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Wat was het een inspirerend symposium! Van  
beleidsmaker tot professional uit het veld; ze zaten  
naast elkaar in de volledig uitverkochte zaal. De deel- 
nemers genoten van de enthousiaste sprekers, boeiende 
workshops en ontmoeting met elkaar. Samen hebben we 
LVB op de kaart gezet. Wat fijn dat er zoveel belangstelling 
was voor de herkenning en erkenning van LVB!

Het idee voor dit symposium begon met vijf organisaties die  
allemaal hetzelfde doel hadden: de doelgroep mensen met  
een licht verstandelijke beperking zichtbaar maken voor profes-
sionals uit het brede werkveld van het sociaal domein, onderwijs  
en werk. Dit idee ontspon zich steeds verder, met als resultaat het 
symposium: ‘LVB in Beeld’. Met bijna 300 belangstellenden uit  
allerlei beroepsgroepen, inspirerende sprekers, dynamische work-
shops,  informatieve stands én zes jongeren met LVB, die als  
razende reporter van zich lieten horen, hebben we onze  

doelstelling behaald. En daar zijn we ontzettend trots op. 

Een terugblik
Wellicht was jij er bij en vind je het leuk om nog even terug  
te blikken op de dag. Misschien heb je het symposium 
gemist, maar ben je erg benieuwd wat er is besproken. In  
dit magazine blikken we terug op deze fantastische  
bijeenkomst en delen we reacties van deelnemers.  
Zo brengen we LVB nogmaals in woord en beeld! 
 
Namens de organisatie,
Cornelis Kappe (SO Fryslân), Berber Penninga  
(MEE Friesland), Janneke Schuitemaker  
(GGD Fryslân), Fabiënne Smedinga (Reik)  
en Bibi Vos (RENN4)



Het symposium startte wellicht wat ongemakkelijk. 
Gastheer Ebel Jan van Dijk vroeg iedereen om op 
te staan. Hoewel iedereen gezellig met zijn of haar 
collega’s was gekomen, was het doel van de dag dat 
we elkaar beter leerden kennen. Over de grenzen 
van onze eigen organisatie leerden kijken. Daarom 
deden we een korte stoelendans, waarbij iedereen 
naast een collega uit het veld ging zitten, die je nog 
niet kende.

‘Je kunt het pas zien als je het doorhebt.’
Johan Cruijff

Toen iedereen op z’n nieuwe plek zat, opende 
Yvonne Beishuizen van REIK het symposium met 
een treffend voorbeeld. Haar zoon belt zijn vriend 
op: ‘Ga je mee naar de schaatsbaan?’ Zijn vriend uit 
het dorp staat even later op de stoep zonder schaat-
sen. ‘Moest ik die meenemen?’ vraagt hij verbaasd. 
“Pas achteraf besefte ik dat hij beperkt was”, vertelde 
Yvonne de aanwezigen. “Zo zie je dat vroegherken-
ning van LVB zo belangrijk is. Ze zijn experts in het 
verbergen van hun eigen beperking en doen vaak 
gewoon mee in de maatschappij.” 

Daarmee was het startsein gegeven voor een  
inspirerend symposium. We nemen je stapje voor 
stapje mee.

Wat is je eigen beperking?
Een licht verstandelijke beperking is in de zorg een alom bekend begrip. Toch blijkt het voor 
professionals in de praktijk lastig te herkennen. Om de befaamde woorden van Johan Cruijff 
te gebruiken: ‘Je kunt het pas zien als je ’t doorhebt.’ Tijdens het symposium keken we  
daarom volop naar onze eigen beperking. Hoe staan we in de maatschappij? Hoe herkennen 
we de doelgroep? En hoe gaan we ermee om? Kortom; er viel nog genoeg te leren!

Voor op de koelkastdeur

1  Kijk positief 
Verleg de focus van onmogelijkheden naar 
mogelijkheden.

2  Alles is gekleurd 
Veel informatie wordt gekleurd en ingevuld 
door professionals. Wees je bewust van je 
eigen gekleurde blik.

