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INTRODUCTIE

Het afgelopen half jaar hebben we samen met een team 
van ervaringsdeskundigen (jongeren en ouders met 
fysieke en/of mentale aandoening) en zorgprofessionals 
uit de revalidatie verkend hoe de revalidatie beter kan 
aansluiten bij de behoefte van jongeren. 

Naar aanleiding van deze input hebben we  verschillende 
concepten ontwikkeld die we graag in de praktijk willen 
voorleggen, om hier uiteindelijk een definitief concept te 
ontwikkelen en implementeren. 

Hieronder volgen een aantal concepten die aansluiten bij 
huidige trends en bij wat jongeren en professionals 
belangrijk vinden. De deze concepten zijn door middel van 
een vragenlijst beoordeeld door professioansl en 
organisaties in de praktijk die jongeren begeleiden in het 
herstel- en revalidatieaanbod .

'Hoe kan het revalidatie- en
herstelaanbod optimaal aansluiten bij
jongeren in het vinden van hun weg in

de samenleving?'

De concepten zijn ontwikkeld door social designers, pedagogen en studenten
fysiotherapie en Concept creation, in samenwerking met Dream Support en FLOOR

jongerencoaching en het Agis Innovatiefonds. 



 

POST-IT WALL
 Probleem/ situatie/uitdaging

Jongeren geven aan dat ze zich niet voldoende gehoord voelen en juist 

graag hun gedachten, gevoelens en ervaringen willen delen zonder dat 

hier direct een oplossing  voor wordt gegeven. Ook missen ze soms 

interactie tussen behandelaars, familie/vrienden en zichzelf. Daarnaast 

verlangen ze naar een meer huiselijke en persoonlijke sfeer in de 

revalidatiecentra  behandelsetting. De wall heeft een vrolijke en 

toegankelijke uitstraling, die het behandeltraject een persoonlijke 

uitstraling geeft. 

 

 Concept
 Op een post-it muur kunnen jongeren, behandelaars en hun 

ouders/vrienden hun verhaal en gedachten kwijt door post it's op te 

plakken aan de hand van een thema. Anderen kunnen reageren door 

middel van symbolen, zoals een like, hartje, zonnetje of traantje. De 

muur kan naar eigen wens in een gang of ruimte geplaatst worden. Na 

elke sessie of bezoek kan er even bij de post-it wall stil gestaan worden 

of hiertoe gestimuleerd worden.  

 

De post-it wall kan op verschillende manieren ingezet worden, 

bijvoorbeeld per week. De post it's worden weer verwijderd  zodat elke 

week een schoon bord beschikbaar is voor nieuwe gedachten en 

ervaringen.

Een andere manier is om thema's te verzamelen en per thema 

interactie en ervaringen te delen. Een thema kan 'prikkelen' of juist een 

heel herkenbaar thema zijn waarover ervaringen gedeeld kunnen 

worden. Ook kan de wall ingezet worden voor bijvoorbeeld polaroid 

foto's. De jongeren zien het liefst een 'offline' wall, maar een online 

toepassing is ook mogelijk. 
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Ik ben trots op
mijn zusje omdat ze
een doorzetter is!  

Ik zou heel graageen baan willenhebben en nietsteeds thuis willenzitten, herken je dit?  

 Niek, 21 jaar 

POST-IT WALL

Thema's door middel van hastags
#mijntalent #mijnwerk #steunvanvrienden 



- Ervaringen kunnen delen
zonder een directe oplossing 

- Thema's die spelen kunnen

uitwisselen  - Zich gehoord voelen
- Eigen mening mogen delen 

- Meer begrip voor elkaar 

- Huiselijkere sfeer

Input ervaringsdeskundigen

DoelJongeren, behandelaars en

bezoekers kunnen hun
gedachten, wensen, feedback en

ervaringen uiten en delen.

Hierdoor worden verhalen

gedeeld en staat de persoon

centraal in plaats van de ziekte of

beperking. Ook ontstaat er een

dialoog en een minder klinische

sfeer. 

