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Profi-leren	SAW	is	een	complete	serie	leermiddelen	voor	de	competentiegerichte	

kwalificatiestructuur	Sociaal-Agogisch	Werk.	

Profi-leren	SAW	bestaat	uit	boeken,	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen	én	gratis	extra	

digitale	content-thema’s,	een	zoekmachine	en	diagnostische	kennistoetsen.

Boeken

‘Persoonlijk	begeleider	gehandicaptenzorg;	SAW	4’		is	één	van	de	boeken	voor	de	nieuwe	

opleiding	SAW.	De	inhoud	van	deze	boeken	is	gebaseerd	op	de	werkprocessen	uit	het	

competentiegerichte	kwalificatiedossier	SAW.	

Deze	SAW-boeken	zijn:

Inleiding

Inleiding	
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	SAW’er-in-opleiding	gedurende	zijn/haar	opleiding	veelvuldig	

moet	raadplegen	als	achtergrondinformatie	bij	het	werken	aan	bijvoorbeeld:

•			 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

De thema’s van ‘Gehandicaptenzorg; SAW 4’

	‘Gehandicaptenzorg;	SAW	4’	bevat	de	volgende	18	thema’s:

1		 Het	opstellen	van	een	ondersteuningsplan

2		 Coördineren	van	begeleiding	en	ondersteuning

3		 Sociaalwetenschappelijke	theorieën

4		 Gedragsproblemen

5		 Syndromen

6		 Ouderen	met	een	verstandelijke	beperking

7		 Autisme	bij	mensen	met	een	verstandelijke	beperking

8		 Ernstige	gedragsproblemen	bij	licht	verstandelijk	beperkten

9		 Lichamelijke	beperkingen	bij	mensen	met	een	verstandelijke	beperking

10		 Ernstige	meervoudige	beperkingen

11		 Seksualiteit

12		 Vormen	van	begeleiding	en	doelgroepen

13		 Werken	in	activiteitenbegeleiding	en	woonbegeleiding

14		 Methodisch	handelen	in	activiteitenbegeleiding

15		 Dilemma’s	in	de	begeleiding

16		 Begeleidingsmethoden

17		 Medicijnleer

18	 Kwaliteitszorg

Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.



Inhoud
5

De formule van de boeken

De	boeken	kennen	de	volgende	formule:

	

Theorie	met	voorbeelden

De	thema’s	hebben	betrekking	op	naslag	die	relevant	is	voor	de	sociaal-agogisch	werker.	De	theo-

rie	wordt	verlevendigd	met	voorbeelden	uit	de	werkvelden	waar	de	SAW’er	actief	is.	Aanvullende	

thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.	

Mini-samenvattingen

De	theorie	is	opgehangen	aan	minisamenvattingen.	Deze	minisamenvattingen	zijn	voor	de	school	

als	powerpointpresentatie	verkrijgbaar.

Tips	voor	de	praktijk	

Vrijwel	ieder	thema	wordt	afgesloten	met	praktijktips:	handvatten	voor	de	SAW’er-in-opleiding	

voor	BPV	en/of	werk.

Profi-leren SAW 

Op	www.profi-leren.nl	vindt	de	SAW’er-in-opleiding,	gratis:

•	 extra	digitale	content	(dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	geraadpleegd	hoe-

ven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	verandert;

•	 verwerkingsopdrachten	bij	de	thema’s;

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	boeken,	waardoor	er	voor	de	school	een	

databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	

	 dc-thema’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden.

Verwijzingen

In	de	boeken	wordt	verwezen	naar	andere	thema’s	binnen	de	boeken.	Niet	naar	dc-thema’s	op	

www.profi-leren.nl		omdat	de	thema’s	daar	wisselend	zijn.	In	alle	gevallen	kan	de	lezer	via	de	

zoekmachine	op	www.profi-leren.nl	of	via	de	trefwoordenlijsten	achterin	de	boeken	vinden	wat,	

waar	staat.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijnen Gehandicaptenzorg; SAW 4

Naast	de	boeken	zijn	er	voor	de	SAW’er-in-opleiding	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijn	

Gehandicaptenzorg	4	beschikbaar.	Deze	magazijnen	bevatten	opdrachten	met	(competentie-

gerichte)	beoordelingsprotocollen	voor	het	portfolio	en	proeven	van	bekwaamheid.	Bij	iedere	

opdracht	ziet	de	leerling	welke	thema’s	als	naslag	dienen	bij	die	opdracht.	Dit	magazijn	is	digitaal	

verkrijgbaar,	met	een	licentie.