3  Kijk naar de mens achter de LVB’er 
Maak beslissingen op gelijkwaardig niveau.

4  Houd vast 
Vaak wordt gedacht: als ik maar gek genoeg 
doe, dan laten ze wel los. Alleen als je vast-
houdt, boek je vooruitgang.

5  Netwerk! 
Zoek elkaar op want uiteindelijk streven we 
allemaal hetzelfde doel na.



Welke bril draag je zelf?
Sta stil bij je eigen bril. Het was de eerste opdracht 
die Jelle het publiek gaf. “We zien niet allemaal  
hetzelfde. Hoewel de feiten hetzelfde kunnen zijn, 
bepaalt je persoonlijke referentiekader hoe je naar 
de feiten kijkt. Als je iets ziet, vind je er iets van. Wees 
je daarvan bewust.”

Twee manieren om te reageren
Hoe is het om te leven met een LVB? Aan de hand 
van IQ-testjes liet Jelle de aanwezigen in de zaal 
zelf even proeven hoe het is als alles net te snel gaat. 
“Dit zijn testjes voor mensen met een hoog IQ: de 
Hawkings en Einsteins van de wereld. Je merkt ook 
je eigen reactie. Die kan twee kanten op gaan: je 
wordt bang, of je denkt; ik red me wel. Dat is precies 
hoe het met LVB’ers gaat.”

De bekendste LVB’er: Donald Duck
Met een van de meest bekende LVB’ers ter wereld 
maakte Jelle zijn verhaal nog duidelijker. “Donald 
Duck; hij voldoet aan alle kenmerken. Hij heeft  
weinig scholing gehad, heeft een lager denk- 
tempo, leert niet van zijn fouten, is meestal vrolijk, 
houdt baantjes niet lang vol en doet eenvoudig en laag- 

betaald werk: muntjes poetsen bij zijn oom. Ook ziet 
hij altijd en overal mogelijkheden. Zelfs wanneer alles 
tegenzit, ziet hij een manier om zijn problemen op te 
lossen. Soms met een beetje hulp van anderen, maar 
dat is ook oké!”

“Gras groeit niet door eraan te trekken, 
maar door de wortels water te geven”

Kwik, kwek en kwak: opvoeden met LVB
Daarnaast is Donald Duck ook opvoeder van de  
drie neefjes. “Dit belicht direct een groep waar-
voor we nog meer aandacht moeten ontwikkelen”, 
meende Jelle. “De kinderen van LVB’ers die zelf 
normaal functioneren. Dit geeft een dynamiek in 
de opvoeding die je ook terugziet bij Donald Duck:  
de neefjes zijn hem steeds te slim af.”

Van IQ naar ontwikkelingsdenken
Jelle liet zien dat het oude model van lagere  
intelligentie, dat leidt tot problemen en vervolgens 
een uitkering, niet meer werkt. “Ga niet meer uit van 
het denkvermogen, maar van de zelf- en samen-
redzaamheid”, pleitte hij. “LVB’ers hebben specifieke 
kernkwaliteiten waar we meer gebruik van moeten  
maken. Daarbij zijn twee dingen belangrijk. Als 
eerste het ontwikkelingsniveau van het kind en als 
tweede de vraag hoe we hiermee omgaan.”

LVB’ers bloeien op bij positief klimaat
Jelle pleitte voor een diagnostiek op emotioneel  

functioneren. Niet op leeftijd, maar rekening- 
houden met het ontwikkelingsniveau van 
het kind. “In een positief klimaat benadruk je 
de sterke kanten. Focus op wat je wel kunt. 
Waar ben ik trots op? Waar goed in? Om te 
besluiten met een Afrikaans spreekwoord:  
Gras groeit niet door eraan te trekken, maar 
door de wortels water te geven.” n

Spraakmakende sprekers
De dag begon met twee smaakmakende sprekers. Jelle Drost en Peter Nouwens zijn 
alom bekende experts op het gebied van LVB. Ze namen het publiek met verrassende 
voorbeelden mee in de wereld van de doelgroep.

