
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Jaarverslag 2019 
 
 

CP Nederland  
vereniging van én voor mensen met cerebrale parese 

 
 



 Jaarverslag CP Nederland 2019  | 2 

 
 
 
 

Inhoudsopgave  
 
 
1. Inleiding      3 

 
2. Ontmoetingen     4  

 
3. Belangenbehartiging    7  

 
4. Communicatie     8  

 
5. Projecten      10 

 
6. Vereniging      14 

 
7. Fondsen      15  

 
8. Vooruitblik      16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jaarverslag CP Nederland 2019  | 3 

 

1.  Inleiding: 1e jaar CP Nederland 
 

2019 - het eerste jaar voor CP Nederland  
Door de opsplitsing per 31-12-2018 van de BOSK in vier nieuwe verenigingen is CP Nederland 
ontstaan. 2019 stond voornamelijk in het teken van het op orde brengen van de nieuwe vereniging. 
Er trad een nieuw bestuur van vijf personen aan, nagenoeg allemaal nieuwe bestuursleden, maar 
bijna allen ervaringsdeskundig. Het bestuur bestond in 2019 uit: 
 

 Jan-Hein Evers, voorzitter 

 Luit Rietema, penningmeester 

 Marcel Wentink, secretaris 

 Laurens Rijpstra 

 Mark Homan 
 
Als nieuw bestuur zijn we gestart met een ‘brainstormsessie’ waarin we spraken over CP Nederland, 
wie we als vereniging willen zijn en waarvoor we als vereniging staan. Tijdens deze bijeenkomst is 
onze visie en missie ontstaan. Deze hebben we voorgelegd aan de leden van CP Nederland tijdens 
een Algemene Ledenvergadering. De aanwezige leden hebben ingestemd met onderstaande visie en 
missie. 
 

Visie en Missie 
CP Nederland gelooft in de mogelijkheden van iedereen met cerebrale parese (CP). We willen 
hen ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen; dat mensen met CP zichzelf 
kunnen redden in hun leven en volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Eigen 
kracht en eigen keuzes staan bij CP Nederland centraal: iedereen met CP moet zijn eigen weg 
kunnen vinden en zijn eigen route in het leven bepalen. 
  
Het is daarom onze missie zo veel mogelijk bij te dragen aan eigen regie van mensen met CP. 
Omdat de rol van de ouders daarbij van wezenlijk belang is, is CP Nederland er 
vanzelfsprekend ook voor hen. CP Nederland ziet een groot aantal thema’s dat bepaalt of 
bovengenoemde missie gerealiseerd kan worden. Daarbij gaat het niet alleen om de beste 
behandeling van CP, maar ook om zaken als mobiliteit, zelfstandig wonen en wet- en 
regelgeving. Als bestuur van CP Nederland hebben we een inventarisatie gemaakt van die 
thema’s (zie bijlage) die volgens ons wezenlijk zijn om autonomie en eigen regie voor de 
doelgroep te helpen realiseren. We realiseren ons dat het gezien onze positie en onze 
middelen onmogelijk is om op al die thema’s in de periode 2019-2021 effectief te acteren. 
Daarom hebben we een drietal speerpunten geformuleerd, waarmee we de komende jaren 
resultaten willen halen:  
 
1. Informatie en kennis verspreiden  
2. Zorg en behandeling verbeteren  
3. Samenwerking en krachtenbundeling  
 

 
In nauwe samenwerking met de medewerkers van het Landelijk Bureau én de leden van CP 
Nederland geven we invulling aan deze visie en missie. We zoeken als bestuur nadrukkelijk de 
samenwerking op met de leden van CP Nederland, de medewerkers van het Landelijk Bureau maar 
ook met diverse andere partijen en personen die relevant zijn voor CP Nederland. In 2019 zijn er 
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twee Algemene ledenvergaderingen geweest. De laatste ledenvergadering viel samen met de 
landelijke dag van CP Nederland. Hierdoor werden meer leden bereikt.  



