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Introductie   

In oktober 2019 is de beleidsreactie en het bijbehorende 

interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de ondersteuning van 

mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) aan de Tweede 

Kamer aangeboden. Het rapport beschrijft een aantal beleidsrichtingen 

die gevolgd zouden moeten worden om deze groep mensen beter te 

ondersteunen. Deze beleidsrichtingen zijn1: 

• Simpel overheidsbeleid en publieke voorzieningen: Zorg dat de 

regels rond toegang en gebruik van publieke voorzieningen voor 

mensen met beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden 

helder en uitvoerbaar zijn.  

• Preventie: Signaleer onvoldoende sociale redzaamheid 

vroegtijdig om cumulatie van en/of multiproblematiek zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

• Integrale ondersteuning: Zorg voor een tijdige, effectieve en 

passende ondersteuning van mensen met een LVB. Betrek 

daarbij alle relevante leefdomeinen en regel warme 

overdrachten.  

• Betere toerusting van professionals: Zorg dat dienstverleners 

mensen met een LVB (tijdig) herkennen, en weten hoe ze 

vervolgens effectief kunnen communiceren en handelen.  

• Passende communicatie: Zorg dat overheidsorganisaties zo 

duidelijk communiceren, dat ook mensen met een LVB de 

boodschap goed kunnen begrijpen.  

Het IBO constateert dat op veel plekken in het land pilots of aanpakken 

plaatsvinden gericht op het verbeteren van het beleid voor mensen met 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/interdepartementaal-

beleidsonderzoek-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking 

een LVB. Daarbij suggereert het IBO kennisontwikkeling. Het is 

waardevol om de geleerde lessen van de pilots en aanpakken bij elkaar 

te brengen, zodat gemeenten die (verder) aan de slag willen met het 

ontwikkelen van beleid voor mensen met een LVB hier van kunnen 

leren. Hiermee wordt voorkomen dat op meerdere plekken het wiel 

opnieuw wordt uitgevonden. Men kan elkaar op weg helpen, door 

elementen aan te dragen waarvan men op basis van praktijkervaring 

vermoedt dat ze effect hebben. Daarom heeft het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om enkele geleerde 

lessen bij elkaar te brengen. Onderzoeksbureau Significant heeft in 

samenwerking met Hendrien Kaal (lector op het domein van LVB 

verbonden aan Hogeschool Leiden) deze zogenaamde synthese 

uitgevoerd. 

Hiertoe is in eerste instantie een inventarisatie gemaakt van pilots en 

aanpakken die op dit thema de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze 

inventarisatie kwam tot stand door beleidsmedewerkers van diverse 

ministeries (VWS, Justitie en Veiligheid, Sociale zaken en 

werkgelegenheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen én Binnenlandse 

Zaken), de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland te bevragen naar de bij hen bekende 

pilots. Ook hebben we een studie uitgevoerd op internet naar aanpakken 

en pilots. Op deze manier is een lijst van ruim 60 pilots en aanpakken 

ontstaan. We beseffen ons dat deze lijst niet uitputtend en volledig is; 

hij is puur bedoeld als een eerste inventarisatie. In overleg met de 

opdrachtgever is een selectie van 16 pilots gemaakt, die nader zijn 

bestudeerd voor deze synthese. Bij de selectie is rekening gehouden 

met de beschikbaarheid van evaluatieresultaten, diversiteit in sectoren 

waarin de pilots hebben plaatsgevonden, spreiding over het land en 

spreiding in betrokken partners. Voor elk van de 16 geselecteerde pilots 

zijn door middel van documentenstudie en een interview met een 

betrokkene de geleerde lessen opgehaald. De synthese betreft daarmee 
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een vorm van zelfevaluatie; we hebben de betrokkenen bij de pilots 

gevraagd te reflecteren op hun geleerde lessen.  

Voorliggend document beschrijft de opgehaalde inzichten. Het document 

is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmedewerkers werkzaam bij 

gemeenten die het beleid ten aanzien van de groep personen met een 

LVB (verder) willen ontwikkelen. Ook kunnen professionals werkzaam in 

andere sectoren de geleerde lessen meenemen in het (door)ontwikkelen 

van beleid.  

Het eerste gedeelte van dit document bevat lessen die generiek voor de 

pilots gelden: de algemene aandachtspunten bij het (door)ontwikkelen 

van beleid voor mensen met een LVB. In het tweede gedeelte van het 

document worden de bestudeerde pilots kort toegelicht en wordt 

beschreven wat naar mening van de betrokkenen de geleerde lessen en 

aandachtspunten zijn. Het rapport wordt afgesloten met bijlage B waarin 

voor iedere bestudeerde pilot de geleerde lessen op maximaal twee A4 

zijn beschreven. 
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DEEL I 

Bewustwording op thema LVB  

In Nederland zijn naar schatting tussen de 0,8 en 1,4 miljoen mensen 

met een LVB. Ze vormen een heterogene doelgroep waarbij de aard en 

ernst van een LVB sterk kunnen verschillen. Intelligentieniveau is niet 

alleen genetisch bepaald, maar de mate waarin iemand zich kan 

ontwikkelen is ook afhankelijk van bijvoorbeeld de sociale context, 

opvoeding, school en informeel netwerk. Daarnaast kunnen de aard en 

de ernst van de beperking in de loop van de tijd veranderen door 

leergedrag, ondersteuning of (ingrijpende) veranderingen in de sociale 

omgeving.  

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de 

doelgroep LVB. Steeds meer wordt herkend dat mensen met een LVB op 

vele gebieden in het leven overvraagd worden en moeite hebben om 

aangehaakt te blijven. Om dit te voorkomen en hen hierbij te helpen is 

passende ondersteuning nodig van de omgeving, en dus ook van de 

verschillende instanties waar zij mee te maken krijgen. Tegelijkertijd 

constateren we dat de samenleving steeds ingewikkelder lijkt te worden, 

waardoor het voor mensen steeds moeilijker wordt om aan de 

verwachtingen te voldoen. 

Door diverse procedures rondom diensten en toegankelijkheid van 

ondersteuning in algemene zin te vereenvoudigen kan soms al deels 

voorkomen worden dat mensen met een LVB buiten de boot vallen. Ook 

wanneer dit gebeurt blijven er echter momenten waarop mensen met 

een LVB specifieke hulp of aanpassingen nodig hebben. Hiervoor is het 

belangrijk dat de LVB herkend wordt door degene die die hulp moet 

bieden.  

Herkenning van een LVB is niet eenvoudig: we weten dat een groot deel 

van de mensen met een LVB zelfs door professionals niet snel als 

zodanig herkend wordt. Toch is deze herkenning cruciaal: zonder deze 

herkenning ontbreekt het vaak ook aan het bewustzijn hoeveel mensen 

we eigenlijk aan ons loket of in onze interventie krijgen die overvraagd 

worden als we hier niet alert op zijn. Deze mensen verdwijnen 

vervolgens soms van de radar (om vaak elders, met meer problemen, 

weer op te duiken) of vertonen gedrag dat we verkeerd duiden (als 

boosheid in plaats van moedeloosheid, als psychiatrie in plaats van 

overvraagd en vermoeid zijn), waar we vervolgens dan niet de meest 

effectieve reactie op geven. 

Wanneer gezien wordt dat iemand een LVB heeft, kan hier in de 

bejegening rekening mee worden gehouden. Er kan op gelet worden dat 

er geen eisen aan iemand gesteld worden waaraan iemand niet kán 

voldoen. Of er kan gezorgd worden dat er voldoende steun 

gemobiliseerd wordt om toch te kunnen voldoen aan de verwachtingen. 

Er kan gezocht worden naar passende interventies. Op deze manier 

zullen, naar verwachting, communicatie, zorg en interventies uiteindelijk 

effectiever en doeltreffender zijn. 

 

 

“Kennisvergroting en daarmee bewustwording van de doelgroep LVB 
maakt dat wij als schuldhulpverleners deze doelgroep nu veel eerder 
herkennen. De essentie start bij herkenning. Herkenning betekent het 
kunnen leveren van het juiste maatwerk, het leveren van maatwerk 

draagt bij aan het succesvol doorlopen van een 
schuldhulpverleningstraject en daarmee een duurzame oplossing voor de 

financiële problemen.” – citaat van een medewerker werkzaam bij 
gemeenten 
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Huidige situatie in kaart in de 

gemeente: inventariseer aanbod 

en kennis  

Op de vraag wat de betrokkenen bij de pilots zouden adviseren aan 

gemeenten die voornemens zijn om het beleid op het thema LVB 

(verder) te ontwikkelen, is een veelgehoord antwoord: aansluiten bij het 

beschikbare aanbod. 

Veel betrokkenen bij pilots benadrukken dat het belangrijk is om in 

kaart te brengen welke aanpakken, pilots of organisaties gericht op 

(onder meer) de doelgroep LVB de gemeente kent. Wat is er binnen een 

gemeente al beschikbaar aan interventies voor personen met LVB?  

Welke kennis over het thema LVB is bij welke partners beschikbaar? Wat 

is het aanbod voor de groep personen met een LVB op de verschillende 

leefdomeinen (wonen, dagbesteding, zorg, et cetera)?  

Ter illustratie bevat de hiernaast opgenomen figuur een mindmap van 

de gemeente Amsterdam, die weergeeft wat er binnen een gemeente 

gedaan wordt op het thema LVB. 

 

 
Mindmap  

Vanuit alle perspectieven 

behoefte in beeld brengen   

Wanneer in kaart is gebracht wat het beschikbare aanbod, de huidige 

aanpak en de actuele kennis rond LVB zijn, is de volgende stap om na te 

gaan waar de behoefte ligt op het gebied van aanbod voor mensen met 

een LVB. Wat kan meer aandacht krijgen? Wat moet eventueel nieuw 

ontwikkeld worden?  

Betrokkenen bij de pilots geven aan dat het van groot belang is om 

hierbij verschillende perspectieven te betrekken. Zo kan het hele 

vraagstuk worden overzien. Belangrijk is op de eerste plaats het 

perspectief van ervaringsdeskundigen te benutten. Om een aanpak en 

aanbod te genereren dat passend en helpend is voor personen met een 

LVB, moet mét de doelgroep gesproken worden in plaats van over de 
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doelgroep aldus een aantal betrokkenen. Daarnaast is het betrekken van 

het perspectief van professionals (werkzaam in de zorgsector, justitiële 

sector én sociaal domein) die in hun dagelijks werk met mensen met 

een LVB te maken hebben belangrijk, net als het organiseren van 

betrokkenheid op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau.  

De pilots die in dit onderzoek zijn bestudeerd, betreffen voor een groot 

deel vernieuwende aanpakken. Er wordt binnen deze pilots een nieuwe 

aanpak of interventie ontwikkeld en/of ingezet, specifiek op de groep 

personen met een LVB. Voorliggende rapportage is besproken met 

enkele professionals werkzaam bij gemeenten waar momenteel al veel 

aandacht is voor het thema LVB. Zij merken op dat het niet altijd nodig 

– en zeker niet altijd wenselijk – is om iets ‘nieuws of aanvullends’ te 

ontwikkelen specifiek gericht op deze doelgroep. Met het oog op de 

discussie rond exclusie en inclusie, doelgroepenbeleid én ‘mee kunnen 

doen in de maatschappij’ is het zelfs de vraag of specifiek aanbod voor 

personen met een LVB altijd wenselijk is. Is het bovendien realistisch 

om een op de groep LVB ontwikkelde interventie of aanpak structureel 

te borgen (in termen van financiën, organisatie, personeel, et cetera)? 

De vraag ontstaat of het niet duurzamer en passender is, om bestaande 

systemen en aanbod zo te organiseren dat deze ook toegankelijk zijn 

voor personen met een LVB. Niet meer gaan doen, maar anders 

kijken en handelen binnen de bestaande systemen en aanbod 

aan interventies, wordt dan het uitgangspunt.  

 

 Betrekken perspectief cliënten 

 

‘Consumindercoach’ In deze pilot worden 

laagdrempelige ontmoetingen en activiteiten 

georganiseerd, waarbij de consumindercoach LVB 

signaleert en begeleiding biedt aan mensen met een 

LVB die tussen wal en schip dreigen te vallen. De 

betrokkenen ervoeren dat het goed werkt om de 

cliënten voortdurend te betrekken bij het project en 

(nieuwe) plannen die worden ontwikkeld. Zo blijft het 

aanbod passend en worden cliënten als gelijkwaardige 

partners serieus genomen, is de mening van de 

betrokkenen.   

 

‘Toegang Sociaal Domein’ Deze pilot heeft in vijf 

gemeenten een toezichtonderzoek gedaan naar de 

toegankelijkheid voor mensen met een LVB van het 

sociaal domein. Met behulp van, ervaringsdeskundigen 

werd gekeken hoe mensen met een LVB de toegang 

ervaren. Het betrekken van mensen met een LVB in dit 

onderzoek had verschillende positieve uitkomsten 

volgens de betrokkenen. Voor de persoon met LVB zelf 

werkte de samenwerking empowerend, doordat zij 

actief werden betrokken bij het onderzoek en input 

konden leveren voor de beoordelingscriteria. Daarnaast 

leidde de inzet van ervaringsdeskundigen voor meer 

inzicht in en bewustwording bij gemeentelijke 

professionals op het gebied van wat belangrijk is in 

contact met de doelgroep. Volgens betrokkenen zorgde 

de vernieuwende onderzoeksopzet (waarbij 

ervaringsdeskundigen actief werden betrokken) ervoor 

dat het cliëntperspectief centraal kwam te staan 

gedurende het gehele onderzoek. 
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Betrokkenen bij een aantal pilots geven aan dat het belangrijk is om 

rekening te houden met het feit dat er in verschillende culturen anders 

wordt omgegaan met mensen met een LVB. Bij de ontwikkeling van een 

aanpak en/of aanbod voor personen met een LVB dient de vraag gesteld 

te worden in hoeverre dit ook passend is voor personen die een andere 

culturele achtergrond hebben, is de les die deze pilots meegeven.  

 

Naast personen en organisaties die in hun dagelijkse bezigheden werken 

met mensen met een LVB, zijn er verschillende uitvoerings- en 

kennisorganisaties die veel expertise rondom LVB hebben opgebouwd, 

waar nuttig gebruik van kan worden gemaakt bij het opzetten van 

nieuwe initiatieven. Zo gaven betrokkenen van het initiatief ‘Proeftuin 

LVB & schoolverzuim’ aan dat het in contact brengen van reguliere 

onderwijsinstellingen met voortgezet speciaal onderwijsinstellingen, 

zorginstellingen en kenniscentra ervoor kan zorgen dat reguliere 

onderwijsinstellingen leren over het omgaan met leerlingen met LVB. 

  

Naar aanleiding van signalen dat binnen de gemeente Rotterdam, 

Rotterdammers met een LVB niet goed gesignaleerd en geholpen 

worden, is besloten om hier actie op te ondernemen.  

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd:  

• Een onderzoek naar de werkwijze bij de vindplaatsen van de 

gemeente (fysieke en digitale loketten) 

• Een sociaal marketingonderzoek waarin mensen met een LVB zijn 

gesproken om te ontdekken hoe zij de hulp die zij krijgen ervaren 

en hoe zij zelf graag geholpen zouden willen worden. Ook is er 

gesproken met Rotterdammers met een mogelijke LVB die geen 

ondersteuning ontvangen. Met hen is gesproken over wat hen 

heeft belet om ondersteuning te vragen.  

 

De aanbevelingen uit deze onderzoeken vormen de basis van een 

plan van aanpak om de signalering van LVB en de inzet van gerichte 

ondersteuning te verbeteren. In het plan worden de 

gemeenschappelijke concernbrede uitgangspunten benoemd. 

Daarnaast zijn per vindplaats/organisatie onderdeel (denk aan 

afdeling jeugd, directie W&I, Wijkteams, verwarde personen, et 

cetera) plannen van aanpak gemaakt. Deze plannen zijn toegesneden 

op het voor dat organisatieonderdeel specifieke contact met de 

burgers en de daarbij passende dienstverlening. Vaste onderdelen 

van de plannen zijn: 

• LVB signaleren door de inzet van een screeningsinstrument; 

• Deskundigheid van de medewerkers m.b.t. LVB verbeteren zodat 

LVB beter wordt herkend en de bejegening verbetert; 

• Meer passende (vervolg-)ondersteuning inzetten die beter 

aansluit op de behoefte van Rotterdammers met een LVB. 

 

Om op directieniveau bij de clusters urgentie en commitment te 

creëren is een coördinerend afdelingshoofd aangesteld.  