Wie ben je tagkaart 
jongeren

Wie ben je tagkaart
behandelaar

Wie ben je tagkaart
vrienden/familie 

Wie ben je tagkaart 
jongeren 

Bijgeleverde (magneten) tagkaartjes en symbolen Ik voel met je mee, het raakt

me

Ik word er blij van 

Ik herken je verhaal  

Ik word er verdrietig van 

Post-it voor gedrukt 
Voorgedrukte post-its met

(waarderende)vragen en

#themas's 

Lege post-it's in vrolijke
kleuren 

POST-IT WALL



Er is een grotere behoefte naar het online

delen van het persoonlijke leven met

anderen. Dit kan in de vorm van social

media zijn, maar ook andere diensten zoals

fotoalbums en agenda’s. Mensen willen

hiermee een persoonlijker beeld van

zichzelf weergeven en dit delen met

anderen. Ook kan het gaan om het creëren

van meer begrip voor een maatschappelijk

probleem, een community samenstellen of

uitbreiden of een voorbeeldfunctie

innemen.

 

TRENDS
Life sharing

Woke culture Woke culture is ontstaan naar aanleiding

van black lives matter, in Amerika. Het

zegt veel over de gelijkheid en inclusiviteit

in de wereld. Het gaat niet alleen over

racisme, maar ook over de ongelijkheid

tussen mannen en vrouwen of andere

groepen in de samenleving. Iedereen kan

en mag meedoen in een inclusieve

samenleving. Daarom is het belangrijk dat   

zichtbaarheid en bewustwording worden

vergroot. 



DISCOVER ME
AND MY WORLD.... 

Probleem/situatie/uitdaging
Jongeren geven aan dat ze tijdens het revalidatietraject vaak opnieuw 

hun verhaal en wat er met hen aan de hand is moeten delen met veel 

verschillende behandelaars. Hiervoor worden vaak gestructureerde 

(anamnese)formulieren gebruikt. Dit wordt door hen als onpersoonlijk 

ervaren en ook ligt de focus hierbij vaak op het probleem en/of de 

ziekte/aandoening van de jongeren in plaats op de persoon die hij/zij is. 

Ook ervaren zij dat de behandeling niet altijd aansluit bij het dagelijks 

leven of bij hun omgeving, waarin ze het geleerde moeten toepassen, 

zoals op school, thuis of werk of stage. 

 

Concept
Jongeren kunnen zelf via een online platform een foto en introductie- 

filmpje downloaden waarin ze kunnen vertellen en laten zien wie ze zijn 

en wat hun verhaal is. De behandelaar kan dit filmpje van te voren 

bekijken en over in gesprek gaan, zodat er meer een persoonlijk contact 

en interactie ontstaat bij een eerste kennismaking. De jongeren hebben 

tevens de mogelijkheid om zelf in te vullen waar zij het over willen 

hebben. Hierdoor kan de behandelaar de regie meer neerleggen bij 

jongeren en op een meer persoonlijke manier contact maken met 

jongeren. Ook in de loop van het revalidatietrajcact kunnen jongeren 

filmpjes posten waarin ze laten zien hoe hun leefwereld eruit ziet en hoe 

ze wat ze tijdens de revalidatie leren toepassen in het dagelijks leven. Hier 

kan de behandelaar op aansluiten door er vragen over stellen.
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Zo ga ik 

naar mijn werk

Kennismaken 

met ......! 

DISCOVER ME
AND MY WORLD.... 

Upload photo
This is me! 



TrendsTrends

Personalised treatment 
Deze trend gaat erover dat er

binnen de gezondheidszorg

steeds meer behoefte is aan

een persoonlijke benadering.

Afgestemd op wat de jongere

nodig heeft en niet alleen

gericht op de ziekte en/of het

probleem. 

Re en up skills
Deze trend gaat erover dat de

wereld steeds meer verbonden

raakt met elkaar. Dit gebeurt

door middel van social media,

wat veel nieuwe mogelijkheden

met zich meebrengt. Dit helpt

om nieuwe dingen te leren en

om hier vervolgens jezelf

verder te kunnen ontwikkelen.

Het doel van dit concept is

om het proces van

kennismaking makkelijker

en persoonlijker te maken. 

Herhaling voorkomen: niet

steeds opnieuw je verhaal

hoeven delen, maar kunnen

aangeven hoe en wat de

jongeren zelf willen delen. 

- Eigen regie over het
proces

- Zich gehoord voelen

- Eigen mening mogen delen
 

- Connectie en persoonlijk
 contact  

Input 
ervaringsdeskundigen

 

Doel

DISCOVER ME
AND MY WORLD.... 



Probleem/situatie/uitdaging

Jongeren hebben de behoefte om zelf hun tijd te kunnen plannen en het 

overzicht te hebben tijdens hun revalidatie- en hersteltraject. Hierin willen ze 

meer eigenaarschap, regie en zelfstandigheid ervaren. 