Veel	plezier	en	succes	bij	het	werken	met	dit	boek!!
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1.1 Inleiding 
In dit thema gaan we in op het ondersteuningsplan als centraal werktuig voor de zorg en 
ondersteuning aan de mens met een beperking. We bespreken de visie op zorg en de uit-
gangspunten die ten grondslag liggen aan het ondersteuningsplan. We  behandelen de acht 
domeinen die relevant zijn voor de kwaliteit van bestaan van een cliënt. De kwaliteit van 
de gehandicaptenzorg wordt afgemeten aan de mate waarin deze bijdraagt aan de kwaliteit 
van bestaan van de cliënt. We bespreken de randvoorwaarden waaraan een zorgorganisatie 
moet voldoen om die kwaliteit van bestaan voor de cliënt te realiseren. Het handelings-
proces dat met het ondersteuningsplan samenhangt komt aan de orde en de verschillende 
stappen in het ondersteuningsplan. We eindigen met een voorbeeld van een ondersteu-
ningsplan en praktische tips.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Visie op de zorg en de uitgangspunten van 
ondersteuning

1.3 Kwaliteitsdomeinen van de gehandicaptenzorg

1.4 Kwaliteitsthema’s in de gehandicaptenzorg

1.5 Het ondersteuningsplan

1.6 Bouwstenen van het ondersteuningsplan

1.7 Ondersteuningsplan: een voorbeeld

1.8 In de praktijk

Dit thema sluit aan bij thema 1 (Planmatig werken) in het boek ‘Methodisch Begeleiden; 
SAW 3 & 4’ en thema 1 (Organisatiedoelen) in het boek ‘Communicatie en Organisatie; 
SAW 3 & 4’. Daarin staat in het algemeen welke op de klant gerichte plannen er zijn.  
Hier gaan we meer specifiek in op het ondersteuningsplan van mensen met een beperking.

Th
em

a1Het	opstellen	van	een	
ondersteuningsplan



Regie	over	eigen	leven
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1.2 Visie op de zorg en uitgangspunten van het ondersteuningsplan
De visie die iemand op de zorg heeft, is van invloed op de ondersteuning van cliënten. 
Vanuit de visie worden uitgangspunten voor de zorg geformuleerd.

Visie op de zorg en uitgangspunten van 
het ondersteuningsplan:

1-2

• visie

• uitgangspunten van ondersteuning
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1.2.1 Visie

Mensen met een beperking zijn burger zoals ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen op 
een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. 

Credo voor ondersteuning
Zie	mijn	handicap	niet	als	probleem
Erken	mijn	handicap	als	een	eigenschap
Zie	mijn	handicap	niet	als	een	defect
Jij	bent	het,	die	mij	als	afwijkend	en	hulpeloos	ziet
Probeer	me	niet	te	repareren,	want	ik	ben	niet	kapot
Ondersteun	me.	Ik	kan	op	mijn	eigen	manier	bijdragen	aan	de	samenleving.
Zie	me	niet	als	je	cliënt.	Ik	ben	je	naaste	medeburger
Zie	me	als	je	buur.	Onthoud:	niemand	staat	op	zichzelf
Probeer	niet	mijn	gedrag	te	veranderen
Zwijg	en	luister
Wat	jij	beschouwt	als	onaangepast	gedrag,	kan	de	enige	manier	zijn
om	te	proberen	contact	met	je	te	krijgen
Probeer	me	niet	te	veranderen,	je	hebt	er	het	recht	niet	toe
Help	me	te	leren	wat	ik	wil	weten
Verberg	je	onzekerheid	niet	achter	professionele	distantie
Wees	iemand	die	luistert,	en	niet	iemand	die	mijn	worsteling	wegneemt
in	een	poging	het	allemaal	op	orde	te	maken
Pas	geen	theorieën	en	strategieën	op	me	toe.	Blijf	bij	me
En	wanneer	we	met	elkaar	overhoop	liggen,	
Laat	dat	dan	een	reden	voor	zelfreflectie	zijn
Probeer	me	niet	te	beheersen.	Ik	heb	het	recht	mijn	eigen	lot	te	bepalen
Wat	in	jouw	ogen	ongehoorzaamheid	en	manipulatie	mag	lijken,	zou	feitelijk	wel	eens	de	enige	
manier	kunnen	zijn	waarop	ik	enige	controle	over	mijn	bestaan	kan	hebben
Leer	me	niet	gehoorzaam,	onderdanig	en	beleefd	te	zijn
Ik	wil	het	recht	hebben	af	en	toe	nee	te	zeggen	om	mezelf	te	beschermen
Wees	mijn	bondgenoot	tegen	diegene	die	mij	uitbuiten	voor	hun	glorie
Probeer	niet	mijn	vriend	te	zijn,	ik	verdien	meer	dan	dat
Probeer	me	te	leren	kennen.	We	zouden	vrienden	kunnen	worden
Help	me	niet,	zelfs	als	je	dat	zo’n	fijn	gevoel	geeft
Vraag,	of	ik	hulp	nodig	heb.	Laat	mij	je	tonen	hoe	je	mij	het	best	kunt	assisteren
Bewonder	me	niet.	Het	verlangen	om	een	volledig	leven	te	leiden
is	geen	reden	voor	bewondering
Respecteer	me,	omdat	respect	evenwaardigheid	veronderstelt
Instrueer,	corrigeer	en	leid	me	niet
Luister,	ondersteun	en	volg
Werk	niet	aan	me
Werk	met	me
(E.	Wieringa)	
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Erwin Wieringa is de ontwikkelaar van de strategische methode ‘Persoonlijke Toekomst 
Planning’. Eén van de doelen van de methode is om het zorgsysteem uit te dagen te 
luisteren naar de ‘stem’ van mensen met een (verstandelijke) beperking zelf. Met deze 
methode wordt naar het totale leven van de persoon gekeken: wie is hij? Wat wil hij? En 
hoe kunnen wij daarbij helpen? Samen met de cliënt en alle mensen die deze daarbij uit 
wil nodigen wordt een planning voor de toekomst gemaakt. Er is niet altijd een direct 
verband met de hulpverlening nodig. De cliënt kan zijn leven ook samen met het netwerk 
van familie, vrienden, buren en bekenden vormgeven en samen met hen de noodzakelijke 
zorg regelen. Als dat niet lukt, kunnen vragen aan de hulpverlening gesteld worden. Het 
vertrekpunt is echter altijd de cliënt en de kwaliteit van zijn bestaan.

