
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding 

 

De Academie voor Zelfstandigheid heeft in opdracht van VWS drie brancheopleidingen 

ontwikkeld, Assistent groen, Assistent facilitair en Assistent logistiek. Deze 

brancheopleidingen worden vanuit de dagbesteding aan studenten (cliënten) 

aangeboden. Medio 2021 zal VWS een subsidieregeling publiceren waarmee 500 

studenten één van de drie opleidingen kunnen volgen. Deze subsidieregeling staat ook 

open voor dagbestedingsorganisaties die geen lid van de VGN zijn. Voor de uitvoering 

van de brancheopleidingen is een cursusgroep van 10 studenten noodzakelijk. Dit aantal 

zal niet voor elke (kleine) organisatie mogelijk zijn, waardoor regionale samenwerking 

gewenst is. In deze notitie wordt een eerste schets gegeven hoe deze regionale 

samenwerking tot stand kan komen.  

 

Wensen tot samenwerking  

 

Organisatorische redenen  

Een zorgorganisatie kan en mag een eigen cursusgroep van 10 studenten starten. Maar 

alle potentiële studenten in Nederland die dat willen zouden aan een brancheopleiding 

moeten kunnen deelnemen. Ook als zij dagbesteding ontvangen van een kleine 

organisatie die niet zelfstandig een brancheopleiding kan/wil starten. Ook zal de eigen 

dagbestedingslocatie niet altijd beschikken over een goede werkplek om alle taken uit te 

oefenen of een praktijkopleider beschikbaar hebben. Op de langere termijn is het 

wenselijk dat de brancheopleidingen een aantal jaren achter elkaar worden aangeboden. 

Maar ieder jaar 10 studenten werven vanuit de eigen organisatie die die specifieke 

brancheopleiding willen volgen, is een uitdaging. Door samen te werken in de regio 

kunnen studenten van meerdere organisaties instromen en kan de opleiding vaker 

starten. Studenten willen vaak zo snel mogelijk beginnen met hun brancheopleiding. 

 

Didactische redenen 

Mensen (met een beperking) leren niet alleen in de praktijk en van hun praktijkopleider, 

maar juist ook van elkaar. Volgens het leermodel 70-20-10 van Jennings vormt dit 

sociale leren van elkaar een substantiële bijdrage aan het leerresultaat. Juist ook binnen 

een praktijkopleiding waarin het samen oefenen en doen centraal staat.  
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Financiële redenen  

Uit de praktijk blijkt dat een brancheopleiding uit 10 studenten moet bestaan voor een 

sluitende financiering vanuit de dagbesteding. Ook de subsidieregeling voor de eerste  

500 studenten van VWS is op deze groepsgrootte gebaseerd.  

 

Voor kleine zorgorganisaties is een groep van 10 cursisten vaak niet mogelijk. Maar ook 

voor zorgorganisaties met een groot werkgebied is het nuttig om samen te werken 

omdat studenten vanwege reisbeperkingen aangewezen zijn op de 

ontwikkelmogelijkheden in hun omgeving. En volgens de Visie gehandicaptenzorg 2030 

moet de ontwikkelbehoefte van de student centraal staan. En niet de mogelijkheden van 

de dagbestedingslocatie. Door regionaal  samen te werken zijn er meer kansen.   

 

Verkenning regionale samenwerking  

 

In de gehandicaptenzorg is er voor het thema dagbesteding geen uniforme regionale 

indeling. Wel zijn er diverse regionale samenwerkingsverbanden van zorginstellingen en 

dagbestedingsorganisaties zoals zorgboerderijen waarbij kan worden aangesloten. De 

Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en de regionale indeling van de Academie 

voor Zelfstandigheid AvZ zijn hier voorbeelden van. Er is echter nog geen sprake van een 

landelijke dekking. 

 

Grote zorgorganisaties hebben hun dagbesteding zelf ingedeeld in regio’s. Deze komen 

vaak niet overeen met de indeling die collega-organisaties hebben gemaakt en/of het 

werkgebied van kleine aanbieders van dagbesteding. Binnen deze “lappendeken” zijn 

echter vaak wel natuurlijke samenwerkingsverbanden gegroeid waarop kan worden 

voortgeborduurd. Doordat er al een relatie bestaat, is het eenvoudiger om een eerste 

brancheopleiding te starten. Andere gehandicaptenzorgorganisaties kunnen zich dan bij 

deze “kern” aansluiten.   