 

Concept

De zie mij(n) wereld journal is een persoonlijk boekje voor de jongeren die 

fungeert als agenda en dagboek in één. In het boekje vind je een weekoverzicht 

waar jongeren afspraken in kunnen noteren om zo overzicht te hebben over het 

revalidatietraject. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om actief bezig te zijn 

met het revalidatietraject en eigenaarschap te ontwikkelen. 

 

Vaste onderdelen en vragen hierin zijn: 

          - Wat heb ik nodig? 

          - Wat wil ik vragen aan of bespreken met mijn behandelaar? 

          - Waar heb ik behoefte aan?  

          - Wat is mijn gebruiksaanwijzing?

          - Reflectie/Evaluatie afgelopen week.

          - Wat ging goed? / Wat kan beter?

Er zullen ook inspirerende tussenpagina’s komen met voorbeeldoefeningen die 

voor ontspanning kunnen zorgen. En lege pagina's om zelf te vullen. De journal 

kan online gemaakt worden en/of hardcopy. Hierbij 

kan rekening gehouden worden met lettergrootte en 

wel of niet kunnen schrijven.

 

ZIE MIJ(N) 
WERELD JOURNAL 
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Input 
ervaringsdeskundigen

Doel

Healthstyle

Mental health

De mentale gezondheid van de mens

verslechtert door oa de toenemende

psychische problemen die mensen

ondervinden. In een prestatiegerichte

maatschappij, voelen mensen dat ze

niet kunnen voldoen aan

verwachtingen van zichzelf of de

maatschappij. Hierdoor ontstaan er

producten en services die mensen

helpen bij het leren leven met deze

psychische problemen om mentaal

sterker te worden. 

-  Eigen tijd kunnen inplannen

-  Zelf het overzicht hebben

-  Meer regie willen ervaren

-  Meer zelfstandig willen doen

- Focus op persoonlijke

ontwikkeling en niet alleen op

aandoening

ZIE MIJ(N) 
WERELD JOURNAL 

Binnen de huidige 'healthstyle 

trend' is er steeds meer aandacht 

voor het thema gezondheid, 

waarbij niet alleen de lichamelijke 

gezondheid, maar ook de 

geestelijke gezondheid 

belangrijker wordt. Ook speelt de 

positieve benadering en aanpak 

meer en meer een rol. Er zijn ook 

steeds meer digitale 

multifunctionele 

gezondheidstoepassingen. 

Waardoor mensen zelf hun eigen 

gezondheid kunnen peilen en niet 

altijd afhankelijk van een 

professional hoeven te zijn . 

Jongeren de regie geven over

zijn/haar leven in het

revalidatieproces wat betreft

het inplannen van afspraken,

doelen, voortgang en overzicht.

Reflectie op eigen leerproces 

 om hiermee het eigenaarschap

en de zelfredzaamheid van 

 jongeren te stimuleren.



 

Probleem/situatie
Jongeren missen een gezellig en huiselijk gevoel waar niet alleen

aandacht is voor de beperking en/of ziekte, maar voor hen als

persoon, hun kwaliteiten en waar ze plezier in ervaren, samen met

anderen. Even geen druk, doelen stellen of pijn ervaren.  Ook wordt

connectie met vrienden die zich in dezelfde situatie bevinden

belangrijk gevonden. De jongeren  missen een plek waar ze kunnen

ontspannen, lol beleven en hun ervaringen kunnen delen. Online is

hiervoor een goede optie, aangezien dit geen reistijd en/of mobiliteit

vraagt. Bovendien lopen online en offline werelden om te leren en

ervaringen uit te wisselen steeds meer door elkaar. 

 
Concept

De huiskamer is een online  omgeving waarin meerdere  ruimtes zijn

waar jongere samen kunnen komen en elkaar ontmoeten. Hierin zijn

mogelijkheden voor connectie, ontspanning en hulp, bijvoorbeeld de

mogelijkheid om samen met een andere bezoekers te chatten/praten

of samen te kunnen relaxen door samen een film te kijken in virtuele

filmkamer. Naast het aspect om te ontspannen en te verbinden zal er

ook een mogelijkheid zijn om laagdrempelig hulp te vragen aan

professionals. Dit door middel van een chatfunctie die gekoppeld

wordt aan de  professionals van de betreffende  revalidatiecentra.

Hierdoor ontstaat er een laagdrempelige sfeer en voelt het veilig om

dingen te delen en te vragen. 
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DE
HUISKAMER

Trends

Connected world
 

Deze trend gaat erover dat

de wereld steeds meer

verbonden raakt met elkaar

door social media wat veel

nieuwe mogelijkheden

creëert.