“Er valt een wereld te winnen 
met positiviteit en aandacht”

Jelle Drost, directeur expertisecentrum LVB

“Er valt een wereld te winnen met positiviteit en aandacht”, opende Jelle Drost zijn speech.  
Als professional heeft hij de nodige ervaring met LVB. Toch stelt hij: “Hoe meer je denkt te weten 
over LVB, hoe minder je eigenlijk weet.” Zelf komt hij elke keer weer tot nieuwe inzichten. Hij nam 
ons mee in hoe zijn eigen inzichten en die in de wetenschap in de afgelopen jaren veranderden.



Van probleemdenken naar effectieve zorg
Zowel in de sociale aanpak als in de gezondheids-
zorg wordt nog steeds te veel vanuit het probleem 
gedacht, stelt Peter. “Je krijgt alleen zorg bij een  
probleem. Terwijl juist bij mensen met een LVB goede 
en tijdige zorg een positief en preventief effect kan 
hebben. De wereld is snel en complex, en met goede 
ondersteuning, kunnen mensen met een LVB goed 
functioneren in de maatschappij.”

“Onvoorstelbaar dat we eigenlijk 
zo weinig wisten van de variatie 

binnen de doelgroep LVB”

“We kijken ook vrij smal”, vindt Peter. “Mensen met 
een LVB voelen de nadruk op het niet kunnen en  
problemen. Ook vergeten we vaak te kijken naar 
de omgeving, die erg bepalend is. Zo stapelen  
risico’s zich op.” Peter onderscheidt daarbij vijf  
unieke profielen, op basis van variatie in risico en 
beschermende factoren. Welke risico’s komen vaak 
samen voor? Wat speelt er in breder verband? Welke 
ondersteuning is erbij nodig?  

Vijf profielen
“Allereerst is er het competente gezin met een  
gezinslid met een LVB”, begon Peter de opsom-
ming. “Dit is een gezin met weinig problemen, dat 
goed functioneert met de goede ondersteuning. Als  
tweede heb je het competente gezin, in combinatie 
met een gezinslid met aanvullende problemen zoals 

verslaving of gedragsproblemen. Hier speelt de cen-
trale vraag: hoe voed ik een ‘moeilijk’ kind op? Ook 
hier hebben ouders hulp en ondersteuning bij nodig. 
En een derde profiel wordt gevormd door complexe 
gezinnen waarbinnen mishandeling en misbruik 
voorkomt. Deze groep komt vaak pas erg laat in beeld 
van de hulpverlening. De ondersteuningslijn be-
staat hier uit  vroegtijdige onderkenning en kinderen  
beschermen tegen de negatieve gezinsinvloeden.

In het vierde profiel zien we gezinnen waarin  
100% van de  ouders gescheiden zijn. Hier zie je vaak 
jongeren met gedragsproblemen, die relatief vaker in 
contact komen met politie, justitie en foute vrienden.  
Het vijfde profiel is een andere meer specifieke  
doelgroep. “Hier gaat het om een stapeling van  
individuele problemen van mensen met een LVB die 
opgroeien in een zeer complex gezin.” legt Peter uit. 
“Hierbij constateren we problemen als dakloosheid, 
schulden, mishandeling en misbruik. Voor deze groep 
is weinig en laat aandacht. De samenwerking tussen 
sectoren is beperkt.”

Bouwstenen voor passende zorg
Volgens Peter moeten we daarom op zoek naar 
bouwstenen voor passende zorg, afgestemd op  
ieder afzonderlijk profiel. “Kijk naar de mens achter de 
LVB’er”, benadrukte hij. “Kom samen tot beslissingen. 
Vertel niet wat ze moeten doen, maar kom samen  
en gelijkwaardig tot beslissingen. Begin vroeg en 
laat ze niet in de steek.” Daarbij is vasthoudendheid 
en vroegherkenning essentieel, benadrukte Peter.  
“Versterk het informele netwerk om het gezin. Goede 

samenwerking tussen disciplines en sectoren 
zorgt voor betere hulp en ondersteuning. 