Pilot Forsa! Methodiek Deze methodiek richt zich op 

(ex)gedetineerde jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond en LVB. Vrijwillige maatjes met 

dezelfde culturele achtergrond begeleiden de jongeren 

bij hun resocialisatie. Betrokkenen bij de pilot geven 

aan dat door de maatjes te matchen op culturele 

achtergrond, er wordt aangesloten bij het perspectief 

van de jongere, waardoor zij makkelijker in gesprek 

komen. Ook begrijpt het maatje de culturele context 

waarin de jongere is opgegroeid. Binnen sommige 

culturen wordt LVB anders benaderd of is er veel 

minder kennis over LVB. Doordat het maatje dit 

begrijpt vanuit zijn eigen culturele achtergrond, kan hij 

hier beter op inspelen, is de ervaring van betrokkenen 

bij deze pilot.  
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Benut bestaande kennis en 

ontwikkeld materiaal ten 

aanzien van LVB én laat je 

inspireren 

Over wat een LVB is, hoe je iemand met een LVB herkent, en welke 

aanpassingen je in de bejegening kan doen, is al veel bekend. Zeker in 

de zorg voor mensen met een LVB is al veel ervaring met de omgang 

met en ondersteuning van deze doelgroep. Het is zaak hiervan te leren, 

en het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit geldt ook voor mogelijke 

kruisbestuiving tussen werkvelden. Binnen bijvoorbeeld de 

strafrechtketen is de afgelopen jaren veel ontwikkeld: een scholing 

omtrent herkenning binnen de reclasseringscontext biedt waarschijnlijk 

veel bruikbare lessen voor de sociale dienst, terwijl tips voor de 

bejegening van jongeren met een LVB vanuit Halt2 ook voor de 

leerplichtambtenaar relevant zullen zijn. Het is dan ook zaak steeds te 

kijken wat er al is, en daarop verder te bouwen.  

Tijdens de inventarisatie die is uitgevoerd in het kader van deze 

synthese én tijdens de bestudering van een aantal pilots, merkten we 

dat veel pilots hebben geleid tot concrete producten. Denk aan 

voorlichtingsfilmpjes die zijn gemaakt voor mensen een LVB om uitleg te 

geven over strafrechtelijke procedures, communicatiemateriaal dat helpt 

in de gespreksvoering tussen professionals en mensen met een LVB, een 

feedbackspel dat tot doel heeft mensen met een LVB en hun begeleider 

op een eenvoudige manier in gesprek te brengen over hoe de cliënt het 

werk en gedrag van zijn begeleider ervaart.  

 
2 Halt richt zich op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit.  

Er zijn op diverse terreinen trainingen en handreikingen ontwikkeld 

gericht op het herkennen van een LVB, de bejegening en communicatie 

met mensen met een LVB.  

Ook zijn er producten ontwikkeld die raken aan bewustwording op het 

thema LVB. Door middel van een Virtual Reality experience of een ‘LVB 

experience’ komen mensen als het ware in de schoenen van een 

persoon met een LVB te staan. Een dergelijke beleving draagt bij aan 

bewustwording, begrip en kennis over het thema.  

Bijlage A bevat een overzicht van producten die wij tijdens het uitvoeren 

van deze synthese zijn tegengekomen. Deze lijst is niet uitputtend. Hij 

biedt wel een idee van de breedte van hetgeen reeds is ontwikkeld.  

In deel II van dit document worden de pilots die zijn bestudeerd in de 

synthese toegelicht. Per (combinatie van) pilot(s) worden de geleerde 

lessen benoemd. Benut alle opgedane inzichten uit pilots en ontwikkeld 

materiaal bij de (door)ontwikkeling van beleid op de groep mensen met 

een LVB.  
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Veranderstrategie  

Het (door)ontwikkelen van beleid op het thema LVB betreft het (verder) 

in gang zetten van een beweging of een verandering. Deze beweging is 

naar onze mening nooit op een doel op zich, maar moet een verbetering 

tot stand brengen ten opzichte van de uitgangssituatie en/of een 

adequate reactie bieden op een nieuwe ontwikkeling. Een beweging 

komt op gang als er bepaalde krachten actief zijn.  

• Duwende krachten, die ontstaan vanuit een gevoel van urgentie 

(‘er gaat iets niet naar behoren in de bestaande situatie, er is 

een probleem’).  

• Trekkende krachten, die ontstaan vanuit een ambitie; betrokken 

partijen - of ten minste de ‘beslissers’ - willen individueel of 

gezamenlijk iets bereiken.  

• Ten slotte zijn er nog drijvende krachten die een eenmaal in 

gang gezette beweging blijven voortstuwen.  

Het is belangrijk dat een van deze krachten aanwezig is, wanneer wordt 

besloten om het thema LVB (nog meer) op de agenda te plaatsen. 

Bestuurlijk draagvlak is hierbij essentieel. Commitment van bestuurders 

en managers die de condities creëren die nodig zijn om een beweging in 

gang te zetten én te houden. Denk hierbij aan condities gericht op 

financiën, capaciteit van betrokkenen, sturing op het naleven van 

gemaakte afspraken én het uitdragen van het belang van samenwerking 

tussen verschillende domeinen.  

Een veelgehoord knelpunt uit de pilots betreft namelijk de 

samenwerking tussen domeinen. Een respondent verwoordde dit als 

‘verzuiling’. De taakopvatting en financiering per domein is leidend, is de 

ervaring van betrokkenen bij diverse pilots. Een voorbeeld betreft het 

initiatief om een WMO-consulent te betrekken wanneer een persoon in 

detentie verblijft. Dit blijkt in de praktijk organisatorisch lastig te 

realiseren. Men moet doen wat nodig is en daarmee soms buiten 

bepaalde kaders om gaan, naar de mening van een aantal 

respondenten. Bestuurlijk draagvlak kan helpen om buiten deze kaders 

te (kunnen en durven) gaan.  

Een tweede belangrijk aandachtspunt bij het bepalen hoe de gewenste 

beweging tot stand komt, betreft ‘whole system in the room, iedereen 

doet mee’. Betrek vroegtijdig in het proces alle organisaties die een rol 

kunnen of willen spelen bij de beweging die in gang wordt gezet. Maak 

gebruik van de diversiteit aan zienswijzen, ervaringen en kennis. Het is 

belangrijk om samen ‘het totaalplaatje en de gezamenlijke ambitie’ te 

zien en vanuit daar te bekijken hoe iedereen een bijdrage aan kan 

leveren en hoe dit te organiseren is. (Dit noemen we ook wel op zoek 

gaan naar de ‘common ground’). 

Een volgende les die vaker terug kwam is: Start klein (‘groots denken, 

kleine stappen, morgen beginnen’). Hanteer een veranderstrategie die 

uitgaat van flexibiliteit, aan kunnen passen op de eerste inzichten én 

aan kunnen passen aan het tempo waarin de beweging plaatsvindt. 

‘Verandering kost tijd’. Reflecteer regelmatig op verschillende niveaus 

hoe de verandering tot stand komt, en pas op basis van de reflecties 

eventueel de aanpak of gemaakte afspraken aan. (Actiegericht leren). 

Er werd ervaren dat het belangrijk is aandacht te hebben voor de 

borging van nieuwe aanpakken. In de onderzochte pilots is een aantal 

keer aangegeven dat gedurende de pilotperiode het tot op zekere 

hoogte lukte voor betrokkenen om op een andere manier te denken en 

(samen) te werken. Het karakter van een pilot maakte dat er ruimte 

(capaciteit, financieel, buiten bestaande kaders denken en handelen) 

werd ervaren. Echter, bij een aantal pilots werd ervaren dat wanneer de 

pilot was afgerond, de werkwijze niet geborgd kon worden. De 

betrokkenen bij deze pilots geven dan ook de les mee om bij het 

opstarten van een (nieuwe) aanpak voldoende aandacht te besteden aan 

de borging. Maak de werkwijze onderdeel van bestaande processen en 

systemen. (Zie ook pagina 6) 

Hierbij wordt ook het aandachtspunt benoemd dat pilots en aanpakken 

vaak nog persoonsafhankelijk zijn. Nieuwe initiatieven worden gedragen 
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door een kleine groep mensen die – vanuit drive om het beter of anders 

te willen doen – het verschil maken, de ‘lijntjes’ met verschillende 

betrokkenen kennen. Dit is echter een risico voor het voortbestaan van 

de aanpak.  

Denk ook vooraf na over de structurele financiering. Veel pilots die zijn 

bestudeerd in deze synthese zijn uitgevoerd op basis van 

subsidieverstrekking. Deze subsidies zijn een mooi vliegwiel om een 

beweging in gang te brengen en werken agenderend, maar – zo is de 

ervaring – zijn over het algemeen te kortdurend en niet structureel om 

een werkwijze te borgen en/of langdurig te monitoren.  

Tot slot brengen we het belang van een goede opzet van een pilot onder 

de aandacht. Denk vooraf na over de monitoring van effecten van een 

aanpak. Hoe kan de aanpak en evaluatie dusdanig ingericht worden dat 

er uitspraken gedaan kunnen worden over werkbare elementen?  

 

 

Pilot ‘VSO beschut’ In de pilot werd de stage bij het SW-bedrijf een verplicht onderdeel gemaakt van het 

lesprogramma op de VSO-scholen. Dit zorgde ervoor dat het werken bij een SW-bedrijf meer 

genormaliseerd wordt. De samenwerking met het UWV was hierbij ook belangrijk, zij geven immers de 

indicatie beschut werk af na uitstroming. Door hier in de bestaande processen goed bij stil te staan, is het 

gelukt om aan te sluiten bij het reeds bestaande systeem en de nieuwe werkwijze hier onderdeel van te 

maken, aldus de betrokkenen. 
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Deel II 

In dit deel lichten we de pilots toe die nader zijn bestudeerd. We 

beschrijven kort de werkwijze in de pilot en vatten vervolgens samen 

welke geleerde lessen de betrokkenen bij deze pilots hebben benoemd. 

De pilots hebben we ingedeeld naar de volgende drie categorieën: 

A. PROFESSIONAL: pilots gericht op training en deskundigheids-

bevordering van professionals; 

B. CLIËNT: pilots gericht op de coaching en begeleiding van cliënten; 

C. SYSTEEM: pilots gericht op de samenwerking tussen organisaties. 

 

 

 

 

 

 

A.PROFESSIONAL: pilots gericht 

op training en deskundigheids-

bevordering  

Zoals in deel I beschreven is bewustwording rond personen met een LVB 

erg belangrijk. Deze bewustwording is nodig bij alle professionals die in 

contact komen met een persoon met een LVB. Voor gemeenten zijn dit 

bijvoorbeeld de professionals werkzaam bij de loketten waar burgers 

terechtkomen met vragen. Juist op deze plaatsen is het belangrijk dat 

de bewustwording rond LVB aanwezig is. Wanneer wordt gevraagd naar 

deze bewustwording, is een veel gehoord antwoord dat men bewust is 

van LVB en personen met een LVB ‘zeker herkent’. De vraag is of dit 

écht zo is. Wees bewust onbekwaam is de tip.   

Het IBO onderstreept dit. “Professionals in het sociale domein (in brede 

zin) herkennen onvoldoende of cliënten een LVB hebben en weten niet 

hoe zij in dat geval effectief kunnen communiceren en handelen.” (bron; 

IBO: Mensen met een LVB; september 2019) 

 

1. LVB Virtual Reality 

Er is een Virtual Reality (VR) simulatie ontwikkeld waarin deelnemers ‘in 

het hoofd’ kruipen van mensen met een LVB. Er werd beoogd dat 

deelnemers zo weten wat het hebben van een LVB betekent voor 

iemand en zij zich in de situatie kunnen verplaatsen. De simulatie werd 

ontwikkeld door de Landelijke Werkgroep LVB van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Na ontwikkeling is er bij verschillende organisaties 

in de strafrechtketen en het sociaal domein een pilot uitgevoerd om 

zicht te krijgen op de praktische bruikbaarheid van de VR-simulatie in 

een trainingssetting. Daaropvolgend heeft er technische en inhoudelijke 

doorontwikkeling van de simulatie plaatsgevonden en is er een ‘light’ 

versie ontwikkeld. Het realistische aspect en de ervaring, beleving, en 
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confrontatie is een aanvulling op het huidige trainingsaanbod en niet als 

vervanging, aldus de betrokkenen bij de ontwikkeling van de VR. De 

ervaring met de VR-simulatie maakt dat deelnemers eerder een lerende 

houding aannemen en openstaan voor tips en adviezen, is de ervaring. 

Voorafgaand aan de training staan de deelnemers stil bij hoeveel men 

denkt te weten over personen met LVB. Na de simulatie wordt 

besproken welke inzichten men heeft gekregen. 

2. Zie en begrijp je mij? 

Er is een training ontwikkeld voor professionals in het sociale en 

justitiële domein in de regio Utrecht gericht op het beter herkennen van 

jongeren met een LVB (introductie van en uitleg over de SCIL), het 

bieden van de juiste ondersteuning en het adequaat doorverwijzen van 

deze jongeren. De training stimuleert om deelnemers met het geleerde 

in de praktijk aan de slag te gaan en hierop te reflecteren. Om de kennis 

die is opgedaan tijdens de training te borgen, werd daarnaast een LVB-

kaart ontwikkeld met daarop de belangrijkste kenmerken, 

aandachtspunten en tips die deelnemers na de training hebben 

ontvangen. 

3. Toegang sociaal domein 

Er is in vijf gemeenten een toezichtonderzoek naar de toegankelijkheid 

van het sociaal domein voor mensen met een LVB uitgevoerd met als 

doel de toegang van het sociaal domein te verbeteren. Samen met 

ervaringsdeskundigen is bepaald aan welke criteria laagdrempelige 

toegang moet voldoen. Vervolgens bekeken de ervaringsdeskundigen als 

mystery guests in de praktijk (met begeleiding van een vertrouwde 

coach) hoe zij de toegang ervaren (via website, e-mail, Whatsapp, 

telefoon en real-life). Vervolgens hebben de ervaringsdeskundigen en 

het projectteam bij de betreffende gemeente hun bevindingen 

teruggekoppeld aan de medewerkers van de gemeenten waarmee de 

ervaringsdeskundigen contact hebben gehad. Ook vond een 

terugkoppeling aan het management plaats. Aandachtspunten zaten 

onder meer op de bereikbaarheid van de gemeente, begrijpelijkheid in 

communicatie en bejegening.  

Er is voor iedere gemeente een toezichtsrapport opgesteld met 

ervaringen en aanbevelingen in de vorm van ‘storytelling’ dat in 

toegankelijke taal is opgesteld. Deze en meer informatie is terug te 

vinden op www.toegangsociaaldomein.nl. 

 

Inzichten vanuit het perspectief van 
betrokkenen bij bovenstaande pilots 

Betrokkenen geven aan dat ze van mening zijn dat de volgende 

werkbare elementen van kracht zijn bij het trainen van professionals in 

bewustwording en signalering van LVB. 

• Inzet van ervaringsdeskundigen. In de pilots kwam het belang 

van de inzet van (het verhaal van) ervaringsdeskundigen tijdens 

een training naar voren. Deelnemers gaven vaak terug dat de 

ervaring van iemand met LVB een eyeopener was, hen helpt te 

denken vanuit de leefwereld en de ‘trigger’ was die hen het 

belang van het thema LVB deed inzien en hen aanzette tot het 

aan de slag willen gaan met het thema. (Sense of urgency). 

Betrokkenen bij pilots waarbij ervaringsdeskundigen zijn ingezet 

geven de volgende lessen mee: 

o De inzet van ervaringsdeskundigen kan op verschillende 

momenten waardevol zijn: bij het in kaart brengen van 

de behoefte, bij de ontwikkeling of uitvoering van een 

aanpak en/of als klankbord op ontwikkeld beleid.  

o Een aantal betrokkenen bij de pilots gaf aan dat het 

belangrijk is om zorgvuldig af te wegen met welk doel en 

wanneer je ervaringsdeskundigen wilt betrekken. Houd 

rekening met het feit dat medewerking van de 

http://www.toegangsociaaldomein.nl/
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ervaringsdeskundige op verschillende niveaus 

(uitvoerend, tactisch of bestuurlijk) verschillende 

verwachtingen kent. Sta stil bij de mate waarin deze 

verwachtingen haalbaar zijn voor de 

ervaringsdeskundige. Houd oog voor het ‘naar vermogen 

inzetten’ van de ervaringsdeskundigen. 

o Werken vanuit gelijkwaardigheid.  

o Het werven van ervaringsdeskundigen kan tijdrovend 

zijn, zo is de les van een van de betrokken pilots.  

• Kruisbestuiving tussen deelnemers. Tijdens groepstrainingen 

waarbij meerdere professionals (uit diverse domeinen) aanwezig 

waren, werd kruisbestuiving in kennis als waardevol ervaren. 

Betrokkenen geven aan dat de deelnemers het prettig ervaren 

om - buiten de eigen organisatie - tips uit te wisselen over hoe 

zij de bejegening en omgang met mensen met een LVB kunnen 

vormgeven.  

Een training met professionals uit verschillende domeinen lijkt 

ook nuttig te kunnen zijn om deelnemers bewust te maken van 

het feit dat LVB een domeinoverstijgend thema is.  

• Kennis overbrengen én direct toepassen in de praktijk. De indruk 

van betrokkenen is dat het goed werkt om deelnemers tussen 

twee trainingsdagen ruimte te geven om het geleerde uit de 

eerste trainingsdag in de praktijk te brengen. In het tweede deel 

van de training kan dan gereflecteerd worden op de eerste 

ervaringen. De ervaring van deelnemers is dat zij 

voorafgaand aan de training op basis van zelfreflectie 

inschatten LVB te (kunnen) herkennen, maar na de 

training toch moeten concluderen dat zij – met de 

opgedane kennis tijdens de training - hier toch 

onvoldoende bewust van zijn geweest en/of zich 

onvoldoende geëquipeerd voelden.  

