld je dan aan via
info@kennispleingehandicaptensector.nl

Gewoon Bijzonder
NAH in het vizier is onderdeel van het
Nationaal Programma Gehandicapten
Gewoon Bijzonder.

Ga direct naar de leidraad en bekijk alle kennisproducten.
Scan de QR-code met de camera van je mobiele telefoon
of ga naar: kpgs.nl/nah-in-het-vizier

