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Achtergrondinformatie	  bij	  presentatie	  hervormingsproces	  Oekraïne	  

	  
SOFT	  Tulip	  is	  een	  stichting	  die	  zich	  inzet	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  
voor	  mensen	  met	  een	  beperking,	  ouderen	  en	  psychiatrische	  patiënten.	  SOFT	  Tulip	  brengt	  
de	  expertise	  samen	  van	  10	  Nederlandse	  zorginstellingen,	  met	  zo’n	  30.000	  werknemers,	  
(http://www.softtulip.nl).	  
	  
Eric	  Bloemkolk,	  directeur	  van	  SOFT	  Tulip,	  is	  sinds	  2006	  intensief	  betrokken	  in	  Oekraïne	  bij	  
het	  hervormingsproces	  van	  het	  inhumane	  post	  Sovjet	  staatssysteem	  van	  instituties/	  
internaten	  voor	  kinderen	  met	  een	  beperking.	  
	  
Samen	  met	  Nederlandse	  en	  Oekraïense	  maatschappelijke	  partners	  en	  door	  het	  
bewerkstelligen	  van	  goede	  voorbeelden	  en	  het	  opbouwen	  van	  een	  goede	  werkrelatie	  met	  
de	  overheid,	  privé	  ondernemingen,	  VN	  organisaties	  en	  politieke	  actoren,	  is	  het	  
hervormingsproces	  tot	  stand	  gekomen.	  
	  
Sindsdien	  is	  de	  kwaliteit	  van	  zorg	  sterk	  verbeterd,	  onder	  andere	  door	  een	  ‘train	  the	  trainers’	  
programma,	  door	  training	  van	  ongeschoolde	  zorgwerkers	  en	  door	  de	  uitwisseling	  met	  
Nederlandse	  experts,	  zijn	  vele	  ernstig	  ondervoede	  kinderen	  gered	  en	  wordt	  ondervoeding	  
nu	  voorkomen.	  Ook	  is	  het	  proces	  van	  hervorming	  van	  de	  internaten	  begonnen.	  
Tegelijkertijd	  is	  er	  hard	  gelobbyd	  voor	  de	  ratificatie	  van	  de	  VN	  Verdrag	  voor	  de	  Rechten	  van	  
Mensen	  met	  een	  Beperking	  (UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  a	  Disability);	  en	  
wordt	  er	  gewerkt	  aan	  het	  voorkomen	  van	  institutionalisering	  door	  capaciteitsversterking	  
van	  vroegtijdige	  interventie	  specialisten	  en	  centra	  om	  ouders	  met	  een	  gehandicapt	  kind	  te	  
ondersteunen.	  Ook	  ouderorganisaties	  worden	  versterkt,	  net	  als	  de	  capaciteit	  van	  
professionals	  in	  de	  zorg.	  Dit	  onder	  meer	  door	  de	  oprichting	  van	  de	  Oekraïense	  Associatie	  
van	  Fysiotherapeuten.	  Dankzij	  een	  informeel,	  maar	  sterk	  multistakeholder	  netwerk	  zijn	  vele	  
beleidsveranderingen	  doorgevoerd,	  waaronder	  de	  ratificatie	  van	  het	  genoemde	  VN	  Verdrag	  
door	  de	  Verkhovna	  Rada	  (Oekraïens	  parlement)	  in	  2010.	  
	  
Tijdens	  de	  Better	  Care	  Network	  middag	  zullen	  Lesya	  Kalandyak,	  senior	  fysiotherapeut	  en	  
trainer	  van	  het	  Dzherelo	  Day	  Care	  and	  Rehabilitation	  Centre	  (NGO)	  in	  Lviv	  en	  Natalya	  
Skripka,	  directeur	  van	  de	  National	  Assembly	  of	  Disabled	  of	  Ukraine,	  een	  platform	  van	  meer	  
dan	  90	  NGOs,	  vertellen	  over	  de	  strategieën,	  resultaten,	  dilemma’s,	  uitdagingen	  en	  geleerde	  
lessen	  in	  dit	  hervormingsproces.	  Ook	  Eric	  Bloemkolk	  zal	  input	  leveren	  en	  de	  vragensessie	  
bij	  de	  presentatie	  te	  leiden.	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  Oekraïne	  programma	  van	  SOFT	  Tulip,	  zie	  
http://www.softtulip.nl/index.php?a=activities&s=matra	  	  
	  


