
 
 

Juryrapport 
 
Nominaties voor de Pier de Boer-prijs 2019 
Uit de verschillende projecten en initiatieven heeft de jury drie projecten geselecteerd die zij 
voordraagt voor nominatie: 

• K.I.T. 
• MediaJungle 
• VraagApp  

 
De jury is van mening dat deze drie projecten hoog scoren op inclusie, overdraagbaarheid, 
originaliteit, participatie en het thema van de Pier de Boer-prijs 2019:  technologische innovatie voor 
en met mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast waardeert de jury de grote 
betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking bij de ontwikkeling en toetsing van 
deze drie innovaties. 
 
 
Uitgebreide motivatie per genomineerde 
KIT, Knappe Instructie bij Tandenpoetsen  
 
De Knappe Instructie bij Tandenpoetsen (oftewel K.I.T.) van Abrona levert een oplossing waarmee 

het tandenpoetsen leuk en gemakkelijk wordt. K.I.T levert een eenvoudig gebit dat je op je spiegel 

kunt plakken en dat via visuele ondersteuning (lampjes) het resultaat van tandenpoetsen laat zien. 

Op deze wijze kunnen mensen met een verstandelijke beperking zo lang mogelijk zelf hun gebit 

verzorgen. De jury ziet dat K.I.T op een innovatieve, praktische en visuele wijze bijdraagt aan goede 

tandzorg en daarmee aan de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. De jury 

waardeert de directe positieve feedback die mensen met een verstandelijke beperking krijgen op het 

tandenpoetsen. De ondersteuning daarbij van tandartsen en mondhygiënisten ziet zij als essentieel. 

De overdraagbaarheid van het initiatief is groot, als ook de impact. Het is eenvoudig te 

implementeren en draagt bij aan het welzijn en ervaren autonomie van mensen met een 

verstandelijke beperking. De innovatie zit met name in het inzetten van een “gadget” gecombineerd 

met de persoonlijke regie en ervaring van de gebruiker.  

 

MediaJungle  

Het project MediaJungle van ASVZ is een bordspel in combinatie met een (web)applicatie waarmee 

de spelers aan de hand van filmpjes, doe- en discussieopdrachten in gesprek gaan over media en 

mediawijsheid.  Mensen met én zonder beperking spelen vanuit hun eigen achtergrond, kennis en 

interesse, waardoor je van en met elkaar kan leren en ontdekken. De jury ziet deze sterke gerichtheid 



op participatie en inclusie als zeer waardevol. Daarnaast acht zij het thema van het spel “Media en 

Mediawijsheid” actueel en van groot belang. De jury constateert dat voor deze doelgroep weinig 

producten op de markt zijn. Zij waardeert de effectieve combinatie die MediaJungle heeft weten te 

bereiken in online en offline activiteiten. Het zou mooi zijn als een vervolg gemaakt kan worden dat 

mensen echt laat ervaren door middel van augmented reality en het spel nog meer betrekking heeft 

op de eigen omgeving.  

 

VraagApp  

Met de VraagApp van de LFB en 3 Times Impact krijgen mensen met een licht verstandelijke 

beperking snel antwoord van vrijwilligers op hun alledaagse vragen. De VraagApp is een online tool 

met en voor mensen met een verstandelijke beperking.  De jury vindt het idee van zo’n grote 

eenvoud dat zij zich afvraagt waarom het er nog niet is. De jury waardeert de onderbouwing van het 

initiatief, in het bijzonder hoe de app taalvaardigheid ondersteunt en het betrekken van de 

ervaringen van de vragenstellers bij de uitwerking van het idee. Het product is gedacht vanuit de 

gebruiker, mensen met een verstandelijke beperking, en richt zich op een heel positieve manier op 

zelfstandigheid. Het idee is heel vernieuwend en eenvoudig te implementeren. Ook vindt de jury het 

van belang dat er op een hedendaagse manier gekeken is naar vrijwilligerswerk, dat op deze manier 

plaats- en tijdsonafhankelijk is en de aandacht voor de ontlasting van mantelzorgers. Tenslotte 

waardeert de jury de intentie om mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst zelf ook 

als vrijwilliger te betrekken.  

 

Winnaar van de Pier de Boer-prijs 2019 

Als winnaar van de Pier de Boer-prijs 2019 draagt de jury het project VraagApp van de LFB voor.  

Het project voldoet aan belangrijke criteria als inclusie, participatie, overdraagbaarheid en 

welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking. De jury is van oordeel dat de LFB met de 

VraagApp en inzet van vrijwilligers een grote bijdrage levert aan de zelfstandigheid van mensen met 

een verstandelijke beperking.  

 

De jury licht haar keuze toe aan de hand van de criteria voor de prijs: 

 

Thema Pier de Boer-prijs 2019: Technologische innovatie voor en met mensen met een verstandelijke 

beperking 

Met de VraagApp wordt technologie ingezet om het leven van mensen met een verstandelijke 

beperking eenvoudiger te maken. De eenvoud van het idee en de relatief gemakkelijke 

implementatie ziet de jury als een goed voorbeeld hoe technologie ingezet kan worden om het 



welzijn van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten: hoe de wereld met behulp van 

technologie begrijpelijker kan worden in plaats van ingewikkelder. Via algoritmen komt de vraag bij 

een flexibele vrijwilliger met kennis, tijd en zin. 

 

Participatie en inclusie  

In de ontwikkeling van de App en de doorontwikkeling ervan spelen mensen met een verstandelijke 

beperking een belangrijke rol. De jury ziet dat de VraagApp overduidelijk is bedacht met en voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast bevordert de app de zelfstandigheid en legt zij 

contacten tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De jury waardeert dat in de 

doorontwikkeling ook mogelijk wordt dat mensen met een verstandelijke beperking niet alleen 

vragen, maar ook zelf antwoorden kunnen gaan geven in de VraagApp.  

 

Vernieuwend 

Het concept -vragensteller anoniem in contact brengen met beantwoorder- wordt door de jury als 

zeer innovatief gezien. De vragensteller krijgt toegang tot een enorme groep mensen die willen 

helpen. Voor de vragensteller is het laagdrempelig, voor ouders en begeleiders ontlastend en flexibel 

voor de vrijwilligers. De jury vindt het vermeldenswaardig dat het idee ook aansluit bij de wijze 

waarop vrijwilligerswerk op dit moment is georganiseerd. Het is een uniek initiatief.  

 

Overdraagbaar 

Door de inzet van moderne vrijwilligers en de eenvoud van de oplossing ziet de jury dat de VraagApp 

eenvoudig opgeschaald en overgedragen kan worden. Daarnaast ziet zij dat de app ook voor andere 

doelgroepen en doeleinden een eenvoudige en noodzakelijke oplossing zou kunnen zijn.   

 