 Jaarverslag CP Nederland 2019  | 5 

2.  Ontmoetingen  
 
Het bij elkaar brengen van mensen en het uitwisselen van ervaring en kennis is belangrijk voor CP 
Nederland! In 2019 heeft CP Nederland diverse ontmoetingen georganiseerd, voor en met haar 
leden. Deze ontmoetingen worden altijd weer hogelijk gewaardeerd. Hieronder een aantal van die 
initiatieven.  
 
Winterweek 
Traditiegetrouw werd in februari de 
Winterweek georganiseerd in het 
Oostenrijkse plaatsje Au in het 
Bregenzerwald (foto). De Winterweek 
bood een verzorgde reis aan voor het 
hele gezin, inclusief vervoer per 
touringcar, verblijf, verpleegkundige 
zorg, ADL-verzorging, excursies, eten en 
drinken. De deelnemers verbleven in 
het rolstoeltoegankelijke 
groepsvakantiehuis 'Hollandheim'. 
Activiteiten waren: skiën, langlaufen, 
sleeën of bi-uniquen. Ook zijn er in 
groepsverband excursies 
georganiseerd.  
 
 
Landelijke dag Cerebrale Parese  
Het team Landelijke Dag bestaat uit een aantal enthousiaste leden die ieder jaar weer de landelijke 
dag van CP Nederland organiseren. Tijdens de landelijke dagen is er volop ruimte voor ontmoeting 
met lotgenoten en kan in diverse interactieve workshops kennis worden opgedaan en ervaringen 

met elkaar gedeeld. De landelijke dag in 
november 2019 werd georganiseerd in 
Apeldoorn en voor het eerst maakte de 
Algemene Leden Vergadering ook deel uit van 
het programma. Hierdoor waren meer leden in 
staat om mee te besluiten over de koers van 
CP Nederland. Het was erg gezellig in 
Apeldoorn op de mooie gastvrije locatie van 
de Zonnehoek. 
 

 
 
Regionale bijeenkomsten 
Contact met en tussen leden van CP Nederland vinden wij erg belangrijk. CP Nederland wil graag 
laagdrempelig zijn daarom hebben we in 2019 het plan opgevat te starten met regionale CP Cafés. 
Op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen, praten over CP in het dagelijks leven of 
gewoon gezellig praten! In diverse regio’s werden enthousiaste leden bereid gevonden om ons te 
helpen met het opzetten van deze cafés. Ook in 2020 zullen we deze cafés voortzetten en 
uitbouwen. 
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Community online 
Via de onlinekanalen van CP Nederland (FaceBook, Twitter en Instagram) ontmoeten mensen met CP 
elkaar dagelijks. Ervaringen worden uitgewisseld en ideeën worden opgedaan. De community groeit 
nog steeds en voldoet duidelijk aan een behoefte van online contact. 
 

 
 
Natuurlijk hebben we ook de website www.cpnederland.nl Deze site is in 2019 in gebruik genomen 
en wordt geregeld aangepast door het plaatsen van nieuwe relevante informatie. Allemaal om de 
leden van CP Nederland maar ook anderen die geïnteresseerd zijn te kunnen informeren. (Zie ook 4. 
Communicatie.) 
 
 
Sportieve ontmoetingen 
In 2019 werden naast sportieve uitdagingen voor de leden ook weer 
het zeilweekend voor volwassen CP’ers en het CP-kampeerweekend 
georganiseerd. Altijd weer fijn om die ontspanning en tevredenheid 
te zien! 
 
Bijzonder is het om met rolstoel én blinddoek een touwenparcours te 
mogen volgen hoog in de lucht! Ook georganiseerd door actieve 
vrijwilligers van CP Nederland. 
 
Over het opzoeken van grenzen gesproken! 
 
 
Zeilweekend volwassenen met CP 

Ook in 2019 werd voor het zeilweekend voor volwassen 
CP’ers gehouden. Een weekend voor de CP’ers zonder 
eventuele partners. Doordat alleen mensen met CP 
meegaan hoeft er niets te worden uitgelegd en worden 
vrolijke maar soms ook ernstige en droevige gesprekken 
gevoerd.  
 
Voor begeleiding en ADL-hulp wordt gezorgd. 
 
Altijd weer supergezellig! 
 