• Bieden van handelingsperspectief. Naast training op 

bewustwording en signalering van LVB viel het bij alle pilots op 

dat professionals handvatten willen ontvangen gericht op 

bejegening en omgang met mensen met LVB. Na bewustwording 

om (meer of op andere wijze) aandacht te hebben voor de groep 

personen met een LVB, is er behoefte aan training hoe anders te 

handelen. 

• Training in co-creatie ontwikkelen. Bij diverse pilots is de 

training, samen met ervaringsdeskundigen en de professionals 

voor wie de training bedoeld is, ontwikkeld. Dit lijkt een 

meerwaarde te hebben, daar de training dan ook ingaat op de 

behoefte van de cursisten.  

Bij de pilot ‘zie en begrijp je mij’ is de training ontwikkeld in co-

creatie met een zorginstelling, onderwijsinstelling en 

(wetenschappelijk) kennisinstituut.  

• Prikkel om opleiding te volgen. Bij een pilot is ervaren dat het 

inbouwen van een ‘prikkel’ helpend kan zijn om de training te 

volgen. Binnen het sociaal en zorgdomein kan dit bijvoorbeeld 

door opleidingspunten te koppelen aan de training.  
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B. CLIËNT: pilots gericht op de 

coaching en begeleiding van 

cliënten 

4. Transitiecoach  

De transitiecoach ondersteunt jongeren en jongvolwassenen met 

psychische problemen in de overgang naar volwassenheid. Er is een e-

learning ontwikkeld om professionals op te leiden tot transitiecoach LVB. 

De tranisitiecoach wordt als rol ingevuld, niet als functie. 

Naar mening van de betrokkenen bij de pilot is het voor de 

jongeren prettig dat de behandelaar en transitiecoach 

gescheiden rollen zijn, zodat de coach vanuit het perspectief van de 

jongere ondersteuning kan bieden zonder dat dit gevolgen heeft voor de 

behandeling. Het maken van een duidelijke rolverdeling tussen 

behandelaar en coach is essentieel. Ook geven betrokkenen bij de pilot 

aan dat het betrekken van ouders belangrijk is bij jongeren in deze 

levensfase.  

5. Consumindercoach Wijlanderij 

De ondersteuning van de consumindercoach is erop gericht om te 

voorkomen dat de groep mensen met LVB die aandacht nodig heeft, 

tussen wal en schip valt en (opnieuw) in aanraking komt met justitie. De 

consumindercoach organiseert laagdrempelige ontmoeting en 

activiteiten, signaleert en biedt begeleiding bij verward gedrag en 

organiseert/begeleidt Wonen in de Luwte (een kleinschalige zelfstandige 

woonvoorziening met tien woningen en een gemeenschappelijke 

ruimte). De hulp van de consumindercoach is gericht op de uitstroom 

naar en training op zelfstandigheid. Er wordt door de consumindercoach 

ingezet op diverse laagdrempelige activiteiten om de ‘onzichtbare’ 

doelgroep in beeld te krijgen, onder andere door het organiseren van 

een wekelijkse open maaltijd (inclusief samen koken) als ingang voor 

mensen met LVB. Dit bevordert peer support. Ook zet de coach in op de 

regie (terug)leggen bij de cliënt en de cliënt laten bepalen hoe de zorg 

wordt ingericht.  

De betrokkenen bij dit initiatief adresseren het knelpunt van krapte op 

de woningmarkt waardoor er onvoldoende woningaanbod is om de 

cliënten van Wonen in de Luwte door te kunnen laten stromen naar een 

zelfstandige woning.  

6. Toekomstcoach 

De toekomstcoach ondersteunt schoolverlaters om hen een duurzame 

plek in de samenleving te geven. De jongeren leren met ondersteuning 

van hun toekomstcoach richting te geven aan hun verdere pad, 

realistische dromen en doelstellingen te formuleren en deze te 

realiseren. Het streven is hierbij een solide basis te creëren met gezonde 

financiën, op alle leefgebieden realistische doelen en waar mogelijk een 

betaalde baan. In de gevallen waar een baan niet mogelijk is, wordt 

naar een andere daginvulling gezocht. Dit kan vrijwilligerswerk, 

dagbesteding of een vervolgopleiding zijn. Om deze doelen te bereiken 

stuurt de toekomstcoach erop aan dat er, waar nodig, (tijdig) passende 

informele en formele hulp- en zorgverlening wordt ingezet. 

7. Samen naast elkaar 

De voorziening bij een kringloopwinkel biedt ondersteuning aan 

bewoners met LVB- en/of GGZ-problematiek. Diverse ketenpartners uit 

het zorg- en sociaal domein hebben een laagdrempelige voorziening 

ontwikkeld waarbij er activiteiten (koffietafels, inloopmomenten, 

workshops, et cetera) worden georganiseerd binnen een kringloopwinkel 

voor kwetsbare burgers. Er is een samenwerkingsverband met diverse 

ketenpartners waardoor ze naar hun mening een grotere impact hebben 

dan wanneer ze afzonderlijk handelen. Bestaande netwerken worden 

vergroot en versterkt.  
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Het werkbare element van dit initiatief is -naast laagdrempeligheid en 

toegankelijkheid - onder meer gelegen in de samenwerking tussen 

partijen. Hierbij merken de betrokkenen op dat iedere organisatie een 

eigen visie en werkwijze kent. Investering is nodig gebleken om vanuit 

een gezamenlijke visie te handelen.  

8. Reality Keeper 

De app Reality Keeper die in eerste instantie was ontwikkeld voor de 

ggz-sector om met behulp van social media tekenen van verward gedrag 

(vroegtijdig) te signaleren, is in dit project beproefd voor de groep 

personen met een LVB. Mensen met een LVB worden door middel van de 

Reality Keeper app ondersteund in gezond gebruik van social media. De 

app registreert doelen en begrenzingen en geeft daarop feedback naar 

de gebruiker. Wanneer iemand met een LVB de app gebruikt en zijn 

social media gedrag is afwijkend ten opzichte van het gedrag dat hij 

normaal gesproken laat zien op social media, kan hij aangeven dat er 

een signaal naar een door hemzelf ingegeven contactpersoon 

(maatje/vriend/familielid/zorgverlener) wordt verstuurd. Deze 

contactpersoon kan hierop acteren en degene met een LVB op dit 

moment tijdig ondersteunen.   

Een belangrijke les uit deze pilot betreft het maken van de koppeling 

tussen offline en online leven.  

9. Zorg voor je geld 

Voor de Top X van het Veiligheidshuis is communicatiemateriaal 

ontwikkeld, bestaande uit infographics met uniforme pictogrammen die 

uitleg geven over wat financieel toezicht van een bewindvoerder kan 

opleveren om schulden te voorkomen (als factor die kan bijdragen niet 

verder te gaan met crimineel gedrag). De infographics zijn 

ondersteunend aan een gesprek met de jongere met een LVB over 

financieel toezicht.  

De betrokkenen geven aan dat een geleerde les is gericht op het gebruik 

van een nieuwe (communicatie)tool die moet passen binnen bestaande 

werkzaamheden van de professionals. Niet iets extra’s maar 

ondersteunend. Tevens uiten betrokkenen de geleerde les om de 

eindgebruikers bij de ontwikkeling van een (communicatie)tool te 

betrekken. Dit verhoogt het draagvlak onder medewerkers om de tool te 

gebruiken.  

10. Kom je de volgende keer 

Er zijn ervaringsdeskundigen ingezet in de wijkteams. Vanuit hun 

perspectief werd duidelijk waar mogelijkheden voor verbetering zijn. Dit 

was onder meer gericht op communicatie, zoals belang van face to face 

contact én de ‘leesbaarheid’ van brieven.  

Deze pilot heeft veel geleerd ten aanzien van de inzet van 

ervaringsdeskundigen (zie ook de geleerde lessen onder B). 
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Inzichten vanuit het perspectief van 

betrokkenen bij bovenstaande pilots 

Betrokkenen geven aan dat ze van mening zijn dat de volgende 

werkbare elementen van kracht zijn rond de ondersteuning en coaching 

van mensen met LVB. 

• Coach versus behandelaar. Een aantal pilots waarin coaching is 

ingezet geeft aan dat een werkbaar element is gericht op de 

inzet van een coach naast een begeleider of behandelaar. De 

coach heeft een andere rol en taak, namelijk meer gericht op 

sparringspartner. Coaches kunnen ook op andere momenten – 

en volgens een aantal respondenten bij voorkeur levenslang en 

levensbreed – ‘oplopen’ met een persoon met LVB. Hierbij kan 

ook gedacht worden aan de zogenaamde waakvlamconstructie.  

Bij specifieke problematiek, zoals verslaving of ggz-

problematiek, zal naast of alvorens een coach wordt ingezet, ook 

begeleiding/behandeling voor de problematiek nodig zijn.  

• Eigen netwerk van de cliënt betrekken. Een aantal pilots geeft 

aan goede ervaringen te hebben met het inzetten van ouders, 

familie, vrienden of sociale communities (zoals 

geloofsgemeenschap) als ‘maatje’ en ondersteuning voor de 

mensen met een LVB.  

Vrijwel alle pilots geven aan dat motivatie hierbij belangrijk is: 

motivatie van het netwerk, maar nog belangrijker motivatie van 

een persoon met een LVB om geholpen en ondersteund te 

worden.  

• Laagdrempelig en peersupport. De pilots waar laagdrempelige 

momenten zijn georganiseerd waar mensen (met een LVB) zich 

kunnen melden voor activiteiten, hebben de indruk dat 

peersupport wat hier ontstaat de mensen met een LVB helpt. Ze 

herkennen ervaringen bij elkaar en kunnen elkaar helpen. Deze 

momenten zijn tevens ‘vindplaatsen’ voor coaches om mensen 

met een LVB waar nodig en wenselijk te kunnen ondersteunen.  

Het laagdrempelige en open karakter van initiatieven (zoals een 

inloopuur bij een kringloopwinkel of de ‘open maaltijden’) maken 

dat mensen met een LVB geënthousiasmeerd worden om aan te 

sluiten. 

• Continue afstemming met (professioneel en eigen netwerk) 

cliënt. Verwachtingsmanagement/afstemming tussen betrokken 

actoren rond een persoon met een LVB is belangrijk: cliënt, 

coach, netwerk en professionals betrokken in de keten (in de 

zorgsector, onderwijs, strafrechtelijke sector, et cetera). De 

afstemming is nodig om interventies met elkaar te laten 

versterken. Maar zeker ook om taakverdeling af te stemmen, om 

te voorkomen dat acties dubbel of juist niet plaatsvinden vanuit 

een aanname dat ‘de ander’ daarmee bezig is. 

Kortom: verbinding en (informatie)uitwisseling met gehele 

netwerk is een randvoorwaarde, aldus betrokkenen bij de pilots.  
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C. SYSTEEM: pilots gericht op de 

samenwerking tussen 

organisaties 

Voor personen met een LVB zijn ‘levensgebeurtenissen’ (zoals de 

pubertijd, de overgang rond het achttiende levensjaar naar 

volwassenheid, zelfstandig wonen, et cetera) momenten waar de kans 

bij een persoon met LVB groter is dat de gebeurtenis niet zo soepel 

verloopt als bij een persoon zonder LVB. De aard en ernst van de 

beperking kunnen ook veranderen in de tijd door bijvoorbeeld 

(ingrijpende) veranderingen in de sociale omgeving. Het is voor deze 

momenten belangrijk om goede overdracht en afstemming te 

organiseren tussen betrokken professionals rond een persoon met LVB. 

Het IBO onderstreept dit. In veel gemeenten ontbreekt een goede 

verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. Sommige kinderen krijgen 

daardoor op school niet (tijdig) de ondersteuning en zorg die zij nodig 

hebben, zo beschrijft het IBO. 

 11. Proeftuin LVB & schoolverzuim  

Er werd beoogd aandacht voor het thema LVB op een reguliere vmbo-

school te bevorderen, met als doel een betere herkenning en begeleiding 

van leerlingen met een LVB en schoolverzuim-problematiek.  

De proeftuin is gestart met het inventariseren van de huidige 

ondersteuningsstructuur en de (kennis)behoefte van de school en 

leerplichtambtenaren ten aanzien van LVB. Ook is onder jongeren met 

een LVB geïnventariseerd welke behoeften zij hebben. Het betrekken 

van de persoon om wie het gaat is als waardevol ervaren.  

Vervolgens is er kennisbevordering georganiseerd binnen school, 

leerplichtambtenaren en samenwerkingspartners rond LVB (mede in 

relatie tot schoolverzuim). Naast bewustwording zijn handvatten 

aangereikt hoe om te gaan met LVB.  

De opgedane kennis is verspreid in regulier onderwijs via een 

symposium en ontwikkeling van een handreiking LVB voor regulier 

onderwijs. Betrokkenen geven als geleerde les aan dat het alleen 

aanreiken van een handreiking onvoldoende is. Ook dient het gesprek 

hierover met elkaar gevoerd te worden, moet ervaring opgedaan 

worden.  

De pilot gaf als netwerksamenwerking als één van de succesfactoren 

van de pilot aan.  

12. Samenwerken aan doorstroom van vso naar beschut werk 

Er is beoogd een doorlopende route te realiseren voor scholieren van het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een beschut werk indicatie van 

school naar beschut werk.  

Betrokkenen bij de pilot geven aan dat het belangrijk is om aan te 

sluiten bij de belevingswereld van de jongeren met een LVB. Door de 

jongeren onder begeleiding (op maat) de praktijk te laten ervaren 

kantelt hun vaak negatieve beeld van een SW-bedrijf, is de ervaring. Ze 

hebben het gevoel ergens bij te horen en voelen zich serieus genomen. 

Door hen op een bepaalde manier te laten reflecteren op wat ze geleerd 

hebben empower je ze en krijg je een gedragen voorstel waar naartoe 

ze na school het beste kunnen uitstromen, aldus de betrokkenen.  

In deze pilot werd aangeven dat het aansluiten bij het huidige systeem 

en de nieuwe werkwijze hier onderdeel van maken, een werkbaar 

element is. Stage bij een SW-bedrijf een verplicht onderdeel van het 

lesprogramma maken, zorgt ervoor dat het werken bij een SW-bedrijf 

meer genormaliseerd wordt. Daarbij is van belang aan te sluiten bij 

werkproces UWV, zij geven immers de indicatie beschut werk af na 

uitstroming.  
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13. Onopvallend anders 

De pilot richt zich op het vroegtijdig herkennen van LVB, wanneer 

mensen in aanraking komen met politie. Wanneer tijdens het verhoor 

een vermoeden is van een LVB wordt in overleg met de verdachte na 

het verhoor contact gelegd met een (reeds betrokken) hulpinstantie. Zij 

voerden met behulp van de SCIL de screening op LVB uit. Afhankelijk 

van de uitkomsten zette de betreffende hulpverleningsinstantie een 

hulpverleningstraject in en koppelde dit terug naar de politie.  

Bij de start van de pilot werd voor betrokken partijen een themamiddag 

over LVB-problematiek, herkenning en bejegening georganiseerd. 

De pilot heeft voor aandacht voor LVB bij de betrokken partners 

gezorgd. Er is besef om vanuit een integrale samenwerking te werken 

aan een passende aanpak voor de groep personen met LVB. Hierbij zijn 

ook knelpunten blootgelegd die het structureel realiseren van deze 

samenwerking in de weg staan, zoals financiën, taakopvatting en tijd.   

14. Screening van LVB in de jeugdstrafrechtketen 

Er werd beoogd om de signalering van LVB-problematiek en bejegening 

van jeugdige justitiabelen met een LVB te verbeteren. Daarnaast werd 

beoogd om bij een geconstateerde vermoedelijke LVB zo mogelijk en 

nodig de advisering en de begeleiding van jongeren aan te passen.  

De SCIL - screeningsinstrument voor intelligentie en licht verstandelijke 

beperking - is afgenomen door medewerkers van de Raad van de 

Kinderbescherming, Halt, jeugdreclassering en de kleinschalige 

voorzieningen bij jongeren in de jeugdstrafrechtketen tussen de 14 en 

17 jaar oud. 

Na deze pilot is de SCIL voor de leeftijd 14 tot 17 jaar landelijk 

geïmplanteerd in de jeugdstrafrechtketen. 

 

15. Screening en zorgtoeleiding voor (ex)gedetineerde Rotterdammers 

met een (L)VB 

Er werd beoogd (L)VB optimaal te herkennen tijdens detentie. Hiervoor 

is ketensamenwerking georganiseerd tussen Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI), gemeente, reclasseringsorganisaties en 

zorgaanbieders. 

Bij personen die instroomden in detentie is de SCIL afgenomen. 

Gedetineerden die op basis van de SCIL ‘een vermoeden van een LVB’ 

scoorden, zijn besproken in het Nazorg(+)overleg. Hierin werd gekeken 

welke zorg er binnen of na detentie moet worden ingezet.  