Daarin is nog winst te behalen in  
de samenwerking in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke  
beperking, de geestelijke  

gezondheidszorg en de ver- 
slavingszorg. Uiteindelijk  
streven we allemaal  
hetzelfde doel na.” n

“In beeld maar toch onzichtbaar”
Peter Nouwens, initiatiefnemer van adviesbureau Adforto

De laatste jaren groeit het aantal aanmeldingen van LVB’ers in de klassieke zorg voor  
verstandelijk gehandicapten explosief. Waar komt die explosieve groei vandaan? “Daarvoor  
is nauwelijks een verklaring”, vertelde gastspreker Peter Nouwens. “LVB’ers zijn ook over- 
vertegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg, de gevangenis en onder daklozen.  
Vraagt dit om een andere aanpak?”



Het is niet altijd gemakkelijk om iemand met woor-
den een zetje in de goede richting te geven. Deel-
nemers kregen tijdens deze workshop praktische 
handvaten hoe ze iemand met een LVB in beweging 
kunnen krijgen. Daarbij werden de diverse rollen  
als gesprekspartner geoefend en benoemd: van  
stille bijrijder en bestuurder tot leidende gids.  
“Je wordt je weer bewust van belangrijke gespreks- 
technieken”, concludeerde een enthousiaste deel-
nemer na afloop.

De moeite waard
“Een empathische en motiverende houding van 
hulpverleners zorgt ervoor dat cliënten actiever  
betrokken zijn bij hun eigen behandeling”, vertelden  
Hiltje en Lisette. “En ook ouders blijken meer  
geneigd hulp te zoeken wanneer hulpverleners  

motiverende gesprekstechnieken gebruiken.” De 
moeite waard dus!

Meer informatie
Ontdek zelf hoe motiverende gespreksvoering werkt.

Reacties van deelnemers
“Mooi dat gespreksvoering met ouders ook aan-
dacht kreeg. Waar ik weer aan werd herinnerd werd 
is dat ouders, trouwens ook als ze geen verstan-
delijke beperking hebben, partner zijn als het gaat 
om de begeleiding en ontwikkeling van hun kind.  
Het belangrijkste in een gesprek met ouders is dat je 
gelijkwaardig contact hebt en dat je als professional 
bewaakt of je boodschappen goed begrijpt.” n

Workshops
Met keuze uit acht inspirerende workshops, was het af en toe lastig kiezen. Daardoor heb je vast 
niet alles kunnen zien, doen of horen. Geen paniek. Wij zetten de workshops graag nog even 
voor je op een rijtje. En mocht je alsnog nieuwsgierig worden, dan linken we je graag door. 

Workshop: 
‘Motiverende gespreksvoering bij LVB’

“Ik heb me nooit zo gerealiseerd 
dat goede vragen stellen zo belangrijk is”

Motiverende gespreksvoering; het is meer dan iemand regelmatig een complimentje geven. 
“Het uitgangspunt is dat de twijfels die iemand heeft, juist mogelijkheden bieden om hem in 
beweging te krijgen”, verklapten gedragswetenschappers Hiltje Blom-Cnossen en Lisette Schuil 
tijdens deze workshop. 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Motiverendegespreksvoering.pdf


What’s in the name? Met de Krachtenwijzer maak je 
inzichtelijk in welke mate iemands zelfredzaamheid 
berust op eigen kracht, op eigen netwerk en even- 
tueel op professionele hulp. “Deze tool is geschikt 
voor alle doelgroepen waar sprake is van een hulp-
vraag met betrekking tot zelfredzaamheid en kan 
ingezet worden door bijvoorbeeld wijkteams, zorg- 
instanties en gemeenten”, benadrukten Ype en Iris. 

Om de werking van de Krachtenwijzer zo helder  
mogelijk te maken, konden deelnemers een  
casus inbrengen. Deze aanpak viel erg in de  
smaak bij de aanwezige deelnemers. “Wat een  
mooie manier om in gesprek te gaan met  
jongeren over wat ze kunnen en willen”, was  
een veelgehoorde reactie.