 
 
 
 

http://www.cpnederland.nl/
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Kampeerweekend 
 

 
 
Ieder jaar wordt in juli het CP-kampeerweekend gehouden, op camping de Ruimte in Dronten. In een 
ongedwongen sfeer wordt er samen gekampeerd, gegeten en veel plezier gemaakt. Een van de 
deelnemers: “Zeker voor herhaling vatbaar. Niks moet, alles mag. … Mede kampeerders! Bedankt 
voor de gezelligheid!  Tot volgend jaar!” 
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3.  Belangenbehartiging  
 
Belangenbehartiging is uiteraard een van onze speerpunten. In 2019 hebben wij weer kunnen 
meepraten, bijdragen aan en meebeslissen over diverse ontwikkelingen. 
 
Landelijke Kwaliteitssstandaard Psychosociale zorg in de kinderrevalidatie  
Structurele monitoring en ondersteuning van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en ouders 
in de kinderrevalidatie is van groot belang. Op deze manier moet ernstiger psychosociale 
problematiek worden voorkomen en de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de balans van kinderen 
en gezinnen worden vergroot. CP Nederland werkt samen met diverse partners uit het veld aan deze 
kwaliteitsstandaard, er is een bewustwordingscampagne voor professionals en er komt een 
evaluatie-instrument om professionals inzicht te geven in de mate van psychosociale zorg die zij 
verlenen. Het project is gestart in 2018 en loopt door tot 2021. Het project wordt gefinancierd door 
het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, KFA en Steptember. 
 
CP-net  
CP Nederland is partner van CP-Net. 
Uniek aan CP-Net is de samenwerking 
tussen zorgverleners, onderzoekers en 
mensen met CP. CP-Net streeft ernaar dat 
alle mensen met een CP-zorgvraag in de 
eigen regio volgens de laatste stand van 
zaken kunnen worden 
behandeld. Samenwerking voor betere 
CP-zorg, dat is de missie van CP-Net. In 
een onafhankelijk netwerk van 
zorgverleners, onderzoekers en mensen 
met CP wisselen we kennis en kunde uit 
met één doel: continue verbetering van 
de zorg voor mensen met CP. 
 
Netwerken 
CP Nederland heeft diverse structurele contacten in het zorgveld, zo onderhouden wij contact met 
Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en werken we samen met de KCRU Kenniscentrum 
Revalidatiegeneeskunde Utrecht (al jaren is er een goede samenwerking met het KCRU. We doen 
mee aan projecten van KCRU, zoals PERRIN, PEDI-CAT. Op die manier blijven we nauw betrokken bij 
onderzoek), diverse revalidatiecentra en andere professionals. Deze contacten zijn gericht op 
verbetering van de zorg voor mensen met CP. 
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4.  Communicatie 
 
Online Communicatie 
De online nieuwsbrief is acht keer verschenen, met 3.400 abonnees waarin ook berichten van CP 
Nederland zijn gepubliceerd. In 2019 was deze nieuwsbrief nog een gezamenlijk 
communicatiemiddel van de vier verenigingen. Vanaf 2020 krijgt CP Nederland haar eigen 
nieuwsbrief. 
 
BOSK.nl, de oude website van de 
BOSK fungeerde tot december 2019 
als de basis van de online 
communicatie. In 2019 is de nieuwe 
website van CP Nederland 
gerealiseerd: 
https://cpnederland.nl.   De website 
is ontworpen door het bureau MEO. 
De content van oude website 
BOSK.nl is geredigeerd en overgezet. 
Een mooi nieuw onderdeel is 
‘Fysieke gezondheid’ dat waardevolle 
informatie over voeding, slaap en 
bewegen bij kinderen met CP bevat. 
Die informatie is ontwikkeld samen 
met Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. 
 
Op de BOSK website deelden verschillende bloggers hun verhalen over leven met cerebrale parese. 
Verschillende volwassenen met CP en ouders van kinderen met CP deelden hier door de jaren heen 
hun ervaringen. Deze blogs werden gedeeld via de social media en hadden een groot bereik. De blog 
is meeverhuisd naar de website van CP Nederland.  
 