Communicatie met de gedetineerden over de afname van de SCIL bleek 

belangrijk, aldus betrokkenen bij de pilot. Ook werd door betrokkenen 

bij de pilot aangegeven dat het organiseren van integrale 

ketensamenwerking in de praktijk weerbarstig is.  

16. Implementatie van de Forsa! methodiek voor (ex)gedetineerde LVB-

jongeren  

Er wordt beoogd om recidive te voorkomen bij (ex)gedetineerde 

jongeren tussen de 17 en 27 jaar met een niet-westerse 

migratieachtergrond en LVB. Hiervoor zijn vrijwillige maatjes met 

dezelfde culturele achtergrond ingezet die de (ex)gedetineerde jongeren 

begeleiden bij hun resocialisatie. Er wordt begeleiding gegeven op zowel 

emotioneel als praktisch vlak, waarbij reguliere leefgebieden zoals 

wonen, werken en financiën aandacht kregen. De begeleiding vindt 

plaats gedurende drie tot zes maanden tijdens detentie, tot een jaar 

daarna.  

Oog hebben voor culturele verschillen is een belangrijke les die de 

betrokkenen benoemen. Ook heeft de pilot inzichten opgeleverd ten 

aanzien van het belang van communicatie die begrijpelijk is voor 

jongeren met een LVB.  
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Inzichten vanuit het perspectief van 

betrokkenen bij bovenstaande pilots 

In bovenstaande pilots is de samenwerking met partners uit het 

onderwijs of de justitieketen beproefd. Betrokkenen geven daarbij aan 

dat zij de volgende inzichten hebben opgedaan: 

• Zo vroeg mogelijk signaleren. Betrokkenen onderstrepen het 

belang zo vroeg mogelijk LVB te herkennen. Voor het vaststellen 

van een LVB kan het (gevalideerde) screeningsinstrument SCIL 

ingezet worden. Hoe eerder kan worden vastgesteld dat iemand 

LVB heeft, hoe eerder specifieke ondersteuning en een juiste 

bejegening mogelijk is. Dit zou een preventieve werking op 

eventuele uitval van school of recidive in de strafrechtketen 

kunnen hebben. (Reguliere) scholen lijken een goede plek te zijn 

om te signaleren, aldus de betrokkenen bij een pilot. Binnen de 

strafrechtketen is het verhoor bijvoorbeeld een moment waarop 

men de kans heeft ‘vooraan in de keten’ in beeld te brengen of 

er sprake is van een LVB.  

• Zo vroeg mogelijk (de juiste) ondersteuning en begeleiding 

inzetten. Naast de juiste bejegening is het zo vroeg mogelijk 

inzetten van de juiste ondersteuning en coaching voor iemand 

met LVB belangrijk. Tijdens kwetsbare overgangsmomenten 

dient een persoon met LVB de juiste ondersteuning te 

ontvangen. En daarbij geldt in de ideale situatie dat voorafgaand 

aan dit moment de persoon al een vertrouwensrelatie heeft 

kunnen opbouwen met een persoonlijk begeleider (dan wel 

coach/maatje). Binnen de strafrechtketen wordt bijvoorbeeld het 

moment genoemd dat een persoon detentie verlaat en 

terugkeert in de gemeente. ‘Binnen beginnen’ met het 

ondersteunen en organiseren van een warme overdracht naar 

buiten kan helpen om personen met LVB beter te laten re-

integreren en terugval te voorkomen. Zo kan tijdens de 

detentieperiode al enige zorg en ondersteuning opgestart 

worden.   

Binnen het onderwijs is er de overgang van school naar werk 

een moment dat extra aandacht behoeft. Het is aannemelijk - 

volgens de betrokkenen bij de pilot gericht op onderwijs - dat 

jongeren voorafgaand aan deze transitie baat hebben bij 

vroegtijdige inzet van persoonlijke begeleiding.  

• Juiste bejegening op groepsniveau inzetten, los van individuele 

screening. Uit de pilot gericht op het onderwijs, leek naast 

individuele screening en begeleiding van een jongere met LVB in 

het voortgezet onderwijs, het ook op groepsniveau zinvol te zijn 

de leerlingen zo te benaderen en bejegenen dat iemand met LVB 

het begrijpt. In dit geval hoeft de diagnose LVB niet altijd op 

individueel niveau gesteld te zijn, alvorens iemand met LVB 

profijt heeft van een aangepaste bejegening en omgang. 

• Domeinoverstijgend samenwerken. Bij alle bovenstaande pilots 

kwam naar voren dat het in de praktijk cruciaal is en 

tegelijkertijd erg lastig kan zijn om over de domeinen heen 

(samen) te werken. Zo was het bij de pilots binnen de 

strafrechtketen met name van belang dat justitie en gemeente 

tijdig afstemmen. Men liep er meerdere keren tegenaan dat dit 

makkelijker was gezegd dan gedaan. De schotten tussen (de 

financiering) de beide domeinen zorgden er bijvoorbeeld voor 

dat mensen met LVB niet altijd op het juiste moment (wanneer 

zij nog in detentie zaten) de juiste ondersteuning (zorg vanuit 

de Wmo) konden ontvangen.  

• Taakopvatting. Binnen de pilots liep men er in de praktijk 

tegenaan dat in eerste instantie niet iedere professional die met 

mensen met een LVB te maken krijgt, het direct als zijn taak ziet 

daar iets mee te moeten of kunnen doen.  
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Bijlage A: overzicht 

van producten 

Deze bijlage bevat een overzicht van ‘producten’ die we tijdens de 

inventarisatie van pilots én verdieping van de pilots zijn tegengekomen. 

• E-learning transitiecoach LVB  

o Ontwikkeld door: Kenniscentrum voor Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie en GGZ Ecademy met steun van het 

Innovatiefonds zorgverzekeraars; 

o Omschrijving: De tool biedt de professionals die werken met 

jongeren en jongvolwassenen met een LVB waardevolle 

handvatten om hen op passende wijze te coachen richting 

volwassenheid en zelfstandigheid. Hierbij wordt gefocust op het 

gezamenlijk met de cliënt kijken naar belangrijke thema’s zoals 

wonen, werk en financiën;  

o https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/volg-de-gratis-e-

learning-transitiecoach-lvb/.  

 

• E-learning informele zorg rond mensen met een LVB 

o Ontwikkeld door: Hogeschool Utrecht, Abrona; 

o Omschrijving: Deze e-learning biedt handvatten voor 

professionals die werken met mantelzorgers en naasten van 

mensen met een LVB. Door middel van de e-learning kunnen 

professionals de mantelzorgers en naaste van de persoon met 

een LVB beter begrijpen en samenwerken met hen. Zo wordt de 

persoon met een LVB zowel vanuit formele als informele zorg 

passend ondersteund;  

o https://www.e-learninginformelezorg.nl/lvb/. 

 

• Virtual Reality (VR) experience 

o Ontwikkeld door: Enliven media in opdracht van ministerie van 

J&V, in samenwerking met verschillende partijen uit de 

jeugdstrafrecht- en reclasseringsketen; 

o Omschrijving professionals die werken met de doelgroep LVB in 

de strafrechtketen en het sociaal domein, krijgen inzicht in de 

leefwereld van een persoon met een LVB; 

o https://www.enlivenmedia.nl/case/licht-verstandelijke-

beperking/. 

 

• 11VB Signaleringstool 

o Ontwikkeld door: Stichting Koraal Groep, gemeente Weert in 

samenwerking met stichting Veilig Thuis Noord en Midden 

Limburg en het Openbaar Ministerie;   

o Omschrijving: De e-learning biedt hulpverleners en docenten in 

het voortgezet speciaal onderwijs die werken met jongeren met 

een LVB handvatten en kennis over mensenhandel in relatie tot 

seksuele uitbuiting van jongeren (vooral meisjes) en de 

signalering en afhandeling. Hierdoor kan een bijdrage worden 

geleverd aan het voorkomen van loverboypraktijken;  

o https://11vb.nl/. 

 

• Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking 

(SCIL) 

o Ontwikkeld door: Lectoraat ‘Licht verstandelijke beperking en 

jeugdcriminaliteit’ Hogeschool Leiden; 

o Omschrijving: Het is niet altijd zichtbaar wanneer iemand een 

LVB heeft. Deze tool is erop gericht om snel te screenen op de 

aanwezigheid van een LVB. Het instrument is gevalideerd en 

kan worden toegepast door verschillende professionals (justitie, 

politie, reclassering, psychiatrie, voortgezet onderwijs, dak- en 

thuislozenzorg, cliëntondersteuning); 

o https://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-

jeugdcriminaliteit/onderzoek/scil.  

 

 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/volg-de-gratis-e-learning-transitiecoach-lvb/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/volg-de-gratis-e-learning-transitiecoach-lvb/
https://www.e-learninginformelezorg.nl/lvb/
https://www.enlivenmedia.nl/case/licht-verstandelijke-beperking/
https://www.enlivenmedia.nl/case/licht-verstandelijke-beperking/
https://11vb.nl/
https://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit/onderzoek/scil
https://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit/onderzoek/scil
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• Reality Keeper app 

o Ontwikkeld door: Stichting Anoiksis Beheer; 

o Omschrijving: Mensen met een LVB worden door middel van de 

Reality Keeper app ondersteund in gezond gebruik van social 

media. De app registreert doelen en begrenzingen en geeft 

daarop feedback naar de gebruiker;  

o Meer informatie: https://realitykeeper.app/. 

 

• Allemaal Digitaal: een overzicht van digitale spelvormen voor 

mensen met een LVB 

o Ontwikkeld door: Hogeschool Utrecht; 

o Omschrijving: In dit document worden verschillende 

toegankelijke digitale spelvormen en informatiebronnen 

weergegeven die de zelfredzaamheid van personen met een 

LVB kunnen bevorderen;  

o https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP

%20GS/allemaal-digitaal.pdf.  

 

 

• Vraag-app 

o Ontwikkeld door: 3 Times Impact en LFB; 

o Omschrijving: De app koppelt mensen met een LVB aan 

vrijwilligers. De persoon met een LVB kan praktische vragen 

stellen via de app, die vervolgens door vrijwilligers beantwoord 

kunnen worden. Hiermee wordt de zelfstandigheid van 

personen met een LVB vergroot en werkdruk van professionals 

verminderd;  

o https://vraagapp.nl/. 

 

• Poster ‘Je kunt meer dan je denkt!’ 

o Ontwikkeld door: Stichting Reik; 

o Omschrijving: De poster laat dienstverleners die werken met 

personen met een LVB door een positieve benadering zien dat 

personen met een LVB zich goed kunnen redden en hen 

daarmee meer vertrouwen kunnen geven;  

o https://www.reik.nl/over-reik/publicaties.  

 

• Fotoboek Onzichtbaar 

o Ontwikkeld door: Stichting Reik; 

o Omschrijving: Het fotoboek geeft de kijker een ander beeld dan 

het beperkte beeld dat men doorgaans heeft bij een jongere 

met een LVB. Het maakt jongeren met een LVB zichtbaar in hun 

kracht en kwetsbaarheid; 

o https://www.reik.nl/over-reik/publicaties/onzichtbaar. 

 

• SumID-Q (meetinstrument middelengebruik bij mensen met een 

LVB) 

o Ontwikkeld door: Tactus verslavingszorg, Aveleijn en de 

Radboud Universiteit; 

o Omschrijving: Het meetinstrument richt zich op begeleiders en 

gedragskundigen die in contact komen met personen met een 

LVB. De tool brengt in kaart wat de risicofactoren en gevolgen 

van middelengebruik zijn. Het volgen van een training alvorens 

het gebruik van het meetinstrument is een must;  

o https://www.tactus.nl/storage/98b2a5c21c9b587e417b3bd360e

96308aec2a41b/files/Flyer_SumID-Q.pdf.  

 

• Basistool Strafrechtketen 

o Ontwikkeld door: Spelpartners, samengewerkt met de Raad 

voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, 

Verslavingsreclassering, Leger des Heils, Expertisecentrum 

William Schrikker, Halt en het ministerie van J&V; 

o Omschrijving: De tool bestaat uit spel- en 

communicatiemateriaal voor professionals in de strafrechtketen 

die met personen met een LVB werken. De tool zorgt ervoor dat 

personen met een LVB de keten beter begrijpen, maar ook dat 

zijzelf beter begrepen worden door de professionals; 

o https://www.basistoolstrafrechtketen.nl/.  

 

https://realitykeeper.app/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/allemaal-digitaal.pdf
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/allemaal-digitaal.pdf
https://vraagapp.nl/
https://www.reik.nl/over-reik/publicaties
https://www.reik.nl/over-reik/publicaties/onzichtbaar
https://www.tactus.nl/storage/98b2a5c21c9b587e417b3bd360e96308aec2a41b/files/Flyer_SumID-Q.pdf
https://www.tactus.nl/storage/98b2a5c21c9b587e417b3bd360e96308aec2a41b/files/Flyer_SumID-Q.pdf
https://www.basistoolstrafrechtketen.nl/
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• Pluryn feedbackspel 

o Ontwikkeld door: Pluryn in samenwerking met Netzo; 

o Omschrijving: Medewerkers vanuit zorginstellingen kunnen door 

middel van het spel op een eenvoudige manier het gesprek 

aangaan met de cliënt met een LVB over de hulpverlening en 

hoe de cliënt deze ervaart; 

o https://www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuws/nieuws-

2019/week07/speel-het-feedbackspel?search=. 

 

• Hulpkaart/crisiskaart 

o Ontwikkeld door: UMC Utrecht; 

o Omschrijving: De hulpkaart kan gebruikt worden door personen 

die in sommige situaties de regie kwijt zijn (waaronder ook 

personen met een LVB). Op de kaart kunnen zij 

contactgegevens van een vertrouwenspersoon vinden (mits 

deze daar goedkeuring voor heeft afgegeven). Zo weten 

omstanders bij het zien van de hulpkaart wat zij kunnen doen;  

o https://www.hulpkaart.nl/algemeen/wat-is-de-hulpkaart/.  

 

• Kennis-app LVB 

o Ontwikkeld door: Expertisepunt Verstandelijke Beperking; 

o Omschrijving: In deze app kunnen professionals die werken met 

personen met een LVB informatie ophalen over de thema’s: 

Bewustwording & Herkenning, Communicatie & Benadering en 

Quickscan LVB. De informatie komt voort uit het kennisplatform 

van het Expertisepunt Verstandelijke Beperking; 

o https://apps.apple.com/nl/app/kennis-app-lvb/id1380214929.  

 

• Voorlichtingsfilmpjes ministerie J&V: ‘Strafrechtketen in 

begrijpelijke taal’ 

o Ontwikkeld door: Ministerie van J&V; 

o Omschrijving: De voorlichtingsfilmpjes worden door 

verschillende ketenpartners in de strafrechtketen gebruikt in 

voorlichting van mensen met een LVB; 

o https://www.youtube.com/playlist?list=PLGP3vPU6tss6VYVsVD7

g0u7TNYRV3NiOF.  

 

• Informatieboekje ‘Wonen doe je zo’ 

o Ontwikkeld door: Bureau woontalent; 

o Omschrijving: Het boekje geeft mensen met een LVB 

handvatten voor het zelfstandig wonen. Het bevat informatie 

over financiën, huishouden omgaan met de buren. Vanuit 

gemeenten, woningcorporaties, PI-instellingen, 

hulpverleningsinstanties is veel interesse voor het 

informatieboekje; 

o https://vng.nl/files/vng/0-0-bureau-woontalent_stramien-

sturen_a5_13def.pdf. 

 

• Communicatiemateriaal ‘Zorg voor je geld’ 

o Ontwikkeld door: Expertisecentrum William Schrikker; 

o Omschrijving: Dit communicatiemateriaal richt zich op personen 

met een LVB binnen de top X van het Veiligheidshuis. Het helpt 

professionals in het voeren van het gesprek over financieel 

toezicht door een bewindvoerder. De tool is door pictogrammen 

toegankelijk gemaakt voor de doelgroep;  

o https://www.spelpartnershop.nl/jeugdzorg-voor-wijkteams-en-

gemeenten/zorg-voor-je-geld/.  

 

• Direct Duidelijk (goede voorbeelden) 

o Ontwikkeld door: De campagne Direct Duidelijk is een initiatief 

van het Netwerk Begrijpelijke overheid; 

o Omschrijving: De campagne Direct Duidelijk stimuleert 

overheidsorganisaties om simpel en duidelijk te communiceren. 