Zelfredzaamheid volgen 
“De Krachtenwijzer maakt inzichtelijk op welke  
levensdomeinen er sprake is van afhankelijk-
heid”, legden Ype en Iris uit. “Op die domeinen kan  
gericht geïnvesteerd worden in het vergroten van de 
eigen kracht of de ondersteuning door het netwerk. 
Als die aanpak effectief is, zie je dat na verloop van 
tijd terug in de krachtenverdeling: de eigen kracht  
en/of de ondersteuning vanuit het netwerk is dan 
toegenomen en er is minder professionele hulp  
nodig. Een fantastisch middel.”

Meer informatie
Ontdek hier zelf de kracht van de Krachtenwijzer. n

Workshop: 
‘De Krachtenwijzer’

“Wat een mooie manier om in gesprek te gaan  
met jongeren over wat ze kunnen en willen”

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn experts in het verbergen van hun beperking. 
Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid van deze doelgroep. “Juist omdat 
een LVB niet over gaat, moet de aandacht meer gericht zijn op de kwaliteiten van de persoon  
en hoe die versterkt kunnen worden”, bepleitten Ype Brada en Iris Walstra van Reik tijdens deze 
workshop. 

https://www.krachtenwijzer.nl/


Achterstanden met lezen, schrijven en rekenen, 
in communicatieve vaardigheden of in praktische 
vaardigheden, zoals persoonlijke verzorging. Het 
zijn de sterkste aanwijzingen voor een LVB. “Toch 
blijft het lastig om dit te herkennen”, drukte Retha 
de aanwezige deelnemers op het hart tijdens de  
workshop. Aan de hand van herkenbare praktijk-
voorbeelden vertelde Retha haar publiek over de 
signalen van LVB en wat ze met deze signalen  
kunnen doen.

Onopvallend
Hoe eerder een LVB herkend wordt, hoe meer  
problemen op latere leeftijd kunnen worden  
voorkomen. “Veel gedragsproblemen en andere  
aanpassingsproblemen lijken namelijk voort te  
komen uit het feit dat kinderen en jongeren met een 
LVB overvraagd worden”, legt Retha uit. 

Workshop: 
‘Vroegherkenning in de klas’

“Herkenning is minstens zo belangrijk 
als erkenning”

Kinderen met een licht verstandelijke beperking ontwikkelen vaak al op de basisschool een  
leerachterstand. Maar niet alle kinderen met een leerachterstand hebben een LVB. Retha Stegeman, 
ontwikkelingspsycholoog en gedragsdeskundige bij SO Fryslân, nam haar deelnemers mee in de 
wondere wereld van vroegherkenning in de klas. 

“Vroegtijdige herkenning voorkomt de inzet van 
zwaardere zorg en behandeling en verkleint het  
risico op maatschappelijke overlast. Maar het blijkt 
een kunst om het vroegtijdig te herkennen. Veel 
kinderen weten zich met hulp van anderen aardig te 
redden, veroorzaken geen overlast en vallen daar-
door niet op.”

Meer informatie
Ontdek hier zelf de signalen die kunnen duiden op 
een leerling met een LVB bij jou in de klas. n

https://www.mee.nl/files/Nieuws/Bestanden_van_derden/handreikingvroegsignalering_LVB2017.pdf


Ouders met een licht verstandelijke beperking  
willen zelf graag hun kinderen grootbrengen. “Met 
professionele begeleiding en ondersteuning op 
maat kunnen ouders zelf de ouderrol behouden”, 
bepleitten Annie en Stella. Hun verhaal maakte  
indruk op de aanwezige deelnemers. 

Meer informatie
Lees hier meer over het ondersteunen van ouders 
met een licht verstandelijke beperking.

