Onderzoek Equipe Mont Ventoux

Groter zelfvertrouwen,
meer veerkracht,
betere communicatie

Specialist in zware en
complexe ondersteuning

Een
overwinning
op jezelf
Wat is Equipe Mont Ventoux?

Leren omgaan met tegenslag. Ervaren hoe volhouden tot succes kan leiden.
Dat is de gedachte achter Equipe Mont Ventoux. Jongeren en (jong)volwassenen
met een (licht verstandelijke) beperking en/of uiteenlopende gedragsproblemen
fietsen onder begeleiding van een buddy de beroemde berg Mont Ventoux in ZuidFrankrijk op. De deelnemers hebben al veel meegemaakt in hun leven en zitten voor
het eerst op een wielrenfiets. Ze moeten een paar keer per week flink trainen,
hebben contact met anderen en werken naar een succesvolle prestatie toe. Deze
brochure informeert u over het wetenschappelijk onderzoek dat Koraal Groep en
Pluryn uitvoeren naar het effect van deelname op het gedrag van de deelnemers.

Over Equipe Mont Ventoux
Equipe Mont Ventoux is gestart in 2012
door Koraal Groep. Negentien jongeren
fietsten in dat eerste jaar samen met een
buddy de Mont Ventoux op. Daarbij konden
ze zich eventueel laten sponsoren om
geld op te halen voor een goed doel.

In 2015 deden honderden jongeren,
(jong)volwassenen en buddy´s van
meerdere Nederlandse zorginstellingen
mee aan het evenement.

Doel interventie

Spelenderwijs
leren

Met Equipe Mont Ventoux leren jongeren en (jong)volwassenen spelenderwijs
omgaan met regels en tegenslagen en ze leren meer communiceren met elkaar.
Het doel is probleemgedrag terugdringen en competenties versterken. Mensen
die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux krijgen meer veerkracht en een groter
gevoel van eigenwaarde. Ze ontwikkelen zich ook sociaal-emotioneel, laten
minder gedragsproblemen zien en gebruiken minder medicatie. Bovendien
worden de relaties met de hulpverlener, ouders, familie en vrienden beter.

Werkt het echt?
De veranderingen en verbeteringen die
de jongeren en hun omgeving ervaren na
deelname aan Equipe Mont Ventoux zijn
nog niet systematisch vastgelegd. De
afdeling Research en Development van
Pluryn is een onderzoek gestart dat
daarvoor moet zorgen. De eerste fase van

het onderzoek bestond uit een pilot met
twaalf jongeren. Het doel van deze pilot
was te inventariseren welke veranderingen
de deelnemers en hun omgeving zien.

Zelfvertrouwen, veerkracht en communicatie
De deelnemers gaven zelf aan dat ze dankzij Equipe Mont Ventoux:
zelfstandiger zijn geworden
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Resultaten pilot
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Welke veranderingen in gedrag zien de deelnemers, behandelaars en de
organisatie van Equipe Mont Ventoux? De pilotstudie ‘De witte bolletjes trui’
geeft antwoord op die vraag. Fien Rademaker en Daniëlle Willemsen van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voerden het onderzoek uit. In
opdracht van Evelien Poelen, senior-onderzoeker bij Pluryn.
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zichzelf beter in de
hand kunnen houden

Nog meer pluspunten

Minpunten

Iets minder vaak noemden deelnemers
de positieve invloed op hun mogelijkheden om te bewegen, persoonlijke
ontwikkeling, contact met ouders en
contact met andere deelnemers. Een
deel van de deelnemers vond Equipe
Mont Ventoux een fijne afleiding, was
blij nieuwe vrienden gemaakt te hebben
of vond het prettig iets te doen voor
het goede doel.

De deelnemers vonden niet alles leuk
aan Equipe Mont Ventoux. Het trainen
kostte veel tijd. De verplichting om met
de kleding van de zorginstelling te
fietsen, vond ook niet iedereen prettig.