Voor sommige burgers, waaronder personen met een LVB, is 

overheidscommunicatie niet altijd even duidelijk. Op basis van 

de campagne hebben verschillende gemeenten hun 

communicatie richting haar burgers aangepast;  

https://www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuws/nieuws-2019/week07/speel-het-feedbackspel?search=
https://www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuws/nieuws-2019/week07/speel-het-feedbackspel?search=
https://www.hulpkaart.nl/algemeen/wat-is-de-hulpkaart/
https://apps.apple.com/nl/app/kennis-app-lvb/id1380214929
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGP3vPU6tss6VYVsVD7g0u7TNYRV3NiOF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGP3vPU6tss6VYVsVD7g0u7TNYRV3NiOF
https://vng.nl/files/vng/0-0-bureau-woontalent_stramien-sturen_a5_13def.pdf
https://vng.nl/files/vng/0-0-bureau-woontalent_stramien-sturen_a5_13def.pdf
https://www.spelpartnershop.nl/jeugdzorg-voor-wijkteams-en-gemeenten/zorg-voor-je-geld/
https://www.spelpartnershop.nl/jeugdzorg-voor-wijkteams-en-gemeenten/zorg-voor-je-geld/
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o Goede voorbeelden zijn te vinden via: 

https://www.directduidelijk.nl/goede-voorbeelden/bekijk-hier-

goede-voorbeelden. 

 

• LVB Experience 

o Ontwikkeld door: Humanitas DMH; 

o Omschrijving: In een dagdeel ervaren deelnemers 

(professionals die met de doelgroep in aanraking komen) hoe 

het is om in de huid van een persoon met LVB te kruipen. 

Daardoor krijgen deelnemers inzicht in de leefwereld van een 

persoon met LVB. Deelnemers geven vaak aan dat de LVB 

experience best confronterend is;   

o https://www.humanitas-dmh.nl/actueel/een-inkijkje-in-de-

wereld-van-lvbers-licht-verstandelijk-beperkten/.   

 

• Training aanpak van schulden bij mensen met een LVB 

o Ontwikkeld door: Stimulansz, Mee, ministerie van SZW; 

o Omschrijving: De training geeft professionals die werken in de 

schuldhulpverleningsketen inzicht in de invloed van een LVB op 

financieel gedrag. De professionals leren hoe zij een LVB 

kunnen herkennen en welke knel- en verbeterpunten hieraan 

verbonden zijn; 

o https://www.stimulansz.nl/training/aanpak-schulden-

mensen-lichte-verstandelijke-beperking/.  

 

 

• Modelbeschrijving (Flexibele) Act LVB 

o Ontwikkeld door: Trimbos instituut; 

o Omschrijving: De Flexible Assertive Community Treatment is 

een methode die initieel gericht was op mensen met ernstige 

psychiatrische aandoeningen, maar ook toepasbaar blijkt voor 

mensen met een LVB. De methode richt zich op een 

interdisciplinair hulpverleningsteam. Deze modelbeschrijving 

biedt professionals die werken met een LVB handvatten en 

richtlijnen over de inhoud en organisatie van zorg; 

o https://www.trimbos.nl/docs/ca968bbe-ddc0-421f-aa6b-

09ff6cf60c82.pdf.  

 

• Publicatieoverzicht LVB en GGZ 

o Ontwikkeld door: Movisie; 

o Omschrijving: In dit document kunnen professionals die met de 

doelgroep personen met een LVB werken relevante publicaties 

vinden;  

o https://www.expertisepuntvb.nl/IManager/Download/897/8494

9/20805/0/NL/20805_0_SqGU_IWW-publicatie-overzicht_MOV-

12254549-1.0.pdf.  

 

• Handreiking ‘Effectieve aanpak van schulden bij mensen met 

een LVB’ 

o Ontwikkeld door: Lectoraat armoede interventies, Hogeschool 

van Amsterdam; 

o Omschrijving: Deze handreiking biedt professionals in de 

schuldhulpverleningsketen, maar ook deurwaarders en 

incassomedewerkers, kennis over hoe een LVB eerder herkend 

kan worden en hoe er vervolgens passende begeleiding 

geboden kan worden;  

o https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-

content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-

van-schulden-bij-mensen-met-een-

lvb.html?origin=rRafepJKTgSL2zAB/TVQLg.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.directduidelijk.nl/goede-voorbeelden/bekijk-hier-goede-voorbeelden
https://www.directduidelijk.nl/goede-voorbeelden/bekijk-hier-goede-voorbeelden
https://www.humanitas-dmh.nl/actueel/een-inkijkje-in-de-wereld-van-lvbers-licht-verstandelijk-beperkten/
https://www.humanitas-dmh.nl/actueel/een-inkijkje-in-de-wereld-van-lvbers-licht-verstandelijk-beperkten/
https://www.stimulansz.nl/training/aanpak-schulden-mensen-lichte-verstandelijke-beperking/
https://www.stimulansz.nl/training/aanpak-schulden-mensen-lichte-verstandelijke-beperking/
https://www.trimbos.nl/docs/ca968bbe-ddc0-421f-aa6b-09ff6cf60c82.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/ca968bbe-ddc0-421f-aa6b-09ff6cf60c82.pdf
https://www.expertisepuntvb.nl/IManager/Download/897/84949/20805/0/NL/20805_0_SqGU_IWW-publicatie-overzicht_MOV-12254549-1.0.pdf
https://www.expertisepuntvb.nl/IManager/Download/897/84949/20805/0/NL/20805_0_SqGU_IWW-publicatie-overzicht_MOV-12254549-1.0.pdf
https://www.expertisepuntvb.nl/IManager/Download/897/84949/20805/0/NL/20805_0_SqGU_IWW-publicatie-overzicht_MOV-12254549-1.0.pdf
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-van-schulden-bij-mensen-met-een-lvb.html?origin=rRafepJKTgSL2zAB/TVQLg
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-van-schulden-bij-mensen-met-een-lvb.html?origin=rRafepJKTgSL2zAB/TVQLg
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-van-schulden-bij-mensen-met-een-lvb.html?origin=rRafepJKTgSL2zAB/TVQLg
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-van-schulden-bij-mensen-met-een-lvb.html?origin=rRafepJKTgSL2zAB/TVQLg
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Bijlage B: Toelichting 

per pilot 

 

 



1. LVB Virtual Reality  
  
Contactgegevens projectleider   
Naam    Fatima Ait Ali  
E-mailadres    faitali@wsg.nu  
  

Korte omschrijving   
Vanuit de Landelijke werkgroep LVB Ministerie van Justitie en Veiligheid (met Rvdk, OM, 
Halt, ZM, politie, 3ro, Expertisecentrum William Schrikker, Perspectief herstelbemiddeling en 
Slachtofferhulp) is er een Virtual Reality (VR) simulatie ontwikkeld waarin deelnemers ‘in het 
hoofd’ kruipen van mensen met een LVB. Het doel is dat de deelnemers zo weten wat het 
hebben van een LVB betekent voor iemand en zij zich in de situatie kunnen verplaatsen. De 

simulatie speelt zich af in de toegang van het sociaal domein. Na ontwikkeling is er bij 
verschillende organisaties in de strafrechtketen en het sociaal domein een pilot uitgevoerd 
om zicht te krijgen op de praktische bruikbaarheid van de VR simulatie in een 
trainingssetting. De VR simulatie werd hierbij gebruikt bij trainingen van de organisaties zelf. 
Dit was niet noodzakelijkerwijs een training die alleen op LVB gericht was, elke organisatie 
maakte hierin zijn eigen keuze. Daaropvolgend heeft er technische en inhoudelijke 

doorontwikkeling van de simulatie plaatsgevonden. Tenslotte is er een ‘light’ versie 
ontwikkeld, met aandacht voor de kosten en toepasbaarheid in de praktijk.   
Hier kan je een indruk van de VR simulatie op doen.   
Duur pilot  
December 2016 – juni 2018 ontwikkeling LVB Virtual Reality simulatie   
Oktober 2018 – december 2019 pilot praktische toepasbaarheid en inhoudelijke 
en technische doorontwikkeling   
Locatie of plaats van pilot  
Landelijk   
Betrokken organisaties/partijen  
Ontwikkeling simulatie: Landelijke LVB werkgroep (is ook verantwoordelijk voor verdere 
(inhoudelijke) doorontwikkeling in de toekomst)   
Intellectueel eigendom: ministerie van Veiligheid en Justitie   
Technische ontwikkelaar: Enliven media  
Uitvoer pilot: 37 trainingsgroepen met in totaal 390 medewerkers bij Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ (SVG), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Halt, 
MEE, Middin, politie en Expertisecentrum William Schrikker  

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Professionals in de strafrechtketen en sociaal domein  

 
Evaluatie   
Uitvoering evaluatie  
Een onderzoeker van de Expertisecentrum William Schrikker heeft via een korte 
vragenlijst bij de deelnemers en via plenaire terugkoppeling aan het einde van 
de trainingen met zowel deelnemers als trainers de praktische toepasbaarheid geëvalueerd.   
Wat werkt?  
Bij de inzet van de VR-simulatie:  

• De VR-simulatie zorgt ervoor dat professionals ervaren hoe het is om je 
als persoon met een LVB staande te houden in een complexe en ‘snelle’ wereld. Zij 
krijgen zo meer inzicht en begrip voor waar mensen met LVB tegenaan lopen.   

• VR is een eyeopener voor de deelnemers en levert dezelfde emoties op 
die personen met LVB ervaren (frustratie, hulpeloosheid, onbekwaamheid, 
onmachtig, irritatie). ‘Invoelen bereik je door iets zelf te ervaren’.  

• Het realistische aspect en de ervaring, beleving, en confrontatie is een aanvulling 
op het huidige trainingsaanbod en niet als vervanging van.  

• De ervaring met de VR-simulatie maakt dat deelnemers eerder een lerende 
houding aannemen en open staan voor tips en adviezen  

  
 
 
 

https://vimeo.com/336343918


In de uitvoering van de VR-simulatie tijdens een training  
• Voor de training samen met de deelnemers stil staan bij hoeveel men denkt te 
weten over personen met LVB en na de simulatie welke inzichten men 
heeft gekregen  

• Tijd reserveren om na de simulatie plenair te bespreken hoe de ervaring 
concreet kan worden toegepast in de praktijk  

  
Volgens de deelnemers in de bejegening van personen met LVB in de praktijk n.a.v. de VR-
simulatie:  

• Communicatie: Beter, rustiger, simpeler uitleggen en niet te veel informatie in een 
keer. Wees bewust van non-verbaal gedrag.   

• Omgang: Meer geduld en begrip tonen, stilstaan bij de effecten, de tijd nemen om 
dingen duidelijke uit te leggen/instrueren. Structuur bieden. Meer samen doen met de 
cliënt. Naar mensen toe stappen als we twijfel zien en vragen hoe je ze ergens mee kan 
helpen. Wees positief in je benadering en beoordeel niet op fouten, maar waardeer wat 
wel goed gaat en zou helpen. Check of je wordt begrepen.  

• Omgeving: Betere bewegwijzering. Minder prikkels.  
  

Bij de ontwikkeling van de VR-simulatie   
• Het was een meerwaarde om de VR-simulatie via de landelijke LVB 
werkgroep met de groep eindgebruikers te ontwikkelen. Zo werd er vanuit 
verschillende perspectieven en expertise meegedacht over het eindproduct.   

• VR is voor meerdere problematiek/thema’s te gebruiken.  Het is het 
overwegen waard om hier als organisatie op te investeren.   

Wat waren knelpunten?  
• Tijdens de pilot ontbrak er een leidraad (werkvorm) voor de 
nabespreking. De landelijke LVB werkgroep pakt dit momenteel op. De leidraad is 
echter geen voorwaarde voor gebruik van de VR-simulatie, maar iets extra’s. Het is 

afhankelijk van de organisatie die de VR-simulatie gebruikt voor zijn training, of en wat 
de meerwaarde is van een leidraad.  

• De focus bij de nabespreking lag teveel op vertellen wat er gebeurt in plaats van 
ervaringen te delen over hoe het voelde.   

• De VR-simulatie geeft niet direct handvatten hoe je anders om moet gaan met 
personen met LVB. Dit was tijdens de pilot  echter niet het primaire doel. Deelnemers 
gingen wel onderling in gesprek over de benadering en wisselden tips hierover uit.   

• Begeleiding bij de techniek van de VR-simulatie was in eerste instantie een vereiste. 
Bij de lightversie is dit niet het geval.  

  
 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Bij het gebruik van de VR-simulatie tijdens een training is het goed om met een 
aantal zaken rekening te houden. Plan de VR-simulatie al aan het begin van de dag, 

geef duidelijke uitleg vooraf en zorg dat de training in een grote ruimte plaatsvindt. Plan 
daarnaast genoeg tijd in voor de plenaire nabespreking en beperk het aantal 
deelnemers. Er kan immers per VR-bril maar één deelnemer tegelijk de VR-simulatie 
beleven.   

• Het kan een meerwaarde zijn om een trainingspakket te ontwikkelen rondom het 
gebruik van de VR-simulatie waarin ook concrete handvatten voor bejegening 
van personen met LVB zijn opgenomen. Dit is echter geen voorwaarde voor gebruik van 
de VR-simulatie.   

• Begin bij de ontwikkeling van een VR-simulatie met een lightversie. Dit 
project werd in eerste instantie vanuit de inhoud uitgevoerd. De technische 
mogelijkheden en voorwaarden werden pas later meegenomen in het project.   

  

  



2. Zie en begrijp je mij?  
  
Contactgegevens projectleider   
Naam    Karen Schipper  
E-mailadres    kschipper@reinaerde.nl  
  

Korte omschrijving   
Dit project richt zich op het bieden van scholing aan professionals in het sociale en justitiële 
domein in de regio Utrecht (medewerkers vanuit de PI, reclassering, buurteams, sociale 
teams, GGD-medewerkers, sport coaches, jeugdcoaches in het sociale domein, medewerkers 
van SAVE/Veilig thuis, de kindertelefoon en de kinderbescherming) gericht op het 
beter herkennen van jongeren met een LVB (Introductie van en uitleg over de SCIL-

screener tijdens de scholing), het bieden van de juiste ondersteuning en het adequaat 
doorverwijzen van deze jongeren. De scholing wordt ontwikkeld en gegeven door 
Trimbos, de Hogeschool Utrecht en Reinaerde. Er wordt een verbinding gelegd tussen het 
justitiële domein, zorgdomein en het sociale domein.  
  
Deze scholing wordt samen met jongeren met een LVB en verwanten ontwikkeld.  
De scholing wordt gegeven vanuit Reinaerde door een team van professionals en deels 
sluit een ervaringsdeskundige met LVB als co-trainer aan. De training stimuleert 
om deelnemers met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan en hierop te 
reflecteren.   
  
De verwachting is op basis van literatuur dat de scholing en het aanreiken van een 
screeningsinstrument op de langere termijn kan bijdragen aan het voorkomen van 

overschatting en overvraging door professionals waardoor de kans op delinquent en verward 
gedrag kan afnemen.  
  
Om de kennis, zoals opgedaan tijdens de training, te borgen, wordt door Reinaerde, Trimbos 
en HU een LVB-kaart ontwikkeld met daarop de belangrijkste kenmerken, aandachtspunten 
en tips  
en er is online naslagwerk beschikbaar.    
Duur pilot  
Zes maanden  
Locatie of plaats van pilot  
Utrecht  
Betrokken organisaties/partijen  
Reinaerde, Trimbos-instituut, Hogeschool Utrecht, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 

(RVS) - bureau van en voor de gemeenten/OM/Politie Midden-Nederland, Gemeente Utrecht 
- afdeling jeugd en afdeling veiligheid, ervaringsdeskundigen  
 

Evaluatie   
Uitvoering evaluatie  
Hoe:   

• Het meten van het effect van de scholing via het laten invullen van een 
competentiemeting, welke is gebaseerd op het competentieprofiel (SG)LVG, voor en 
direct na de scholing  

• Evalueren van de scholing via het laten invullen van een evaluatieformulier na de 
scholing  

• Het aanpassen van de scholing op basis van de ingevulde evaluaties  
Wat werkt?  
Inhoud/vorm training  

• Een ervaringsdeskundige die als co-trainer zijn verhaal verteld en vragen kan 
beantwoorden fungeert als eyeopener bij deelnemers, verbreedt het 
perspectief van professionals, zorgt voor meer cliëntgerichte 
zorg en empowert de jongere met LVB. Wel is er veel individuele aandacht nodig 

voor de ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld door hem persoonlijk te halen en te 
brengen. Hiermee wordt geborgd dat hij of zij daadwerkelijk bij elke training aanwezig 
is.   

• Een film met een ervaringsverhaal 
tonen (https://www.youtube.com/watch?v=lVvdLAz-wkQ&feature=youtu.be)  

• Mix tussen theorie en praktische handvatten   

https://www.youtube.com/watch?v=lVvdLAz-wkQ&feature=youtu.be


• Tijdens een training professionals uit verschillende 

domeinen/organisaties laten deelnemen zorgt voor nieuwe samenwerkingslijnen  

• Een deskundige partij op het gebied van LVB-training laten verzorgen Dit 
werkt goed omdat deze veel praktijkvoorbeelden kan gebruiken in de training. Dit maakt 
het voor de deelnemers tastbaarder.   

• Spreiding van de training over de tijd: De scholing op twee dagdelen en twee 
weken tussen de dagdelen: na het eerste dagdeel kunnen ze al aan de slag in de praktijk 

en op de tweede dag kunnen ze hierop terugkomen. Dit versterkt het leereffect.   

• Voor en na de training vullen deelnemers een vragenlijst in over hun 
competenties. Dit geeft de deelnemers veel inzichten over wat ze hebben geleerd, 
maar ook over dat ze zichzelf soms te bekwaam inschatten van tevoren.   