Social Media  
In 2019 zijn de social media van CP 
Nederland ingericht: de 
Facebookpagina van de BOSK is 
omgezet naar CP Nederland 
(@CPNederland) met ruim 5.000 
volgers. Daarnaast is er een besloten 
groep voor mensen met CP en voor 
ouders van kinderen met CP: 
Cerebrale Parese Netwerk (.1969 
leden). Verder is ook het 
Twitteraccount van de vereniging 
BOSK omgezet naar CP Nederland 
(@CPNederland) en heeft 4.527 
volgers. 
 
 
 
  

https://cpnederland.nl/
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Uitgaven 
In 2019 geeft CP Nederland voor haar achterban twee keer het magazine Vieren! uit. Dit nieuwe 
magazine is de opvolger van BOSK Magazine. Vieren! is het gezamenlijke magazine van CP 
Nederland, SBH Nederland, Schisis Nederland en EMB Nederland. Elke vereniging heeft een eigen 
katern. 
 

Het magazine Vieren! wordt gebruikt voor informatie over CP 
Nederland, projecten, onderzoek en nieuwe behandelingen. 
In ieder nummer is er veel ruimte voor de uitwisseling van 
ervaringskennis van ouders van kinderen met cerebrale 
parese, ervaringen van jongeren en volwassenen met CP.  
 
In 2019 presenteerde de vereniging zich met een interview 
met de voorzitter Jan-Hein Evers. Daarnaast zijn verschillende 
ervaringsverhalen gepubliceerd zoals bijvoorbeeld ‘Omgaan 
met CP als je ouder wordt’ in het juninummer. Veel mensen 
met CP ervaren eerder fysieke en mentale klachten naarmate 
ze ouder worden. Twee volwassenen met CP vertelden over 
hun ervaringen en hoe een groepsbehandeling bij 
revalidatiecentrum Rijndam hen heeft geholpen.  
 
In het magazine is ook aandacht besteed aan sport en 
bewegen voor kinderen met CP: een artikel over voetbal voor 
meisjes met CP in het juninummer en een mooi artikel over 
de workshop ballet, mede mogelijk gemaakt door de 

opbrengst van de actie Steptember, in het decembernummer. 
 
Vieren! is verschenen in juni en december met een oplage van 3200 exemplaren. De redactie bestaat 
uit vrijwilligers.  
 
Naarmate je ouder wordt met CP, vraagt dit meer van je lichaam 
en geest. CP Nederland gaf het boekje Ouder worden met CP uit, 
met informatie en tips over het thema. Geïllustreerd met 
ervaringen van volwassenen met CP. Dit boekje is het resultaat 
van een project, gefinancierd door Handicap NL. 
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5.  Projecten  
 
Dat kan ik zelf wel  
Een campagne voor jongeren met een lichamelijke beperking. Deze campagne helpt jongeren om 
mensen in hun omgeving duidelijk te maken dat zij zelf het heft in handen hebben en weten wat ze 
willen. De campagne ging begin 2019 van start.  
 
Voorlichtingscampagne Dit is CP 

CP Nederland lanceerde eind oktober ‘Dit 
is CP’, een mediacampagne om meer 
bekendheid te geven aan cerebrale 
parese. Hoewel de meest voorkomende, 
lichamelijke beperking bij kinderen, is CP 
de minst bekende, waardoor mensen snel 
hun oordeel klaar hebben. Blogger Sanny 
Verhoeven en Evelyn Koelewijn, een 
jongedame met CP gingen in gesprek, 
onder andere over doorzetten, het thema 

van deze campagne.  
 
Deze campagne is mogelijk gemaakt met Steptember-gelden. 
 
CP Light 
Het is fijn dat je niet zo heel ernstig beperkt bent, maar wel lastig dat 
anderen dan niet zien dat je iets moeilijker loopt en iets meer tijd nodig hebt. 
Dat kan veel energie van je vragen. Ga je over je grenzen of niet? Hoe leg je 
dat aan andere mensen uit? Met het project CP Light/Onderbelichte CP 
willen we jongeren en jongvolwassenen versterken in het omgaan met de 
(on)mogelijkheden van ‘lichte’ CP.  
 
Voor deze groep jongeren maakte CP Nederland een brochure, geprint en 
digitaal.  
 
Fondsen: HandicapNL, Phelps Stichting.  
 