Life sharing
 

Groeiende behoefte om  het

persoonlijke leven te delen

met anderen, communities

te vinden en te connecten.

Dit door middel van social

media. of online platforms

Doel
 Jongeren de mogelijkheid

bieden om connectie te

maken met vrienden, ook

voor meer ontspanning.

Daarnaast een plek waar je

online terecht kunt bij een

zorgprofessionals. 

                 Input 
 ervaringsdeskundigen
- Behoefte aan ontspanning

- Connectie met anderen 

- Een laagdrempelige plek om

vragen, ervaringen of zorgen te 

 delen met een zorgprofessional

zonder een directe oplossing of

reactie  hierop

- Weg van de klinische sfeer



 

Probleem/situatie/uitdaging
 Er komen veel veranderingen en uitdagingen in het leven van  

jongeren in hun revalidatieproces.  Een online blended learning 

programma helpt hen om hierop beter voorbereid te zijn, en om  

persoonlijke vaardigheden op te doen. Dit programma is ontwikkeld 

door andere jongeren en professionals. Het is een manier om beter te 

weten wat revalideren is, wat je kunt verwachten, hoe andere 

jongeren dit ervaren en wat zij zelf in dit proces kunnen tegenkomen,  

leren en ontdekken. Daarnaast is het voor revalidatieinstellingen een 

middel om op een laagdrempelige manier jongeren informatie, 

educatie en persoonlijke ontwikkeling te kunnen bieden, ook buiten 

de behandelsetting om.  

 
Concept

'Ik en revalideren' is een online programma met verschillende 

modules die naar eigen wens te volgen zijn. Via een toegangscode 

komen jongeren in een online omgeving, waar zij diverse modules 

kunnen volgen, vanuit hun eigen omgeving  (met behulp van hun 

telefoon of tabled) en op hun eigen tempo. De modules worden deels 

door andere jongeren zelf gemaakt, waarin zij hun ervaringen delen, 

deels bestaat het programma uit informatie en training gemaakt door 

professionals. Daarnaast bevat het programma verschillende leuke en 

leerzame tools en opdrachten. Het programma kan ook offline door 

middel van diverse werkvormen besproken en doorlopen worden 

samen met professionals en/of ouders. De jongeren hebben hierin 

een eigen keuze. 

 

IK EN
REVALIDEREN5



IK EN
REVALIDEREN

Online programma 

IK EN
REVALIDEREN

IK EN
REVALIDEREN



Trends

Personalised treatment 
Deze trend gaat erover dat er

binnen de gezondheidszorg

steeds meer behoefte is naar een

persoonlijke benadering.

Afgestemd op wat de jongere

nodig heeft en niet alleen gericht

op de ziekte en/of het probleem. 

Het doel van dit concept is
om in eigen tempo en naar
eigen keuze meer te leren
over revalidatie. Ook door
over ervaringen van
anderen te horen en
persoonlijke ontwikkeling
te stimuleren. 

- Overzicht en duidelijkheid over
revalidatieproces

- In eigen tempo en vanuit eigen
omgeving vaardigheden aanleren

- Zelf kiezen wat hij of zij wil leren
en ontdekken  
 

- Focus op toepassing in het
dagelijkse leven, en leren van
andere jongeren 
- Extra aanbod voor behandelaars
en mogelijkheid om onderwerpen
bij de revalidatie te betrekken 

Input 
ervaringsdeskundigen

 Doel

IK EN
REVALIDEREN

                    Blended learning
Deze vorm van leren zorgt ervoor dat je

op je eigen tempo in je eigen omgeving

kunt leren en toepassen. Ook is het

mogelijk om zelf te kiezen wat je wel en

wat niet wilt leren en zijn de leerstijlen

afgestemd op de doelgroep (bv meer

visueel en persoonlijk) Daarnaast kunnen

sommige onderdelen zowel offline als

online aangeboden worden, om zo ook

fysiek contact met elkaar te kunnen

houden en samen te leren.  Dit helpt om

nieuwe dingen te leren en om hier

vervolgens jezelf verder te kunnen

ontwikkelen.



 

Het programma Zie Mij Nu & In De Toekomst is een samenwerking tussen

FlOOR jongerencoaching, Dream Support en een kernteam van

ervaringsdeskundigen, professionals en studenten. Mogelijk gemaakt

door het Agis Innovatiefonds. 

 

Voor meer informatie 
Dream Support 

hanne@dreamsupport.nl 

 www.dreamsupport.nl  

ZIE MIJ NU EN
IN DE

TOEKOMST