  
Werkproces project  

• Enthousiaste trainers en samenwerkingspartners en mond-op-
mondreclame door deelnemers zorgde voor toenemend animo   

• Samenwerken met veel partijen is leuk en leerzaam en heeft meerwaarde. De 
partijen ontmoeten elkaar, wat ervoor zorgt dat ze elkaar in de toekomst makkelijker 
vinden   

• Na afronding project de training tegen gereduceerd tarief (kostprijs) of met 
gesloten beurs (als andere partij ander aanbod voor Reinaerde heeft) aanbieden.  

• Training wetenschappelijk evalueren en bijstellen op basis van ontvangen 
feedback  

  
Doel training  
Deelnemers geven aan dat   

• de scholing hen helpt in signaleren van een mogelijke LVB. Zij weten beter waar 
zij op moeten letten en kunnen de SCIL waar nodig inzetten.   

• ze zich competenter voelen in het omgaan met deze jongeren en hun systeem.   

• zij weten welke punten van belang zijn in de communicatie en bejegening   
Wat waren knelpunten?  

• Werkdruk bij professionals die geschoold moeten worden, dus weinig tijd om deel 
te nemen aan de training  

• Strakke projectplanning was met volle agenda’s van veel partners soms lastig   

• De werving en planning van trainingen in de zomer was ingewikkeld. 
Logischerwijs kwam er weinig respons. Einde zomer trok dit bij    

• Het project had wat pech met personeelsverloop   

• Schotten tussen verschillende domeinen. Er is bijvoorbeeld behoefte om samen 
te werken met werknemers in de PI, maar dit gaat moeilijk omdat de financiering vanuit 
een ander domein komt. Bovendien kunnen medewerkers van de PI een ander idee 
hebben over hun taakopvatting bij het begeleiden van mensen met een LVB  

• Veel organisaties werken met opleidingsbudgetten, waardoor er keuzes moeten 
worden gemaakt met betrekking tot het volgen van trainingen. LVB komt dan vaak niet 
op de eerste plaats en SKJ geaccrediteerde trainingen gaan dan voor.  

 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Inbreng ervaringskennis op alle domeinen van het project (ontwikkeling en 
uitvoering training) altijd verplicht stellen. Hierdoor leert de training daadwerkelijk 

datgene aan wat relevant is.   

• Ervaringsdeskundige naar zijn vermogen inzetten en door ED laten aangeven 
wat dit vermogen is (in dit geval betekende dat deels (en niet gehele) training aanwezig 

zijn, planning niet aan ED overlaten (ophalen/brengen door iemand anders), back-up 

van zijn deel van de training op film hebben, zodat hij ook een keer kon skippen)  

• Benutten en versterken (bestaande) samenwerking tussen zorginstelling, 
onderwijsinstelling en (wetenschappelijk) kennisinstituut bij ontwikkeling training zorgt 
voor verbinding praktijk, theorie en didactische vaardigheden.  

• Juiste tijdsplanning (trainingen niet in de zomer plannen)  

• Training erkend krijgen voor punten SKJ    
  

  



3. Toezicht Sociaal Domein  
  
Contactgegevens projectleider   
Naam    Petra Reulings  
E-mailadres    pg.reulings@igj.nl  
  

Korte omschrijving   
In vijf gemeenten deed Toezicht Sociaal Domein (TSD) een toezichtonderzoek naar de 
toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een LVB. Samen met 
ervaringsdeskundigen is bepaald aan welke criteria laagdrempelige toegang moet voldoen 
en de ervaringsdeskundigen als mystery guest bekeken hoe zij de toegang ervaren (via 

website en e-mail, Whatsapp of telefoon en bezoeken). Daarna hebben 
de ervaringsdeskundigen en TSD bij de betreffende gemeente hun bevindingen 
teruggekoppeld aan de medewerkers van de gemeenten waarmee 
de ervaringsdeskundigen contact hebben gehad. Tijdens deze bijeenkomsten hebben 
de ervaringsdeskundigen hun ervaringen verteld en hebben 
de aanwezigen samen de belangrijke punten om te behouden en te verbeteren geselecteerd 
en aangegeven hoe verbeteringen zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarna is een 

soortgelijke bijeenkomst voor de managers van de gemeente georganiseerd door 
TSD. Voor iedere gemeente is er een rapport opgesteld in de vorm van ‘storytelling’ dat in 
toegankelijke taal is opgesteld. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat in het gehele proces 
het perspectief van de ervaringsdeskundige centraal heeft gestaan en de 
ervaringsdeskundigen in elke fase van het onderzoek hebben meegewerkt. Tot slot is de 
website www.toegangsociaaldomein.nl ontwikkeld als handreiking voor alle gemeenten om 

de toegang van het Sociaal Domein te verbeteren.  
Duur pilot  
Vanaf 2017   
April - aug 2018 publicatie rapportages vijf gemeenten  
Sept 2018 lancering website   
Locatie of plaats van pilot  
Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Goes, Winterswijk, Weststellingwerf  
Betrokken organisaties/partijen  
Rijksinspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) in samenwerking met de LFB  

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Personen met een LVB die gebruik willen maken van voorzieningen en diensten in het sociaal 
domein (en daarmee onvoldoende zelfredzaam zijn en een ontoereikend netwerk hebben)  
Aantal lvb’ers in de pilot  
16 ervaringsdeskundigen waren mystery guest. In elke gemeente 
gingen twee tot zes ervaringsdeskundigen op pad met meerdere hulpvragen. Daarnaast 
hebben circa 20 ervaringsdeskundigen de websites van de gemeenten beoordeeld.  

 

Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Onderzoeksmethode door VUMC. In de evaluatie staat de onderzoeksvraag centraal wat de 
waarde is van de vernieuwde inzet van het cliëntperspectief in het toezichtonderzoek naar 

de toegankelijkheid van het Sociaal Domein (dus niet wat werkt/niet werkt voor de 
LVB).   
Voor het onderzoek naar de toegang is gebruik gemaakt van een toetsingskader dat bestaat 
uit 6 verschillende punten (die volgens de ervaringsdeskundigen zelf belangrijk zijn voor 

goede toegang).    
Punten waar de mystery guest de toegang op beoordeelden:   

• Bereikbaarheid organisatie  

• Stappen van de procedure kunnen doorlopen  

• Persoonlijke hulp als dit nodig is  

• Respectvol behandeld  

• Begrijpen van de informatie  

• Genoeg informatie om te beslissen welke zorg/ondersteuning ik wil/nodig is    
Wat werkt?  



• Ervaringsdeskundigen voelen zich empowered door de wijze waarop TSD en LFB hen 

heeft betrokken bij het onderzoek.   

• De inzet van ervaringsdeskundigen leidt tot meer inzicht in en 
bewustwording bij gemeentelijke professionals op de vraag wat voor de 
doelgroep personen met een LVB belangrijk is in contact met de gemeente.   

• Door ervaringsdeskundigen in elke fase van het onderzoek te betrekken, leidt 
tot het centraal stellen van het cliëntperspectief;  

• Door medewerkers van de toegang bij gemeenten actief te betrekken bij het 
bedenken van verbeteringen, kwamen er concrete oplossingsrichtingen. De 
terugkoppelingsbijeenkomsten werden als zeer waardevol ervaren;   

• Met gemeenten in gesprek gaan over welke aanbevelingen nodig zijn of dat ze 
zelf met uitkomsten aan de slag kunnen. Dit vergroot betrokkenheid in plaats van een 
set met verbeteringen neer te leggen.   

• Autoriteit van de inspectie is een trigger en daardoor ontstaan mogelijkheden 
verbeteringen te maken.   

  
Er is website met veel handvatten gemaakt. Dit is bewust zo gedaan om dikke rapportages 
te voorkomen. Op de VNG-site wordt doorgelinkt naar de website. De site moet actief 

onder de aandacht worden gebracht.   
  
Wat voor informatie staat er zoal op deze site?   
Bereikbaarheid:  

• Zorg dat men altijd iemand kan spreken  

• Duidelijk over bij wie, wanneer en waar het gesprek mogelijk is  

• Informatie over inloopspreekuur duidelijk op de website plaatsen  

• Vraag alleen naar DigiD als het echt moet  

• Bij eerste telefonisch contact liever geen keuzemenu maar persoonlijk contact  
Stappen in het proces:  

• De werkwijze en teksten in mails en brieven laten testen door ervaringsdeskundigen  

• Bijsluiter bij lastig te lezen brief in meer eenvoudige taal  
Persoonlijke hulp  

• Het eerste contactmoment is belangrijk. Medewerkers van de gemeenten moeten 
kunnen herkennen dat er sprake is van een LVB en de persoon zoveel mogelijk in de 
eerste afspraak helpen   

• Duidelijkheid over waar mensen hulp kunnen krijgen bij het invullen van 
formulieren  

• Laat personen met LVB weten dat er iemand mee mag naar het gesprek  

• Goed doorvragen bij een hulpvraag  

• Afspraken opschrijven en geef ze mee of mail ze na   
Genoeg informatie  

• Controleer of de bezoeker genoeg informatie heeft om een keuze te maken  

• Biedt aan dat de cliënt nog contact kan opnemen als er vragen zijn en geef 
gegevens  

• Cursussen en opleidingen om LVB te herkennen.   
Respectvol:  

• Voldoende tijd voor inwoners  

• Leidt medewerkers op op het thema herkenning en communicatie met een lvb’er  
Informatie begrijpen:   

• Op B1 of A2 leesniveau schrijven  

• Korte zinnen en makkelijke woorden, geen Engels  

• Laat teksten controleren op begrijpelijkheid door ID  

• Controleer tijdens gesprek of het begrepen is  
Wat waren knelpunten?  
Inzetten ervaringsdeskundigen als mystery guest gemeente:  

• Door de (volledige) focus op ervaringsdeskundigen perspectief is de positie van 
werknemers, (eventuele) juridische gevolgen voor werknemers en de impact van het 
inzetten van mystery guest op hen onderbelicht gebleven. De gemeente had ervoor 

gekozen om de medewerkers vooraf niet in te lichten. Sommige medewerkers vonden 
het onprettig of voelden zich overvallen in de terugkoppelingsbijeenkomst. Gemeenten 
voeren geen doelgroepenbeleid dus daarom is het lastig om iets speciaals in te richten 
voor deze doelgroep: inpassen in bestaande systemen    



Wat werkt voor personen met een LVB:  
• Medewerkers waren niet altijd in staat om LVB te herkennen/erkennen  

• LVB kregen moeilijk of geen persoonlijk contact terwijl ze dat heel graag wilde.  

• Moeilijk taalgebruik op websites, in mails, brieven en formulieren, het gebruik van 
DigiD en ingewikkelde aanvraagprocedures   

• De vraag achter de vraag werd niet altijd gevonden doordat medewerkers niet goed 
doorvroegen    

 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Voor verbeteringen op lange termijn is beschikbaar budget een belangrijke 
randvoorwaarde.   

• Vooraf commitment van de wethouder om met mystery guests onderzoek te doen 
naar de toegang helpt daarbij.   

• Bij de inzet van mystery guest is het belangrijk om vooraf heldere procesafspraken 
te maken en aandacht te besteden aan de impact op en (juridische) gevolgen voor 
medewerkers. Door onder andere vooraf met gemeenten duidelijk bespreken of ze 

medewerkers vooraf willen inlichten over komst mystery guests of niet.   

• Werk samen met een belangenorganisatie zodat zij kunnen zorgen voor de 
selectie en begeleiding van de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen met LVB 
moet geschikt zijn voor het optreden als mystery guest (denkvermogen en abstractie, 
zelfvertrouwen, mentale veerkracht). De LFB heeft de inspectie geholpen bij de selectie, 
voorbereiding, training en begeleiding van mystery guests,    

• De LFB heeft nu samen met het kenniscentrum LVB een project ‘mijn stem telt’ om 
in gemeenten de toegang van het sociaal domein door ervaringsdeskundigen te laten 
toetsen. Het is handig dit door hun te laten doen dan als gemeente zelf te organiseren.  

  

  



4. Transitiecoach   
  
Contactgegevens projectleiders   
Namen    Maartje van den Essenburg   

Sara El Abassi  
E-mailadressen    m.vandenessenburg@kenniscentrum-kjp.nl  

s.elabbassi@kenniscentrum-kjp.nl  
  

Korte omschrijving   
De transitiecoach ondersteunt jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking 
en psychische problemen in de overgang naar volwassenheid. Er is een e-
learning ontwikkeld om professionals op te leiden tot Transitiecoach LVB. In een eerste pilot 

van maart tot en met juni 2018 is de e-learning getoetst met een kleine groep coaches 
(transitiecoach als functie). Vanaf september 2018 is de e-learning gratis beschikbaar 
gesteld en werd in een verlengde pilot tot en met juni 2019 onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn voor een bredere implementatie van de transitiecoach (transitiecoach als 
rol).   
Duur pilot  
Deel 1: September 2017 - juni 2018 (toetsen e-learning kleine groep coaches)  
Deel 2: September 2018 - juni 2019 (bredere implementatie van de transitiecoach)  
Locatie of plaats van pilot  
Landelijk  
Betrokken organisaties/partijen  
Partners: Karakter, MFC De Banjaard, Koraalgroep, LFB, Hogeschool Rotterdam, Landelijk 
Kenniscentrum LVB, GGZ Ecademy/Danae, Academische werkplaats Kajak en Kenniscentrum 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie.   
  

Deel 1 pilot: Vijf medewerkers van de instellingen Karakter, de Banjaard en Koraalgroep 
hebben de module gevolgd  
Deel 2 pilot: 20 coaches gestart, 11 traject afgerond. Coaches kwamen vanuit verschillende 
organisaties; Humanitas DMH, MEE Zuid-Limburg, JoU Utrecht, Community Support, CSG 
het Streek, Zorggroep Vizie en Jongerenpunt Noord (Gemeente Amsterdam)  
  

Online E-learning: 153 aanmeldingen, waarvan 127 zich daadwerkelijk geregistreerd 

hebben en 63 professionals de training succesvol hebben afgerond (juni 2019).  

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Deel 1 pilot: Jongeren tussen de 16,5 en 18 jaar oud met een LVB en psychische 
problemen.  
Deel 2 pilot: Naast doelgroep deel 1 pilot ook jongvolwassenen die ouder zijn dan 18 jaar  
Aantal jongeren in de pilot  
Deel 1 pilot: 16 jongeren, 5 medewerkers Karakter, de Banjaard en Koraalgroep  
Deel 2 pilot: onbekend aantal jongeren, 11 coaches  
Inmiddels zeker 210 coaches die de e-learning hebben gedaan (december 2019)  

 

Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Kenniscentrum KJP  
Tijdens de eerste pilot werden de ervaringen gemonitord. Op basis van ervaringen in de pilot 

fase is de e-learning op een aantal punten aangepast. In de tweede pilots is de 

klankbordgroep een aantal keer bijeen geweest en er was een eindbijeenkomst voor 
alle betrokkenen. Op deze momenten, alsook tijdens de intervisie bijeenkomsten met 
coaches, zijn bevindingen en vraagstukken besproken. De focus hierbij lag op het ontnemen 
van knelpunten en het verder ontwikkelen van het product, zodat kennis breed verspreid 
kan worden.  
Wat werkt?  
Wat werkt voor de jongere met een LVB?  

• Aandacht: Personen met een LVB ervaren de ontvangen aandacht voor hun ideeën 
en knelpunten prettig. Ze bereiden zich graag voor op de toekomst zodat ze 
zelfstandiger zijn zodra ze 18 jaar worden. Ze voelen zich veiliger en krijgen meer 
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zelfvertrouwen door de ondersteuning van de transitiecoach, is de mening van de 

betrokkenen bij de pilot.   

• Stimuleer gesprek met ouders: Het stimuleren door transitiecoaches van 
jongeren om in gesprek te gaan met hun ouders, zorgt ervoor dat ouders minder 
terughoudend worden in het (vrij)laten van hun kind.   

• Gezamenlijke aanpak: Gezamenlijk aan de gang gaan met bureaucratische 
structuren, zoals telefonische keuzemenu’s.   

• Het bespreken van praktische regelzaken zoals werk/gezond eten/sport et cetera.  

• Coach en behandelaar gescheiden rollen: Het is voor de jongeren prettig dat de 
behandelaar en transitiecoach gescheiden rollen zijn, zodat de coach vanuit het 
perspectief van de jongere ondersteuning kan leveren, zonder dat dit gevolgen heeft 

voor de behandeling.  

• Niet loslaten tot het echt goed gaat:    

• Flexibiliteit: de e-learning is geen vast protocol waarop gestuurd wordt, het is 
een toolkit die de professional kan gebruiken en toepassen op de specifieke situatie 
van een persoon met LVB. Dit bevordert maatwerk, wat nodig is voor deze doelgroep.   

  
Wat werkt voor de professionals?  