Steptember 2019 
Van 3 tot en met 30 september werd de 
sponsoractie Steptember georganiseerd. 
Professor Dr. Erik Scherder gaf het startsein 
voor de actie in de Amsterdamse beurs, samen 
met Elinde (foto).  
 
8.500 deelnemers deden mee en zetten elke 
dag 10.000 stappen voor mensen met cerebrale 
parese. Er werd € 437.182,43 opgehaald, een 
fantastisch resultaat! 
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Onderzoeksagenda 
In Nederland wordt relatief veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Cerebrale Parese. Door 
het maken van een onderzoeksagenda kan toekomstig onderzoek zich nog beter richten op datgene 
wat mensen met CP en hun omgeving belangrijk vinden. 
 
Het doel van de Nationale onderzoeksagenda voor Cerebrale Parese is te komen tot een lijst van de 
10 belangrijkste onderzoeksvragen die voortkomen uit de behoeften van mensen met CP en hun 
naasten, in nauwe samenwerking met onderzoekers en zorgprofessionals. CP Nederland is betrokken 
bij de totstandkoming van deze onderzoeksagenda voor mensen met CP. 
 
CP-Net zal de agenda opstellen, de implementatie van de agenda aanjagen, het onderzoek 
monitoren, de uitkomsten verspreiden en bijdragen aan het implementeren hiervan in de praktijk. 
 
Fonds: HandicapNL 
 
Balletworkshop 
Met dank aan het Nationale Opera & Ballet organiseerde CP 
Nederland in september een unieke workshop voor kinderen met 
cerebrale parese in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar (foto). Dansers 
van het nationale ballet (HNB) begeleidden de kinderen tijdens de 
dansworkshop. Ook mochten de kinderen met hun ouders een deel 
van de ochtendles van de dansers van HNB meemaken.  
 
Mogelijk gemaakt met Steptember gelden. 
 
Boek CP en Voeding 
Voor kinderen met cerebrale parese is eten niet altijd eenvoudig of 
vanzelfsprekend. Want wat als je kind zich vaak verslikt, misschien te 
weinig eten binnen krijgt of eindeloos doet over één hap? Om advies 
te hebben en te weten wat je kan doen, startte CP Nederland in 2019 
met het ontwikkelen van een boek over CP en voeding, voor ouders van een kind met CP. Feitelijke 
informatie, ervaringsverhalen en tips van professionals zullen hierin samen komen.  
Mogelijk gemaakt met Steptember gelden. 
 
Handi-app:  
CP Nederland ontwikkelde in 2019 een app waarbij oude (eerder 
verschenen in boekvorm) en nieuwe tips van en voor ouders van een 
kind met een beperking werden verzameld. Het project zal in 2020 
worden afgerond 
Fonds: ZonMw 
 
Rolstoelvaardigheid 
Ook in 2019 gaven we in samenwerking met K-J Projects, rolstoelvaardigheidstraining voor kinderen 
in de leeftijd van 4-16 jaar op diverse locaties in Nederland. Door deze trainingen worden zij 
vertrouwder en vaardiger met hun rolstoel. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en vergroot het hun 
fysieke en mentale zelfstandigheid. Het project is gestart in 2019 en loopt door tot 2021.  
Fonds: Het Gehandicapte Kind 
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Wat beweegt jou  
Er worden in samenwerking met Hogeschool Utrecht toolboxen ontwikkeld die de participatie en 
beweegactiviteiten van kinderen met een beperking verbeteren. Wij nemen deel in vergaderingen 
waar we vanuit ouderperspectief input geven. Dit project loopt af in 2020.  
 
Nederlands CP-register 
Het Nederlands CP-register combineert een follow-up- met een behandelregister en heeft tot doel de 
zorg voor kinderen met cerebrale parese (CP) te verbeteren, meer op maat te bieden en secundaire 
gevolgen van CP te voorkomen.   
 