Wat is een kwalitatief goed bestaan? Waar gaat het dan om? Het gaat erom dat je:
• gewaardeerd wordt om wie je bent;
• zeggenschap hebt over je leven;
• verbonden bent met andere mensen en vrienden hebt;
• deel hebt aan wat er in je omgeving gebeurt;
• van betekenis bent voor anderen, bijdraagt aan de samenleving.

Van Gennep (2001) verwoordt het als volgt. Bij kwaliteit van bestaan gaat het erom dat je:
• voor zover mogelijk zelf vorm en inhoud geeft aan je eigen bestaan, overeenkomstig de 

gewone algemeen menselijke behoeften en de speciale behoeften. Deze speciale behoef-
ten vloeien voort uit de aard en omvang van de beperkingen.

• voor zover mogelijk onder gewone omstandigheden en volgens gewone leefpatronen 
leeft; en wel zodanig dat je tevreden bent met je eigen bestaan.

Ook mensen met een beperking willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden, 
wensen en ambities (gewoon waar dat kan). Daarbij hebben ze in mindere of meerdere 
mate zorg en ondersteuning nodig (speciaal waar dat nodig is).



1

2
3
4
5

1	 persoon	met	handicap
2	 familie	en	vrienden
3	 informele	contacten
4	 algemene	zorg	en	dienstverlening
5	 gespecialiseerde	zorg	en	dienstverlening
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Kim	heeft	een	lichamelijke	en	verstandelijke	beperking	en	woont	in	een	instelling.	Hij	is	40	jaar.	

Zijn	ouders	waren	de	enigen	die	met	hem	op	pad	gingen.	Zij	gingen	meedoen	aan	de	cursus	

‘Natuurlijk	een	netwerk’	van	de	Federatie	van	Ouderverenigingen.	‘We	wilden	altijd	iets	regelen	

voor	als	wij	er	niet	meer	zijn.	We	willen	het	niet	alleen	aan	onze	andere	zoon	en	onze	schoon-

dochter	overlaten.	In	vijf	bijeenkomsten	leerden	we	welke	stappen	we	moesten	nemen	om	

tot	een	netwerk	te	komen.	We	hebben	een	lijst	gemaakt	van	mensen	die	we	konden	vragen.	

Mensen	die	Kim	kennen	en	dicht	bij	ons	gezin	staan,	oudere	maar	ook	jongere	mensen.	Die	

hebben	straks	weer	meer	vrije	tijd.	Niemand	heeft	nee	gezegd	of	bedenktijd	gevraagd.	En	het	

mooie	was:	ze	wilden	niet	wachten	op	de	toekomst,	maar	nu	al	beginnen.	Het	netwerk	is	twee	

jaar	actief	en	komt	tweemaal	per	jaar	bij	elkaar.	We	stellen	samen	een	activiteitenschema	vast.	

Ieder	tweede	weekend	van	de	maand	gaan	leden	van	het	netwerk	iets	met	Kim	ondernemen.	

De	familie	heeft	alle	mogelijke	informatie	over	Kim	verzameld	in	een	boek.	Wat	vindt	hij	leuk,	

wat	lust	hij	graag,	wat	moet	je	echt	van	hem	weten?	Het	is	een	soort	naslagwerk	en	iedereen	

van	het	netwerk	heeft	het	gekregen.	Kim	maakt	door	deze	activiteiten	veel	meer	mee	dan	voor-

heen.	Hij	doet	veel	meer	verschillende	dingen,	dan	toen	hij	er	alleen	met	zijn	ouders	op	uittrok.’

De ondersteuning kan op verschillende manier verkregen worden. Gangbaar is dat noodza-
kelijke ondersteuning allereerst komt van de directe omgeving: het eigen gezin, de partner, 
of de directe leefomgeving. Indien de zorg- en ondersteuningsbehoeften groter zijn dan 
de mogelijkheden van de persoon zelf of die van zijn directe sociale omgeving, dan komt 
andere hulp in aanmerking, bijvoorbeeld door vrijwilligers. Is dat niet mogelijk dan is alge-
mene zorg- en dienstverlening aan de orde en pas daarna gespecialiseerde zorg- en dienst-
verlening. In het volgende schema wordt dit zichtbaar gemaakt.