• Behandel-professional wordt ontlast in coaching taken, door de 
transitiecoach   

• Coaching rol past binnen bestaande functies: Het combineren van de rol van 
transitiecoach binnen functies die veel overlap hebben, zoals ambulant begeleider, 
jongeren coach, woonbegeleiders, et cetera. De lessen kunnen in directe 

werkzaamheden worden toegepast zonder dat extra uren nodig zijn  aansluiten bij 
bestaande structuren en functies.   

• (Externe) prikkels: Professionals kunnen gratis gebruik maken van de e-
learning en ontvangen SKJ-punten, waardoor ook deskundigheidsbevordering 

plaatsvindt. Het ontvangen van SKJ-punten voor het volgen van de training is een 
prikkel om de training ook daadwerkelijk te gaan volgen.   

• Doorontwikkeling: De tool wordt door input van professionals verder ontwikkeld 
en krijgt een platformfunctie waarop kennis van professionals verspreid wordt.   

• Bewustwording: De tool zorgt voor meer bewustwording onder professionals voor 
jongeren met LVB-problematiek.   

Wat waren knelpunten?  
• Geen tijd en capaciteit binnen GGZ: De rol van transitiecoach is lastig tot niet in 

te vullen binnen behandeltrajecten GGZ omdat hier geen tijd en/of capaciteit voor 
is. Daarentegen sluit de rol wel aan bij andere functies binnen de jeugdzorg;  

• Jongeren en ouders niet altijd bezig met toekomst: Vaak zijn jongeren 
(bijvoorbeeld door het ontbreken van cognitieve vaardigheden), maar soms ook hun 
ouders, niet bezig met hun toekomst. Coaching moet aansluiten op wat de jongere 
bezighoudt;  

• Overlap/concurrentie/onduidelijkheid rollen: Door overlap (vermeende) 
concurrentie en/of onduidelijke afbakening van taken tussen behandelaar en 
transitiecoach, waardoor er geen goede samenwerking op gang komt.  Behandelaars 
zien coaching soms ook als onderdeel van hun werkzaamheden;  

• Signalen LVB niet altijd duidelijk/te herkennen.   

• Belangrijke thema’s die nog missen in e-learning (interculturele verschillen, 
betrekken van ouders, loverboyproblematiek, persoonlijke verhalen delen, juridische 
zaken). Maar doordat jaarlijks de mogelijkheid bestaat om de training aan te passen, 

zullen deze thema’s op korte termijn worden toegevoegd.   

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Maatwerk gericht op behoeften jongere: Coaching moet goed aansluiten op wat 
de jongere bezighoudt en moet rekening houden met waar hij/zij aan toe is;  

• Verwachtingsmanagement: Het is belangrijk om in de training aandacht te 
besteden aan verwachtingen ten aanzien van jongeren met een LVB. Het helpt 
bijvoorbeeld om gesprekken niet te lang te laten duren, maar een onderwerp tegelijk te 
bespreken, et cetera;  



• Heldere taakverdeling: Soms is het lastig te bepalen waar de grens ligt tussen de 

taken van een behandelaar en een coach. Het is belangrijk om hierover onderling in 
gesprek te blijven, zodat je niet in elkaars vaarwater terechtkomt;  

• Commitment vanuit management: Duidelijk commitment en enthousiasmeren 
van professionals vanuit het management is belangrijk (blijkt ook uit literatuur). En 
vooral: ruimte om samen te bepalen waar de jongeren het best mee geholpen zijn;  

• Transitiecoach als rol zien: Het invullen van de transitiecoach als rol, in plaats van 
functie, zorgt dat er meer ruimte voor de invulling is, doordat het ingepast wordt binnen 
bestaande functies. Een extra functie toevoegen kost teveel energie en er zijn al 
mensen die een coaching taak vervullen. Het maakt niet uit of het de wijkteamcoach is, 
of de verpleegkundige, als er maar iemand is.   

• Krachten bundelen en niet opnieuw het wiel uitvinden: Het aansluiten bij en 
samenwerken met partners, zoals platform 16-27 in dit project, helpt in het vinden van 
tijd en geld voor de uitvoering van (het vervolg van)de pilot. Voordat gestart wordt met 
een pilot is het goed om te inventariseren wat er al is en welke partijen bezig zijn met 
soortgelijke projecten. Ga met hen in gesprek.   

• Duidelijke instructies: Er moet een duidelijke instructie zijn voor coaches zodat ze 
weten wat ze moeten doen.   

• Reflecteren of het goede wordt gedaan: Blijf continu nadenken (en 
reflecteren) hoe je het doel het beste in het systeem kan inbrengen, waarin je ideeën 
niet per se vasthoudt en daar flexibel in zijn. Dus wij hadden eerst de insteek van een 
transitiecoach als functie, maar zijn overgestapt op een rol.  

   

  



5. Consumindercoach Wijlanderij 
  

Contactgegevens projectleider   
Naam    Mirjam de Kunder  
E-mailadres    mirjam@zoethout.nl   
  

Korte omschrijving   
De consumindercoach organiseert en coördineert laagdrempelige ontmoeting en activiteiten, 
signaleert en biedt begeleiding bij verward gedrag en coördineert en begeleidt Wonen in de 

Luwte (een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening met tien woningen en een 
gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij).   
  
De woonbegeleiding doet zij samen met een team van vier woonbegeleiders. De activiteiten 
zijn erop gericht om te voorkomen dat de groep mensen met een LVB die aan de randen van 
de dag wat aandacht nodig hebben, tussen wal en schip valt en (opnieuw) in aanraking komt 

met justitie.   
De hulp van de consumindercoach is gericht op de uitstroom naar en training op 
zelfstandigheid. Er wordt door de consumindercoach ingezet op diverse activiteiten om 

de ‘onzichtbare’ doelgroep in beeld te krijgen, onder andere door het organiseren van een 
wekelijkse open maaltijd (inclusief samen koken) als ingang voor mensen met LVB, de 
regie (terug) te leggen bij de cliënt en de cliënt te laten bepalen hoe de zorg wordt 
ingericht. Dit heeft tot doel zorgmijders in beeld te brengen, probleemsituaties 

vroegtijdig te signaleren, ketenpartners (andere zorgpartijen, partijen uit het 
veiligheidsdomein en sociaal domein en de gemeente) te verbinden, het aanbod af te 
stemmen, de inzet van dure voorzieningen te beperken en overlast te beperken. Kortom de 
zorg te consuminderen.   
Duur pilot  
1 mei tot 1 november 2018 (zes maanden), open maaltijden zijn daarna twee keer per 
week voortgezet.  
Vanaf 1 juni 2019 is ook de woonvoorziening Wonen in de Luwte gestart   
Locatie of plaats van pilot  
Wapenveld (gemeente Heerde)  
Betrokken organisaties/partijen  

• Zoethout – zorgorganisatie waar Wijlanderij onder valt  

• Gemeente Heerde & Hattem   

• De Rode Beer – kringloopwinkel met dagbesteding (op zelfde terrein Wijlanderij)  

• Zorgbelang Gelderland   

• Intensief overleg met onder andere buren, Verian (Thuiszorg en huishoudelijke 
ondersteuning) CJG, Dimence ((hoog)specialistische ggz), Lucrato (Werkbedrijf), ’s 
Heeren Loo en  Riwis (zorginstellingen), Triada (woonstichting), politie wijkagenten, 
nazorg ex-gedetineerden  

 

Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  

• LVB en/of psychische problematiek (depressie, autisme, moeilijke jeugd 
hechtingsproblematiek, gespannen huiselijke relaties)   

• Vanaf 18 jaar, komen vanuit ouderlijk huis of vanuit 24 uurs begeleid 
wonen (die naar zelfstandig wonen toe willen/kunnen)  

• Moeten een hulpvraag kunnen uitstellen (op vast momenten is begeleiding aanwezig, 
maar niet 24/7)  

Aantal lvb’ers in de pilot  
Er zijn sinds de start van de pilot ongeveer 30 mensen met een LVB en/of psychische 
problematiek in beeld   

 

Evaluatie   
Wat werkt?  

• Peersupport en de mogelijkheid 
tot laagdrempelig contact. Een laagdrempelige activiteit in een veilige omgeving zoals 
een wekelijkse maaltijd en/of koffiemoment waarbij zowel de coach als andere mensen 
met een LVB aanwezig zijn, helpt een persoon met LVB om knelpunten (waar anderen 
ook tegenaan lopen) te adresseren en zijn sociale netwerk uit te breiden.   



• De cliënten zijn zelf voortdurend betrokken bij het project en (nieuwe) 

plannen. Ze worden als gelijkwaardige partners serieus genomen en zijn daardoor zelf 
ook ontzettend trots op het project.   

• De (woon)voorziening heeft een gevarieerd aanbod en trekt daardoor 
verschillende mensen aan. Door de diverse activiteiten en voorzieningen is er de hele 
dag kleinschalige bedrijvigheid en loopt er (bijna) altijd wel iemand rond die de 
cliënt kan helpen.   

• Een vaste structuur bieden aan mensen met een LVB. De woonbegeleiders zijn 
er in dit geval elke dag tussen 16.00-21.00 uur en de consumindercoach 
streeft met iedere cliënt naar een vorm van dagbesteding.   

• Van belang is dat zowel woonbegeleiders als consumindercoach goed opgeleid 
en toegerust zijn en voldoende op de hoogte zijn van zowel de werkelijkheid als van 
methodieken en de gedachten achter de methodieken.  

• Informatie-uitwisseling. De instrumenten (Zelfstandigheidsmatrix, ZRM) en ICT-
systemen die worden ingezet bij de zorg aan de cliënten worden zoveel 

mogelijk tussen de betrokken zorgpartijen met elkaar afgestemd.   

• De subsidie van ZonMw heeft als vliegwiel gediend om het project op te 
starten. Zonder deze subsidie was dit niet gelukt.   

Wat waren knelpunten?  
• De doorlooptijd van het project was relatief kort (vanwege financiering van het 
project door een subsidie van ZonMw). De voorbereiding nam al veel tijd in beslag.   

• Geen uitstroom door krapte woningmarkt. De krapte op de woningmarkt zorgt 
ervoor dat er onvoldoende woningaanbod is om de cliënten van Wonen in de Luwte door 
te kunnen laten stromen naar een zelfstandige woning, waardoor er langere wachttijden 
ontstaan voor de woonvoorziening.    

• Door ervaring leren welke problematiek wel en niet past bij de 
(woon)voorziening. Niet elke persoon (met LVB) bleek geschikt voor de 
(woon)voorziening. Van ervaring heeft met geleerd en kan men nu vooraf steeds beter 
de inschatting maken welke problematiek te zwaar is voor deze vorm van 
zorg/begeleiding.    

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Structurele financiering Na de pilotperiode was er nog geen structurele 

financiering geregeld. Zoethout heeft toen in eerste instantie met eigen financiële 
middelen een halfjaar overbrugd. Inmiddels is er in samenwerking met de gemeente 
structurele financiering geregeld.  

• Draagvlak creëren bij buurtbewoners in de omgeving van 
de (woon)voorziening. Bij de ontwikkeling van de (woon)voorziening is er vooraf 
intensief overleg geweest met de buurt. Dit kost tijd.  

• Er is laagdrempelig contact en een goede samenwerking tussen 
ketenpartners en betrokken professionals. De uitvoerende organisaties hadden goede 

kennis van en een netwerk in het (regionale) systeem. De lijntjes zijn erg kort, men 
schakelt snel en er is veel onderling contact. Het is een continu proces waar sommigen 
intensief betrokken zijn, en sommige contacten minder nodig zijn, maar dat kan per 
situatie of hulpvraag verschillen. De (woon)voorziening wordt door alle zorgpartijen in de 
regio gedragen.   

• Begin klein, bouw voort op bestaande projecten en stel de vraag van de 
cliënt centraal Voordat je een grote(re) voorziening nodig hebt, kan je mensen met 
een (vermoeden van) LVB heel laagdrempelig betrekken.   

• Ruimte voor experiment. De gemeente biedt ruimte aan externe partijen (met de 

juiste expertise) om te experimenteren met waar een kwetsbare groep baat bij 
heeft. Durf als gemeente ook te vragen aan de burgers te luisteren naar het veld. Zij 
weten wat er nodig is.    

  
  

  



6. Toekomstcoach  
  
Contactgegevens projectleider   
Naam    Alexia Tazelaar   
E-mailadres    A.Tazelaar@meezhn.nl   
  

Korte omschrijving   
De toekomstcoach heeft als doel om zoveel mogelijk schoolverlaters een duurzame plek in 
de samenleving te geven. De jongeren leren met ondersteuning van hun toekomstcoach 
richting te geven aan hun leven, realistische dromen en doelstellingen te formuleren en deze 
te realiseren. Het streven is hierbij een solide basis creëren met gezonde financiën, op alle 
leefgebieden realistische doelen en waar mogelijk een betaalde baan. In de gevallen waar 

een baan niet mogelijk is, wordt naar een andere dag invulling gezocht. Dit kan 
vrijwilligerswerk, dagbesteding of een vervolgopleiding zijn. Om deze doelen te bereiken 
stuurt de toekomstcoach erop aan dat er, waar nodig, (tijdig) passende informele en formele 
hulp- en zorgverlening wordt ingezet. Dit project is een voortzetting op een landelijk 
project van MEE Nederland met Toekomstcoaches.   
Duur pilot  
Mei 2019 – december 2020  
Locatie of plaats van pilot  
Den Haag  
Betrokken organisaties/partijen  
Gemeente Den Haag, MEE Zuid-Holland Noord. Als onderdeel van het koplopertraject zijn 
ook Kompassie, Straatconsulaat, Voorall en het Senioren Collectief.  

 

Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
In eerste instantie is gefocust op schoolgaande jongeren die dreigen uit te vallen of jongeren 
die al uitgevallen zijn en momenteel geen school, werk of andere vorm van dagbesteding 
hebben. De doelgroep is uitgebreid naar jongeren en jongvolwassenen met een 

LVB eventueel met psychische of gedragsproblemen. Daarnaast  wordt er onderzocht of de 
methode ook ingezet kan worden bij andere kwetsbare doelgroepen.  
Aantal lvb’ers in de pilot  
Het doel is om een passende integrale aanpak voor 20 jongeren en jongvolwassenen  tussen 

de 16 en 27 jaar te realiseren. De ondersteuning wordt door zes toekomstcoaches 
uitgevoerd.  

 

Evaluatie   
Wat werkt?  

• Trainen van professionals: Er is een inhoudelijke training ontwikkeld die 
coaches handvatten biedt (coaches ontvangen een tool en handboek) om met de 
doelgroep om te gaan. Ook is deze training gericht op het op zoek gaan naar 
mogelijkheden in het eigen netwerk of netwerk van de jongere. Belangrijk onderdeel van 
de training is het activeren van de jongeren. De training is goed ontvangen door 
de coaches.  

• Korte lijnen met een goed netwerk rondom de jongere: Vaak is er een 
netwerk rondom de jongere zelf, dat hem of haar ook kan ondersteunen. Als dit 
netwerk er niet is, of onvoldoende ondersteuning kan 
bieden, kunnen vrijwilligersorganisaties helpen. Binnen het professionele netwerk is niet 
altijd tijd, waardoor het cruciaal is om ook snel met het netwerk van de jongere of 

vrijwilligersorganisaties te kunnen schakelen. Het snel schakelen met deze netwerken 
zorgt ervoor dat het handelen van de toekomstcoaches efficiënter wordt.   

• Uitbreiding doelgroep 18+/18- naar 16-27: De toekomstcoach kan worden 
ingezet voor een bredere doelgroep dan jongeren die te maken hebben met de 

overgang 18-/18+. Het verschilt per jongere wanneer problemen ontstaan. Door 
een groter bereik aan leeftijden te hanteren, wordt een grotere groep met LVB-
problematiek bereikt. Tijdens de pilot kunnen ook jongeren met andere problematiek 
deelnemen om te onderzoeken of deze werkwijze bij hen aansluit.   

• Langdurige coaching: De pilot richt zich erop om langdurig jongeren te coachen 
(maximaal anderhalf jaar). Hierdoor houdt een professional van MEE voor langere tijd 
een vinger aan de pols van de jongere dan in reguliere trajecten.   



Wat waren knelpunten?  
• Beperkte (financiële) borging voor langdurige coaching jongeren: Ondanks 
dat met het aanbieden van coaching voor maximaal anderhalf jaar een belangrijke stap 
is richting het langdurig begeleiden, is er idealiter de mogelijkheid 
voor coaching van twee à drie jaar. Het is in de toekomst onduidelijk of de financiering 

voor trajecten van anderhalf jaar aan coaching voldoende geborgd blijft.  

• Invloed ‘foute’ contacten: Jongeren die onder (grote) invloed 
van contacten staan die een verkeerde invloed hebben op een jongere, zijn lastig te 
motiveren voor de inzet van een toekomstcoach.  

• Financiële schotten en bureaucratie: De wens is er om toekomstcoaches ook 
breder in te zetten, bijvoorbeeld bij penitentiaire inrichtingen. De hoeveelheid aan 
betrokken partijen, verschillende financiële stromen, en verschillende 
juridische kaders en beleidskaders die daarbij komen kijken, maken het lastig om de 

doelgroep uit te breiden naar jongeren die in penitentiaire inrichtingen verblijven.   