Reacties van deelnemers
“Na de workshop hebben we kaartjes uitgewisseld. 
Binnenkort gaan we sparren over hoe we deze  
training breder in kunnen zetten, om zo een bredere 
doelgroep te bereiken.” n

Deelnemers leerden in de sessie alle ins en 
outs van dit programma kennen en ontdekten  
slimme tips en trucs. “Het programma leert  
kwetsbare jongeren heel praktisch hoe ze met 
geld kunnen omgaan”, vertelde Menno. “De nadruk  
ligt vooral op het vergroten van bewustwording  
en financiële weerbaarheid. Met als resultaat dat 
jongeren leren om verstandige financiële keuzes te 
maken en beter zelfstandig om kunnen gaan met 
geld en zo schulden voorkomen.”

Meer informatie
Ontdek hier wat het programma Smart met geld jou 
kan opleveren. n

Workshop: 
‘Ouders met een verstandelijke beperking… Doen wat werkt!’

“Iedere ouder heeft het beste voor met z’n kind”

Ieder kind groeit het liefste bij z’n eigen ouders op. Maar wat doe je wanneer de ouders een  
verstandelijke beperking hebben. “Dan moet je doen wat werkt”, stelden Annie Tjerkstra en  
Stella Sheedy tijdens hun inspirerende workshop.

Workshop: 
‘Smart met geld’

“Dit programma kan je echt winst opleveren”

Verstandig met geld omgaan; het is af en toe een hele opgave. Zeker voor mensen met een LVB. 
Met het programma Smart met geld investeert Menno de Haan, projectleider en trainer Smart 
met Geld van MEE Friesland, in de financiële vorming van deze doelgroep.

https://www.reik.nl/reik-aanbod/hulpvormen/gezinsgericht-werken/ouder-kind
http://www.smartmetgeld.nl/


Tijdens de workshop stonden Berber en André stil 
bij wat werk kan zijn, wat de mogelijkheden zijn om 
betaald werk te ontdekken en hoe je leerlingen en 
hun ouders vroegtijdig kunt betrekken bij de oriën-
tatie op arbeid. “Je gaat naar huis met ideeën hoe  
je uitstroom naar betaalde arbeid kan realiseren”, 
concludeerde een enthousiaste deelnemer.

Meer informatie
Ontdek hier de mogelijke routes naar een baan voor 
mensen met een LVB.

Workshop: 
‘Participeren op de arbeidsmarkt’

“Ik heb meer begrip gekregen 
voor de rol die alle partijen hebben”

We gaan iedere dag naar ons werk. In veel gevallen ben je je er nauwelijks van bewust dat dit 
best bijzonder is: het hebben van een baan. Zeker wanneer je een LVB hebt. “Deze sessie biedt 
je een andere blik op de mogelijkheid en de routes richting participeren op de arbeidsmarkt”, 
vertelden Berber Penninga, schoolmaatschappelijk werker MEE Friesland en André Weistra,  
arbeidsdeskundige participatiewet bij het UWV.

Reacties van deelnemers
“Wat geweldig dat we samen met mensen van 
de gemeente, de hulpverlening en het onderwijs,  
ervaringen uit konden wisselen over onze bijdrage 
aan de arbeidsparticipatie van jongeren met een 
LVB. Door in real-live met elkaar te praten heb ik 
meer begrip gekregen voor de rol die alle partijen 
daarbij hebben.”
 
“Er is veel uitgewisseld over wat je in jouw functie  
en organisatie tegenkomt rondom dit onder-
werp. Het zou mooi zijn als we elkaar na deze dag  
vaker opzoeken en de uitwisseling niet na vandaag 
stopt. Ik heb al een afspraak met een collega van de  
gemeente gemaakt.” n

https://www.lecso.nl/file/52884/stroomschema%20DGR%20UWV%20(2).pdf


Aan de keukentafel, in de auto of tijdens een  
avondje op de bank; het onderwerp seksuele  
ontwikkeling en de daarbij horende voorlichting 
komt soms onverwacht te sprake. Wees er open en 
eerlijk over, bepleitten Greet en Alexandra. 