 

We willen van de bestaande organische kracht gebruik maken en deze waar nodig 

versterken.  Daarom werken we in 2021 en 2022 toe naar het feit dat in elke provincie 

minimaal één samenwerkingsverband actief is waar studenten een brancheopleiding 

kunnen volgen. Daarbij wordt verkend of andere gehandicaptenzorgorganisaties zich bij 

deze samenwerkingsverbanden aan kunnen sluiten. Een grote(re) organisatie uit dit 

samenwerkingsverband kan als eerste aanspreekpunt fungeren voor nieuwe toetreders 

uit de regio. Dit kunnen kleine organisaties zijn. Maar ook een grote zorgorganisatie met 

kleine locaties in het betreffende werkgebied. De AvZ heeft hierbij een coördinerende rol 

waarbij zij zorgorganisaties en dagbestedingsorganisaties met elkaar in contact brengt, 

informatie beschikbaar stelt en vragen beantwoordt. De VGN stimuleert en ondersteunt 

dit proces.   

 

Zorgorganisaties die een brancheopleiding willen inrichten worden gevraagd om in hun 

netwerk te verkennen welke organisaties hierin willen participeren om een cursusgroep 

van 10 studenten samen te stellen. Zorgorganisaties uit de regio die niet in de 

gelegenheid zijn om zelf een brancheopleiding op te starten kunnen zich bij deze 

netwerken aansluiten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen dan op een kaart 

overzichtelijk worden weergegeven.  Medio april 2021 wordt al in een aantal regio’s aan 

een samenwerkingsverband gewerkt.  
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Een overzicht hiervan vindt u op de website van de AvZ, 

www.academievoorzelfstandigheid.nl Hier kunt ook aangeven dat u een 

samenwerkingsverband wilt oprichten of dat u op zoek bent naar een 

samenwerkingsverband (in oprichting) in uw regio.  

 

Samenwerkingsverbanden 

 

Elk samenwerkingsverband zal de onderlinge samenwerking op zijn eigen manier  

invullen. Waarbij voortgebouwd wordt op bestaande relaties, samenwerkingsafspraken 

en/of overeenkomsten met onderaannemers. Hoe deze samenwerking wordt 

vormgegeven is geheel aan het samenwerkingsverband zelf. Daarbij is het wenselijk om 

onder andere afspraken te maken over: 

 

• Welke organisaties namens het samenwerkingsverband als subsidieaanvrager zal 

fungeren;   

• De beschikbaarheid en inzet van trainers; 

• De beschikbaarheid en inzet van werkbegeleiders; 

• De locatie van de groepsbijeenkomsten; 

• De beschikbaarheid van geschikte praktijk/oefenplekken binnen of buiten het 

samenwerkingsverband. Denk bijvoorbeeld aan een SW-organisatie. 

Dit kan ook ingezet worden daar waar er geen gebruik gemaakt wordt van subsidie maar 

waarbinnen de samenwerking over bovengenoemde punten afspraken gemaakt kunnen 

worden. 

 

Facilitering 

 

Om de totstandkoming van regionale samenwerkingsverbanden te faciliteren en vorm te 

geven, zijn voor zorgorganisaties en dagbestedingsorganisaties de volgende 

voorzieningen nodig: 

• Er is een informatiepakket beschikbaar om de gehandicaptenzorg te informeren 

over deze aanpak zodat organisaties een afweging kunnen maken;  

• Deze informatie kan ook gebruikt worden door organisaties die geen subsidie 

aanvragen maar toch studenten willen opleiden; 

• Per regio is er een organisatie bereid om als ambassadeur andere organisaties 

met elkaar in verbinding te brengen; 

• Een centrale vindplaats waar zorgorganisaties kunnen zoeken naar 

samenwerkingspartners/-verbanden ten behoeve van een brancheopleiding in hun 

regio;  

• De registratie van het webinar “Erkende brancheopleidingen in de dagbesteding” 

van 20 april om alle geïnteresseerde gehandicaptenzorgorganisaties te informeren 

en enthousiasmeren;   

• Het webinar van 1 juni met onder andere informatie over de 

bekostigingsmogelijkheden van de brancheopleiding; 

• Een kennisnetwerk/platform om kennis en ervaringen uit te wisselen en waar 

nodig oplossingen te zoeken voor mogelijk knelpunten.   
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