Meerjarig Beleidsplan Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.
Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2019-2022.
Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan zodat een dynamisch document ontstaat dat een
lange termijn visie biedt voor beleid en activiteiten van de stichting.
Doelstelling.
Wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen
en/of psychopathologie is schaars. Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel
gesteld om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren middels een financiële
ondersteuning aan personen en (zorg)organisaties.
Missie.
Een betere behandeling voor mensen met verstandelijke handicap die tevens de last ondervinden
van een psychische stoornis of gedragsstoornis. Een betere toekomst voor de mensen die “dubbel
pech” hebben en een groot risico lopen tussen wal en schip te geraken.
Het veld bestaat nog steeds uit een gescheiden jeugd-en volwassenencircuit, met veelal een
scheiding tussen GGZ en VG-zorg waarbij organisatiefactoren belemmerend werken. De stichting wil
bijdragen aan een brugfunctie voor kennisdeling en –toepassing.

Visie: Ontwikkelen en delen.
De stichting wil jonge professionals (studenten) middels een scriptieprijs stimuleren om
wetenschappelijk onderzoek te doen ten behoeve van de doelgroep. Daarnaast willen we dat reeds
beschikbaar wetenschappelijk onderzoek vertaald wordt naar nuttige praktijkproducten voor het
werkveld.

Strategie.
Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland richt zich op de ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of
psychopathologie , de zogenaamde SGLVG doelgroep (sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk
gehandicapt).
De stichting werkt langs twee sporen aan realisatie van haar doelstellingen. Enerzijds door jonge
professionals (studenten) te stimuleren wetenschappelijk onderzoek te doen ten behoeve van de
doelgroep. Anderzijds door er voor te zorgen dat het werkveld in de praktijk gebruik kan maken van
de resultaten van reeds gerealiseerd wetenschappelijk onderzoek.

Om hieraan concrete invulling te geven, wordt samengewerkt met de Academische Werkplaats
Leven met een verstandelijke beperking (AWVB), onderdeel van Tranzo, het wetenschappelijk
centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. In 2011 is binnen Tranzo de AWVB opgericht
onder leiding van prof. dr. Petri Embregts. De brede ambitie van de werkplaats betreft het
stimuleren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek met als doel het versterken
van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen. De
AWVB heeft via haar duurzame samenwerkingspartners een uitstekende binding met het werkveld
van de doelgroep waaraan Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland zich verbindt.
De stichting wil in de voorliggende beleidsplanperiode onderzoeken op welke wijze een brugfunctie
tussen GGZ en VG zorg kan worden vervuld, te denken aan onderwijs, onderzoek en
netwerkvorming.
Als onderdeel van de strategie voor de komende jaren zal het bestuur zich ook beraden of de standalone positie van onze (relatief kleine) stichting op termijn verstandig en houdbaar is. Onderzocht
wordt of samenwerking met andere fondsen synergievoordelen biedt.
Bestedingsbeleid.
De Anton Došen Scriptieprijs.
De Anton Došen Scriptieprijs is in 2012 voor de eerste maal uitgereikt en inmiddels een tweejaarlijkse
scriptieprijs op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met
psychopathologie en/of gedragsproblemen. De scriptieprijs wordt uitgereikt aan de auteur van de
meest vernieuwende masterscriptie op dit onderzoeksgebied. De prijs is ingesteld door de Stichting
Vrienden van Nieuw Spraeland in samenwerking met de Tilburg School of Social and Behavioral
Sciences en STEVIG, onderdeel van Dichterbij. De scriptieprijs is verbonden aan de leerstoel Mensen
met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts. In
de voorliggende beleidsplanperiode zal de scriptieprijs in 2019 en 2021 worden uitgereikt.
Praktijkproducten.
Vanuit verschillende projecten van de AWVB ontstaan regelmatig innovatieve wetenschappelijke
evidence-based producten. Het is van belang dat deze producten beschikbaar komen voor het
werkveld.