Ik fiets nu met een fietsgroepje mee
na schooltijd, dus qua sociale
contacten gaat het ook weer wat beter.

Citaten uit het onderzoek

Jongeren aan
het woord

Hoe meer je doorzet, hoe meer
je kunt bereiken. Dat is eigenlijk
wel iets dat mij is bijgebracht.

Een buddy:
Hij fietst soms ook alleen, dus daarin
heeft hij wel zelfvertrouwen gekregen.
En ook om bijvoorbeeld zelf een bandje
te plakken of te verwisselen.

De witte bolletjes trui

Het fietsen heeft me meer kracht gegeven
om over mezelf de baas te blijven.
Als ik niet in mijn humeur zit en
ik fiets, dan word ik weer vrolijk.
Dat is een beetje afleiding.

Ik kan nu zelf door de stad
fietsen, terwijl ik hiervoor
verkeersonveilig was.
Dat is een hele grote stap.

De Mont Ventoux is een berg die
vooral bekend is geworden door de
Tour de France. De naam van het
onderzoek ‘De witte bolletjes trui’
verwijst daarnaar. De witte trui in
de Tour de France staat voor het
jongerenklassement en de bolletjes
trui voor het bergklassement.

Opzet vervolgonderzoek

Naar een
onderbouwde
methode

Het vervolgonderzoek heeft drie doelen:

1

Handvatten
In het vervolgonderzoek beschrijven we de methodische aanpak van de
interventie Equipe Mont Ventoux. Dit moet leiden tot een methode met
duidelijke handvatten voor begeleiders en buddy’s. Zodat de interventie
algemeen gebruikt kan worden, op een goede manier en voor de juiste
doelgroep.

2

Effecten
Verder meten we in het vervolgonderzoek de effecten van Equipe Mont
Ventoux bij jongeren, (jong)volwassenen en bij buddy’s. We kijken hoe
het met ze gaat voor de trainingen beginnen, een keer tussentijds, vlak
na de beklimming en een tijdje daarna.

3

Equipe Mont Ventoux is al opgenomen in het behandelprogramma van een aantal
organisaties. De afdeling Research en Development van Pluryn onderzoekt of de
meerwaarde van de methodiek groot genoeg is om het standaard in behandelprogramma’s op te nemen. Dat gebeurt in samenwerking met Hank van Geffen, onderzoeker van Koraal Groep en Xavier Moonen, lector ‘Inclusie van mensen met een
verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool en verbonden aan Koraal Groep.

Verantwoorden
Met het onderzoek willen we de deelname aan Equipe Mont Ventoux
verantwoorden aan gemeenten, zorgverzekeraars en de deelnemers en
medewerkers. Dat past bij ons uitgangspunt dat wij streven naar het
werken met evidence based programma’s.

Koraal Groep is er voor mij!

Informatie en advies

Koraal Groep is steeds op zoek naar nieuwe
wegen om cliënten de beste zorg en ondersteuning te bieden. Koraal Groep heeft uitgebreide specialistische kennis en ervaring
in huis: jeugdzorg, gehandicaptenzorg,
speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding.
Samen met onze cliënten, leerlingen en
hun netwerk willen wij ontdekken waar
hun kracht ligt en die gezamenlijk verder
tot ontwikkeling brengen, met als doel
dat iedere mens op zijn eigen manier
kan meedoen in de samenleving.

Voor meer informatie over het
onderzoek: Ellis Ghielen
eghielen01@pluryn.nl

Pluryn: sterker in de samenleving

www.pluryn.nl
www.koraalgroep.nl
www.equipemontventoux.nl
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Pluryn behandelt en ondersteunt mensen
met complexe zorgvragen, met als doel
het vergroten van kansen op een zo
volwaardig en zelfstandig mogelijke
plek in de samenleving. Dit doen
we met ruim 3.700 medewerkers
via onze landelijk werkende
voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door
middel van ambulante diensten,
arbeidsintegratie, onderwijs en
maatschappelijke ondernemingen.
Iedereen doet mee! De kracht komt
uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