“De emotionele en verstandelijke ontwikkeling 
rondom seksualiteit gaat meestal niet gelijk op met 
de lichamelijke ontwikkeling”, benadrukten beide 
dames. “Dat heeft invloed op het seksuele gedrag en 
de beleving.” Aan de hand van tips en voorbeelden 
kregen de deelnemers praktische handvaten hoe 
voorlichting beklijft bij deze groep.

Meer informatie
Ontdek hier tips voor seksuele opvoeding. Of  
download de handvaten van de Rutgers Stichting.

Reactie van een deelnemer
“Ik wist niet dat wij als professionals zo problema-
tiserend kijken naar de seksuele ontwikkeling van 
onze jongeren. Als eerste moesten we woorden  
opschrijven die bij ons opkwamen over seksualiteit 
en LVB en later over onszelf en seksualiteit. Op de 
flap van de LVB’ers stonden allemaal gevaren en 
problemen en op die van onszelf vooral positieve 
termen. Ik onthoud dat je bij seksuele voorlichting 
aan jongeren ook moet hebben over hoe leuk en 
fijn seks kan zijn.”  n

Workshop: 
‘Seksuele ontwikkeling en opvoeding 
bij jeugdigen met een LVB’

“Je moet het ook hebben over 
hoe leuk en fijn seks kan zijn”

Seksuele voorlichting; het is voor velen nog een beladen onderwerp. Niet voor niets zat de  
zaal vol tijdens deze workshop. Want hoe geef je goede voorlichting aan jongeren met een LVB. 
“Noem het beestje bij de naam”, concludeerden Door Greet Antuma, systeemtherapeut NVRG/
seksuoloog NVVS bij Reik en Alexandra Breedveld, GZ-psycholoog en psychotraumatherapeute 
bij Reik.

https://blikophulp.nl/seksuele-voorlichting-lvb/


Met spelvormen en voorbeelden konden deel- 
nemers tijdens deze praktische sessie ervaren hoe 
het is om je staande te moeten houden met een 
licht verstandelijke beperking. “Je ondervindt hoe 
onnodig ingewikkeld deze maatschappij soms is 
en welke emoties dit kan oproepen. Je gaat naar 
huis met nieuwe inzichten en zelf ontdekte bruik-
bare tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk”,  
beloofde Ellen. 

Deelnemers waren na afloop onder de indruk van 
de sessie. “Ik kreeg een grote koptelefoon op die  
bijna geen geluid door liet en ik zag dat de anderen  
allemaal snoepjes kregen”, geeft een dame aan.  
“Ik miste allerlei leuke dingen en wist niet waarom. 
Ik voelde me écht buitengesloten.”

Meer informatie
Neem hier contact op met Ellen voor meer infor- 
matie over het ervaren van een LVB.

Reacties van deelnemers
“We moesten iemand anders erachter laten komen 
van welk voorwerp hij een plaatje op zijn hoofd 
had door allemaal vragen te stellen. De onmacht 
die je voelt als je niet de juiste vraag kan bedenken 
sloeg er wel in. Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat  
goede vragen stellen zo belangrijk is om te achter- 
halen wat iemand wil weten of waar iemand behoefte  
aan heeft.”

“Even echt die frustratie voelen wanneer je met een 
halve uitleg, of een uitleg die je niet begrijpt aan de 
slag wordt gezet. Helemaal als achteraf blijkt dat  
alles wat je nodig had gewoon voor handen was.  
Je wist alleen niet dat je erom kon vragen...  
Een bijzondere ervaring!” n

Workshop: 
‘LV ervaren’

“Ik voelde me écht buitengesloten”

‘Je kunt het pas zien als je ’t doorhebt.’ Deze uitspraak van Johan Cruijff is een schot in de  
roos als het gaat om het begrijpen van iemand met een LVB. Vandaar dat Ellen Boswinkel, 
teamcoach en trainer bij MEE Friesland en Margreet van der Meijde, projectleider specialistische 
diensten MEE, hun deelnemers lieten ervaren hoe het voelt om in de schoenen van deze doel-
groep te staan.

mailto: e.boswinkel@meefriesland.nl


De Boris aanpak
Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet 
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij 
het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. Voor 
10.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route  
naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de  
belangrijkste manier om nieuw personeel uit de 
doelgroep te werven. Klik hier voor meer informatie. 