Met steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is in 2014 een belangrijke impuls gegeven aan
de ontwikkeling van een trainershandleiding met bijbehorende website
(www.menslievendeprofessionalisering.nl); bij de training Menslievende professionalisering in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat attitudevorming centraal.
In 2016 is een financiële bijdrage geleverd aan een praktijkproduct dat zich richt op het beter om
kunnen gaan met zelfverwondend gedrag. Zelfverwondend gedrag wordt vaak gezien als een van de
meest stressvolle, onbehandelbare en weerbarstige probleemgedragingen. In het
promotieonderzoek van Kim van den Bogaard, onder begeleiding van prof. dr. Petri Embregts en
prof. dr. Henk Nijman (titel: mensen met een lichte verstandelijke beperking en grensoverschrijdend
gedrag) is de Self-harm scale (Nijman & Palmstierna, 2004) ontwikkeld. Deze vragenlijst brengt
zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart. Met de financiële
bijdrage van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland wordt een box ontwikkeld die elk team/
begeleider die werkt met mensen met een verstandelijke beperking en zelfverwondend gedrag kan
gebruiken om te interveniëren in het zelfverwondend gedrag.
In 2018 heeft Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bijgedragen aan de realisatie van het
praktijkproduct Familie & Zo: een app die op een systematische wijze de ondersteuning in
familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende
psychische stoornis of gedragsstoornis in kaart gaat brengen en op deze manier bijdraagt aan
participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Het bedrag dat de Stichting
heeft vrijmaakt voor de ontwikkeling van bovengenoemde app bedraagt €10.000.
Sanne Giesbers en Tess Tournier werken als promovenda bij de Academische Werkplaats leven met
een verstandelijke beperking en richten zich met hun promotieonderzoeken op de familienetwerken
van mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dat kader hebben Sanne en Tess de Family
Network Method- Intellectual Disability (FNM-ID) ontwikkeld onder begeleiding van prof dr. Andrew
Jahoda, prof dr. Richard Hastings , dr. Lex Hendriks en prof dr P Embregts. Met dit instrument kan op
een systematische wijze de ervaren emotionele ondersteuning vanuit de familiecontext in kaart
worden gebracht. Tevens geeft het instrument inzicht in de opbouw en structuur van de bredere
familiecontext waarin de relaties tussen mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun
familie ingebed zijn. Om dit instrument breed in te kunnen zetten in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking is het van belang de huidige wetenschappelijke versie van de FNM-ID om te
zetten naar een toegankelijk digitaal praktijkproduct. Het praktijkproduct wordt in 2019 voorafgaand
aan de promotieplechtigheid tijdens een studieochtend gepresenteerd.
Het bestuur van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland zal in de voorliggende beleidsplanperiode in
2020 en 2022 wederom bijdragen aan de realisatie van minimaal twee nieuwe praktijkproducten.
Fondswervingsbeleid.
Website.
Op de website https://www.nieuwspraeland.nl worden mensen die Stichting Vrienden van Nieuw
Spraeland een warm hart toedragen, opgeroepen om met een gift de stichting financieel te
ondersteunen.
Social Media.

De stichting is actief op LinkedIn https://www.linkedin.com/company-beta/5593062/
en Facebook https://www.facebook.com/dubbelpech/
Goede Doelen Portals.
Op de portal van Geef.nl https://www.geef.nl/doelen wordt onze stichting in beeld gebracht. Op
onze website maken we gebruik van de Online donatiemodule van GeefGratis. Bezoekers komen in
een betaalomgeving waar zij een gift kunnen doen. GeefGratis biedt aangesloten goede doelen een
donatiemodule waarmee online gedoneerd kan worden via iDEAL, creditcard, PayPal, SEPA euro
incasso (doorlopende machtiging). Deze donatiemodule is door de stichting ook gekoppeld aan de
Facebook pagina van Vrienden van Nieuw Spraeland.
De stichting is aangesloten bij het Kenniscentrum Filantropie
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-nieuw-spraeland . Het Kenniscentrum
bevordert de effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector door - op één
centraal punt - alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te
verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken. Meer transparantie van goede
doelen en vermogensfondsen maakt het mogelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om
filantropische instellingen te vinden, deze met elkaar te vergelijken en uiteindelijk een bewuste
keuze te kunnen maken.
Google.
De stichting is gevalideerd voor Google for Non profits. Wij maken gebruik van
adverteermogelijkheden via AdWords om een groter publiek bewust te maken van onze missie,
nieuwe mensen te bereiken en meer steun te mobiliseren. Hieronder een voorbeeld van een van de
advertenties op het zoeknetwerk van google:
Adv.www.nieuwspraeland.nl/Onderzoek naar verstandelijke handicap met psychische stoornis,
gedragsprobleem
Academische werkplaats · Uitreiking scriptieprijs · Nieuw praktijkproduct · SGLVG
o Onze doelstelling.
o Onderzoeksprojecten
o Scriptieprijs
o Donatie

Vakpers.
De stichting wil in de voorliggende beleidsplanperiode contacten leggen om in de vakpers een
advertorial te plaatsen om de naamsbekendheid te vergroten. De stichting probeert zo meer mensen
die werkzaam zijn in de sector te bereiken en te bewegen om “vriend te worden” .

Keurmerk.
De stichting onderzoekt in de voorliggende beleidsplanperiode of het nuttig en haalbaar is om
erkenning aan te vragen voor goede doelen. Met het nieuwe landelijke validatiestelsel voor goede
doelen is het ook voor kleinere goede doelen mogelijk geworden om het keurmerk (ook wel
Erkenning genoemd) aan te vragen. Met het keurmerk ontstaan voor de stichting wellicht nieuwe
fondswervingsmogelijkheden in de richting van notariaat en wealthmanagement dienstverleners.