In 2019 zijn er grote stappen 
gemaakt met het 
Nederlands CP-register. 
Inhoudelijk is er veel 
ontwikkeld: het follow-
upprogramma is vertaald 
naar een dataset voor het 
register en is vervolgens 
ingebouwd in het register, 
klaar voor gebruik. Het 
eerste behandeltraject voor 
botulinetoxine A was al 
eerder klaar; beide zijn in 
2019 geïntegreerd, met als 
belangrijkste doel het 
voorkomen van dubbele 
data invoer en de 

haalbaarheid van de registratie. Met deze stap is meteen een blauwdruk gemaakt voor de 
toekomstige aanvullingen in het register.  
 
Ter voorbereiding op het volgende toe te voegen behandeltraject – orthopedische chirurgie - in het 
register, zijn we een unieke samenwerking gestart met een groep kinderorthopeden.  
Het registerpanel, bestaande uit ouders van kinderen met CP, jongeren en volwassenen met CP, 
kwam verschillende keren bijeen om belangrijke input te geven voor het register. 
 
Eind 2019 hebben alle samenwerkingspartners hun handtekening gezet onder de 
consortiumovereenkomst, waarin niet alleen de onderlinge verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, 
maar waarin ook de data uitwisseling en de maatregelen m.b.t. beveiliging en bescherming van de 
privacy zijn beschreven. Een belangrijke stap in de realisatie van het Nederlands CP-register, die 
nodig was om LIVE te kunnen gaan. En zo gebeurde het dat begin 2020 het eerste kind in het register 
werd opgenomen. Een grote mijlpaal!  
   
In 2019 hebben we tot slot stevig ingezet op communicatie over het register. We hebben 
nieuwsbrieven verstuurd, een nieuwe website www.cpregister.nl ontwikkeld met mooie foto’s van 
kinderen met CP en patiëntenfolders gemaakt. We gaven verschillende presentaties over het 
Nederlands CP-register. En we mochten het register in de vorm van een poster presenteren op 
verschillende congressen: European Academy of Childhood Disability (EACD), American Academy for 
Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) en International Consortium for Health 
Outcome Measurement (ICHOM). Het draagvlak in Nederland is nog steeds groeiende; steeds meer 
centra vragen ons of ze al kunnen aansluiten. De landelijke dekking gaan we in 2021 voorbereiden.   
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Fondsen: Innovatiefonds Zorgverzekeraars, HandicapNL, Phelps Stichting voor Spastici, Dioraphte, 
fondsenwerfactie Steptember en ZonMw. 
 
CP Dichtbij  
Een project voor volwassenen met CP. Tijdens informatiebijeenkomsten door heel het land wisselden 
volwassenen informatie met elkaar uit over leven met CP. Voorheen BOSK organiseerde 
bijeenkomsten door het hele land. Deze bijeenkomsten werden ook in 2019 georganiseerd. Hieruit is 
het boekje Ouder worden met CP (zie ook Communicatie) ontstaan.  
 
Fonds: HandicapNL  
 
Sterkere ouders, evenwichtige kinderen. Omgaan met het gedrag 
van kinderen met CP  
Het boek Gedrag en emotie bij kinderen met CP heeft bij veel ouders 
(en professionals) erkenning gegeven en inzicht dat het gedrag van 
kinderen met cerebrale parese (CP) soms echt anders is. Maar hoe 
ga je daar als ouders mee om? Hiervoor hebben we het project 
Sterkere ouders, evenwichtige kinderen. Omgaan met het gedrag 
van kinderen met CP. Samen met ouders verzamelen we vragen, 
ervaringen en tips. Met gedragsdeskundigen uit de kinderrevalidatie 
beschrijven we info en antwoorden. Alle input wordt verwerkt in 
een e-learning, zodat ouders thuis met hun vragen aan de slag 
kunnen wanneer het hen uitkomt. De site www.cpengedrag.nl zal in 
januari 2020 gelanceerd worden (zie logo).  
 
Fondsen: HandicapNL, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Het Gehandicapte Kind  
 
Impact op Meedoen  
Mensen met een lichamelijke beperking ervaren soms mentale of fysieke drempels, waardoor ze niet 
optimaal mee kunnen doen in de maatschappij. Samen met CP Nederland en HandicapNL worden 
zeven activiteiten, producten of tools ontwikkeld met het doel kennis, vaardigheden, motivatie en 
participatie van de deelnemers en gebruikers te vergroten:  
 
- CP Dichtbij;  
- Onderbelichte CP;  
- Seks en Spina Bifida;  
- Sterkere ouders en evenwichtige kinderen;  
- Dat kan ik zelf;  
- Meervoudige ondersteund door pubers met EMB;  
- Met zelfvertrouwen de straat op. 
 