Samenwerkingsverband 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfs-
leven (SBB) biedt enkele instrumenten en diensten  
aan die de scholen voor praktijkonderwijs en voort-
gezet speciaal onderwijs ondersteunen bij het 
opzetten van werkend leren trajecten. 

Klik hier voor meer informatie over:
• De Regionale arbeidsmarktinformatie
• De SBB Werkverkenner
• De leerbedrijven
• Het Boris Praktijkloket
• De Borisadviseurs

Media Jungle
YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp,  
games… Soms zie je door de bomen het bos niet  
meer. En chat je nu veilig of zit er een adder  
onder het grasssssss? Media is net als de jungle:  
spannend, uitdagend en er is van alles te ontdekken en te  
beleven. Maar soms schuilt er ook gevaar! De  
Mediajungle is een bordspel in combinatie met een 
(web)app waarmee de spelers aan de hand van film-
pjes, doe- en discussieopdrachten in gesprek gaan 
over mediagebruik. Van selfies, gamen en fun tot  
en met gameverslaving, online pesten en sexting.  
Klik hier voor meer informatie.

Wegwijzer ‘Omgaan met seksualiteit’
Seksualiteit speelt in ieder leven een rol. Voor  
mensen met een verstandelijke beperking kan dit 
iets moeilijker zijn. Klik hier voor meer informatie 
over de wegwijzer ‘Omgaan met seksualiteit’

App seksuele voorlichting: ‘Lief en lijf’
De app ‘Lief en lijf’ geeft seksuele voorlichting 
aan jongeren met een licht verstandelijke beper-
king. Door duidelijke informatie in 
tekst, afbeeldingen en video, 
worden vragen over seksua-
liteit laagdrempelig beant-
woord. De mogelijkheid  
om zelf gemakkelijk infor- 
matie te vinden, maakt de 
cliënt zelfredzamer. De  
app ‘Lief en lijf’ is gratis  
te downloaden. 
Meer informatie. n

You Never ‘Stands’ Alone
Naast de workshop was er ook genoeg te zien en te doen op de informatie-
markt. Met diverse standjes waren partners en collega’s aanwezig om zich te 
presenteren. Benieuwd wie er waren?

https://www.lieflijfenleven.nl/
https://www.borisbaan.nl/regio.html
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/seksualiteit-omgaan-wegwijzer
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/licht-verstandelijke-beperking/lvb-lijf-lief-app
https://www.s-bb.nl/samenwerking/aanpak-voor-jongeren-met-een-beperking/inzicht-in-arbeidsmarktkansen
https://www.borisbaan.nl/boris-werkverkenner.html
https://www.stagemarkt.nl/Zoeken
https://www.borispraktijkloket.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/licht-verstandelijke-beperking/lvb-lijf-lief-app
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“Een waardvolle dag 

met bruikbare ideeën”



Organiserende partijen:

Wij bedanken
iedereen voor deze
inspirerende dag!

LVB in
Beeld

Een licht verstandelijke
beperking doet ertoe

LVB in
Beeld

Een licht verstandelijke
beperking doet ertoe

Samen zetten we LVB op de kaart!
Ontzettend bedankt voor je komst. Fantastisch dat we jou mochten 
inspireren tijdens het symposium LVB in beeld. Wat bijzonder dat wij 
als werkgroep de kans kregen om vanuit verschillende organisaties 
dit symposium op te zetten. En wat is het een mooie dag geworden. 

Bedankt dat jullie zijn gekomen. 
We zijn blij met jouw inbreng. Stuur dit magazine vooral ook door 
naar je collega’s. Deel je kennis en werk samen zodat mensen die 
meer of minder zichtbaar kwetsbaar zijn, mee kunnen doen in de 
maatschappij. En als het aan ons ligt… tot het volgende symposium.
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