De BOSK (later CP Nederland) ontwikkelen de producten en activiteiten, verspreid deze en biedt ze 
aan bij de betreffende doelgroep. Enkele van deze projecten worden afzonderlijk geëvalueerd door 
het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, met het doel kennis en inzicht te verwerven 
over de impact van de projecten op Meedoen. Daarbij ontwikkelen deze drie partijen een 
programmatische manier van werken die het mogelijk maakt om effect en impact beter inzichtelijk te 
maken. 
 
Looptijd: 2018 – 2020 
 
Fonds: HandicapNL  
 

http://www.cpengedrag.nl/
http://www.handicap.nl/
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6.  Vereniging  
 
In 2019 heeft de directeur van het landelijk bureau afscheid genomen en is Jan-Hein Evers 
aangetreden als directeur. Jan-Hein was als voorzitter al bekend met CP Nederland. Vanwege 
onverenigbaarheid van de functie van directeur met voorzitter is in 2019 een vacature voor 
voorzitter van CP Nederland ontstaan. 
 
De vereniging heeft in 2019 tweemaal een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Deze 
eerste ALV stond voornamelijk in het teken van de visie en missie van de vereniging CP Nederland. 
Samen met de leden is deze visie en missie voor 2019 tot en met 2021 vastgesteld. De tweede ALV 
wordt gelijk met de landelijke dag gehouden. Hierdoor waren meer leden in staat om de ALV te 
bezoeken en zodoende ook in staat om mee te beslissen in de ALV.  
 
Het bestuur van CP Nederland komt eenmaal per twee maanden bijeen.  
 
Medewerkers van het Landelijk Bureau  
Het Landelijk Bureau is er voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de vier 
verenigingen die per 1 januari 2019 zijn ontstaan uit de BOSK. 
 
Op het landelijk bureau werkten in 2019 de volgende parttime medewerkers:  
 

 Joop Beelen    Directeur (tot 1 december) 

 Jan-Hein Evers    Directeur a.i. (vanaf 1 december) 

 Johannes Verheijden   Beleidsmedewerker zorg 

 Corine van Rijswijk    Adviseur Communicatie 

 Katja Ronkes - Agerbeek   Officemanager 

 Cor Tomassen    Financiële administratie  

 Katrin Sturhan   Vrijwilligerscoordinator 

 Marike Willems- Op het Veld  Projectmanager 

 Maureen Bult-Mulder   Projectmanager  

 Janneke Hazelhoff    Projectmanager CP Register 

 Diana Wiegerink   Projectmanager 

 Diederik Vermeulen   Projectmanager onlinecommunicatie  
 
2019 was een bijzonder jaar waarin we veel steun hebben ontvangen van de vele vrijwilligers en 
medewerkers. Het bestuur van CP Nederland bedankt we al deze medewerkers, vrijwilligers en leden 
voor hun inzet in 2019 en alle fondsen die ons en onze projecten in 2019 steunden!  
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7.  Fondsen  
 
Al deze activiteiten en projecten hadden niet gerealiseerd kunnen worden zonder de steun van alle 
partners, fondsen en sponsoren. We willen graag al deze belangrijke partijen bedanken voor hun 
steun in 2019! We hopen dat zij ook in 2020 en verdere jaren het belangrijke werk van CP Nederland 
willen ondersteunen. 
 

  



 Jaarverslag CP Nederland 2019  | 17 

8.  Vooruitblik 2020 
 
In 2020 varen we door op de koers zoals in 2019 in de visie en missie vastgelegd. We zullen meer 
focus aanbrengen en invulling geven aan de speerpunten van CP Nederland. Het CP-register zal 
verder worden uitgebouwd, de samenwerking met organisaties als CP Net zal worden versterkt maar 
ook zullen de ontmoetingen met de leden worden geïntensiveerd. Het belooft een mooi jaar te 
worden! 
 