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Gedeeld commitment: Het is van belang dat jongeren gecoacht willen worden door 
een toekomstcoach. Deze motivatie is een belangrijke randvoorwaarde. 
Toekomstcoaches worden getraind in het motiveren van de jongeren, zodat een nee 
altijd nog omgezet kan worden in een ja. Soms is het zo dat jongeren zelf eerst tegen de 
lamp moeten lopen, om tot het inzicht te komen dat een coach kan helpen.  

• Voor jongeren met verslavingsproblematiek is behandeling noodzakelijk.  

• Vertrouwensrelatie: Het is van belang dat er een vertrouwensrelatie tussen de 
toekomstcoach en de jongere is.   

• Financiering: Voor de borging van de toekomstcoach en verdere integratie van de 
vaardigheden met cliëntondersteuners van MEE, maar ook voor het langdurig blijven 
coachen van jongeren is het van belang dat financieringsbronnen blijven bestaan.   

• Vroegtijdige signalering: Het is van belang om signalen van bijvoorbeeld uitval op 
school op te vangen, en snel zicht te krijgen op de situatie en het netwerk dat de 
jongere kan helpen.   

• Koppeling met bestaande initiatieven: Er zijn vaak mooie initiatieven gericht op 
ondersteuning en begeleiding, aangeboden en georganiseerd vanuit bijvoorbeeld kerken 
of moskeeën. Coaches zouden ook kunnen werken aan het inpassen van dit soort 

vormen van ondersteuning in het leven van een jongere.   
  

  



7. Samen naast elkaar  
  
Contactgegevens  projectleider  
Naam   Corien Besamusca  
E-mailadres   Corien.Besamusca@abrona.nl  
  

Korte omschrijving   
Sinds 2016 hebben de ketenpartners Inaya Zorg, Abrona, de Wilg en WIJ 3.0 een 
laagdrempelige voorziening ontwikkeld waarbij er activiteiten (koffietafels, inloopmomenten, 
workshops, et cetera) worden georganiseerd binnen de kringloopwinkel de ARM 
in Hoograven voor kwetsbare burgers. De voorziening is opgestart voor (wijk)bewoners 
met een LVB- en/of psychische kwetsbaarheid. Er is een samenwerkingsverband met diverse 

ketenpartners waardoor ze naar hun mening een grotere impact hebben dan wanneer ze 
afzonderlijk handelden. Vanwege de brede deskundigheid en kennis van diverse 
culturen worden bestaande netwerken vergroot en versterkt.   
  
In de tweede fase (vanaf 2020) is het doel om het activiteitenaanbod te continueren en daar 
waar mogelijk uit te breiden naar meer Utrechtse wijken (Lombok, Leidsche Rijn)  
Duur pilot  
Eerste fase pilot: 2017-2019  
Tweede fase: 2020- …  
Locatie of plaats van pilot  
Utrecht (De Arm, Hoograven)  
Betrokken organisaties/partijen  
Abrona, de Wilg, WIJ 3.0 en Al Amal. Daarnaast werken we nauw samen met 

kringloopwinkel de ARM, het Buurtteam, de Sociaal Makelorganisatie, GGZ-kwartiermakers 
en Gebiedsteam GGZ en POH-GGZ  

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
In eerste instantie gestart voor bewoners met een LVB- en/of psychische 
kwetsbaarheid, maar nu ook breder gericht op ‘kwetsbare wijkbewoners’ die in sociaal 
isolement zitten  
Aantal lvb-ers in de pilot  
2017-2019:  
Activiteiten worden wisselend bezocht: tussen de 4 en 30 bezoekers per activiteit. De 
aantallen per activiteit zijn groeiend.   

  
Doel 2020:  
• 60 - 70 wijkbewoners zijn sociaal geactiveerd in Hoograven  
• 20 - 30 wijkbewoners zijn sociaal geactiveerd in een nader te bepalen wijk in Utrecht  

 

Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Geen officieel meetinstrument, wel positieve feedback van personen die op bezoek komen en 
terug blijven komen  
Wat werkt?  

• Vindbaarheid: Kringloop de ARM is een begrip in de buurt, maar ook in andere 
wijken;   

• Laagdrempelig: De pilot is een succes omdat de inloop in een 

kringloopwinkel laagdrempelig is. Je kunt anoniem naar binnen lopen, wat anders is bij 
een GGZ-inloop uur. Ze voeren geen actieve promotie uit;   

• Aansluiten bij behoefte: Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de behoefte 
van de bezoekers, op basis van de informatie uit de inlooptafels. Behoefte wordt vertaald 

naar activiteiten (zoals ‘open atelier of happen en snappen’);  

• Samenwerking met gebiedsteams, POH-GGZ uit de wijk en buurtteams en 
een migratieorganisatie: hierdoor worden kwetsbare doelgroepen beter bereikt (door 
warme verwijzing/overdracht) en wordt het aanbod besproken. Door de samenwerking 

met de migratieorganisatie worden deelnemers met diverse achtergronden geïntegreerd 
in de pilot;    
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• Inpassen in bestaande systemen: Door samen te werken met de 

kringloopwinkel ontstaat er een vindplaats, maar tegelijkertijd vinden de activiteiten 
plaats in samenwerking met de kringloopwinkel: In naaiateliers wordt tweedehands 
kleding op maat gemaakt/gerepareerd met beschikbare naaimachines (win/win);  

• Professionals beschikbaar op de plek: Door professionals te betrekken, kunnen zij 
beslissen wat passend is voor een persoon met bv LVB. Hulpverlening wordt ingeschakeld 
als het nodig is, maar soms worden problemen ook al aan de koffietafel door de bezoekers 
onderling, zonder tussenkomst van professionals opgelost. De lijntjes met buurtteams zijn 
kort als het nodig is.   

• Alle bezoekers van de kringloopwinkel zijn welkom aan de koffietafel, 
daardoor ontmoeten ook kwetsbare en krachtige inwoners elkaar;  

• Aanpak met een preventie benadering: Volledige acceptatie van de ander, niet 
te hoog instappen, aansluiten is de basis en contact en vertrouwen. Betrokkenen zijn 
zich ook bewust van culturele normen en waarden. Acceptatie essentieel.   

Wat waren knelpunten?  
• Het vraagt zorgvuldige begeleiding om diverse doelgroepen (vanuit diverse culturen 
) aan elkaar te verbinden;  

• Samenwerking is een kracht, maar soms ook een belemmering: Iedere 

organisatie heeft eigen normen en waarden. Hierin moet je extra investeren, 

bijvoorbeeld in de samenwerking met een migratieorganisatie. Teruggaan naar 
de gezamenlijke visie.  

 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Langdurige inzet om wijkbewoners die nog niet in beeld zijn te vinden, bereiken en 
te ondersteunen. Om deze reden is het noodzakelijk dat de diverse activiteiten 
professioneel begeleid worden; of een professioneel vangnet hebben;  

• Oog hebben voor de diverse populaties in de wijk en hierbij aansluiten (in 
benadering, soort activiteiten et cetera);  

• Vraag een aanbod laten aansluiten op elkaar: vragen waar de behoefte ligt;   

• Alle meewerkende organisaties moeten op één lijn zitten.    
  
  

  



8. Reality Keeper   
  
Contactgegevens projectleider   
Naam    Trudy Janssen  
E-mailadres    trudy@veerkrachtcentrale.nl  
  

Korte omschrijving   
De app Reality Keeper van stichting Anoiksis Beheer is in eerste instantie ontwikkeld voor 
de ggz-sector om op social media tekenen van verward gedrag (vroegtijdig) te 
signaleren. Aanvullend hierop is er een project uitgevoerd waarbij de app werd ingezet voor 
mensen met een LVB.  
Tijdens de ontwikkeling van de app is er rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid 

van de app voor mensen met een LVB. Wanneer iemand met een LVB de app gebruikt 
en zijn social media gedrag afwijkend is ten opzichte van  zijn gedrag dat hij normaal 
gesproken laat zien op social media, kan hij aangeven dat er een signaal naar een door 
hemzelf ingegeven contactpersoon (maatje/vriend/familielid/zorgverlener) wordt 
verstuurd. Deze contactpersoon kan hierop acteren en degene met een LVB op dit moment 
tijdig ondersteunen.   

Naast het gebruik van deze app zijn er social media wijsheid trainingen voor mensen met 
LVB ontwikkeld en zijn deze in diverse wijkcentra gegeven.   
Locatie of plaats van pilot  
Amsterdam-West, Noord en Zuid  
Betrokken organisaties/partijen  
Ervaringsdeskundigen van LFB Nederland en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen 
adviseren over de inzet van peersupport.  
Stichting Beste Buren, Stichting Anoiksis Beheer en de Veerkracht Centrale voeren het 
project gezamenlijk uit.   

 
Evaluatie   
Wat werkt?  

• De eenvoud van de app was voor mensen met een LVB gebruiksvriendelijk. Het 
gebruik van pictogrammen (smileys) werkte bijvoorbeeld goed, is de mening van de 
betrokkenen;  

• Deelnemers van de training aan elkaar koppelen en elkaars contactpersoon zijn voor 

de app. Zo kan een offline en online community ontstaan van mensen met een LVB 
uit dezelfde wijk;  

• Ervaringsdeskundigen betrekken bij de uitwerking van het project.  
Wat waren knelpunten?  

• Vanwege privacywetgeving bleek het uiteindelijk lastig te zijn om de uitvoering 
van de app te automatiseren. De gebruiker dient iedere keer eerst toestemming te 

moeten geven alvorens de resultaten mogen worden doorgestuurd. De signalerende 
functie van de app is hiermee minder dan van te voren gedacht.   

• De financiering van het project was lastig. Met een subsidie van ZonMw was 
de doorlooptijd erg kort en de borging van de resultaten niet goed geregeld.    

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Koppeling tussen offline en online leven kan aanvullend op elkaar zijn, elkaar 
versterken en  meer gebruik van gemaakt worden;  

• Bij de inzet van ervaringsdeskundigen  aandacht hebben voor hun rol en vanuit 

gelijkwaardigheid handelen;  

• Bij de inzet van ervaringsdeskundigen vooraf goed bepalen waarvoor je ze wilt 
inzetten en wat je hiermee vraagt van 
een ervaringsdeskundige. Is het bijvoorbeeld voor een klankbord op 
beleidsontwikkeling of als trainer in een training? Op welk niveau (uitvoerend, tactisch 

of bestuurlijk niveau) wordt verwacht dat de ervaringsdeskundige meepraat- denkt en 
doet?  

  
Op het niveau van het uitvoeren van een project  worden vanuit dit project de volgende 
lessen getrokken:  



• Richt pilots in met een projectduur die ten minste een halfjaar is, aangezien de 

aanlooptijd van een project vaak veel tijd kost;   

• Werk niet met teveel partijen samen in een project. Zorg dat de uitvoering 
overzichtelijk en uitvoerbaar blijft;   

• Denk na over de titel LVB en daarmee het perspectief van waaruit naar 
mensen met een LVB wordt gekeken.   

  

  



9. Zorg voor je geld  
  
Contactgegevens  projectleider  
Naam   Lidwien Schulten  
E-mailadres   lschulten@wsg.nu   
  

Korte omschrijving   
Als onderdeel van het overkoepelende project ‘Rust in je rekening’ van het Veiligheidshuis 
regio Utrecht, is het Expertisecentrum William Schrikker gevraagd 
om communicatiemateriaal te ontwikkelen voor personen met een LVB binnen de Top X van 
het Veiligheidshuis. Dit communicatiemateriaal bestaande uit infographics met uniforme 
pictogrammen moet helder uitleggen wat financieel toezicht van een bewindvoerder kan 

opleveren om schulden te aan te pakken(als factor die kan bijdragen niet verder te gaan met 
crimineel gedrag) of te voorkomen De infographics zijn ondersteunend aan een gesprek 
met personen met een LVB over financieel toezicht. Het materiaal moet zowel jongeren 18-
/18+ als volwassenen op een eigentijdse en positieve motiverende manier aanspreken.   
Duur pilot  
Maart 2017 – november 2017  
Locatie of plaats van pilot  
Regio Utrecht  
Betrokken organisaties/partijen  
Zorg voor je geld is tot stand gekomen via participatie en feedback van: betrokken 
jongeren en volwassenen, projectgroep Veiligheidshuis Regio Utrecht, 
Bewindvoerdersbureau Brigitte Vaneveld, begeleiders PI, juristen en  Jeugdbescherming, 
jeugdreclassering & pleegzorg William Schrikker en andere ketenpartners. De financiering is 

mogelijk gemaakt door het ministerie van J&V en de WSG.   
Bureau Spelpartners (Spelpartners.nl) heeft het materiaal ontworpen.    

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Personen met een LVB die een hardnekkige criminele levensstijl hebben in combinatie met 
ernstige problemen op het gebied van huisvesting, financiën/schulden, dagbesteding, en of 
werk, familierelaties en gedrag.  

 
Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Gedurende de ontwikkeling van het materiaal, is aan de doelgroep en betrokken partijen om 
feedback gevraagd. Het gebruik van het ontwikkelde communicatiemateriaal is tot op heden 
niet geëvalueerd.   
Wat werkt?  

• Communicatie afgestemd op de doelgroep: De informatie die wordt gegeven is 
informatief, begrijpelijk en motiverend. De informatie wordt met behulp van 
pictogrammen visueel ondersteund, waardoor personen met een 
LVB makkelijker begrijpen waar de informatie betrekking op heeft en daarmee beter in 
staat zijn te praten over hun verhalen/ervaringen. Er ontstaat hierdoor 
eerder een wederzijds gesprek tussen professional en een persoon met LVB.   

• Papieren infographic ondersteunt het gesprek beter 
dan een digitale infographic: Een papieren infographic met pictogrammen heeft als 
voordeel dat het ondersteunend is aan het face-to-facegesprek tussen de professional en 
zijn cliënt met LVB.  Tijdens de pilot ervaarden de professionals dat zowel de cliënten 

met LVB als zijzelf bij de papieren versie geneigd waren weer terug te grijpen op eerder 
besproken pictogrammen (en dus onderwerpen) en het gesprek zo meer ‘vanzelf’ 
liep. Een digitale tool is hier minder flexibel in, omdat eerder 
besproken ’onderwerpen (in de vorm van pictogrammen) bijvoorbeeld uit beeld raken als 
het gesprek wordt voortgezet. Een digitale versie is wel handig bij dossiervorming en 
uitwisseling van het communicatiemateriaal, is een aanvulling en sommige professionals 
en cliënten zullen er de voorkeur aan geven.  

• Het samenwerken met een grafisch vormgever die de doelgroep kent.   

• Uniforme communicatiestijl: het helpt voor de 
doelgroep als gebruikte pictogrammen overal, onafhankelijk van het thema van het 
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communicatiemateriaal, hetzelfde eruitzien1 en ook hetzelfde betekenen om 

informatie sneller en makkelijker te begrijpen (net zoals bij verkeersborden).  
  
Ondanks dat dit een kleine interventie betreft, bleek het in de praktijk direct een 
meerwaarde te hebben voor het gesprek tussen professional en cliënt met een LVB.   
Wat waren knelpunten?  
Door een gebrek aan financiële middelen bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht is het project 
niet tot haar volledige potentie gekomen terwijl het zich leent voor doorontwikkeling en dan 

voor een veel bredere doelgroep LVB toepasbaar is. In 2020 neemt het Expertisecentrum 
het initiatief voor die doorontwikkeling financiering aan te vragen.  

 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Gebruik van een nieuwe (communicatie)tool moet passen binnen bestaande 
werkzaamheden van de professionals: Professionals moeten een nieuwe 
(communicatie)tool niet als ‘nog iets extra’s’ zien dat ze moeten gebruiken. De tool moet 
ondersteunend zijn aan hun huidige werkzaamheden.   

• Betrek de eindgebruikers bij de ontwikkeling van een 

(communicatie)tool: Ontwikkel nooit iets zonder de eindgebruikers en betrek 
ze vanaf het begin bij de ontwikkeling. Dit verhoogt het draagvlak onder medewerkers 
om de tool te gebruiken.   

• Voldoende financiële middelen   

• Inventariseer wat er al is: Zoek uit of er niet al 
soortgelijke (communicatie)tools bestaan, zodat je niet zelf het wiel opnieuw 
uit gaat vinden waar dat niet nodig is. Daarbij kan je  aansluiten op bestaande stijlen 
en een uniforme communicatiestijl aanhouden.  

• Handleiding: Er moet voor de professionals die de (communicatie)tool gaan 
gebruiken een bijkomende handleiding zijn over hoe de tool geïmplementeerd en 
gebruikt dient te worden in de praktijk.   

• Betrek een goede vertegenwoordiging van samenwerkingspartners in de 
projectgroep, waaronder ervaringsdeskundigen.  

   
  

  



10. Kom je de volgende keer?  
  
Korte omschrijving   
Er zijn ervaringsdeskundigen ingezet in de wijkteams die voorlichting geven aan 
professionals in de wijk. Hierdoor leren professionals alert te zijn op signalen van LVB.  In de 
pilot worden ervaringsdeskundigen opgeleid om een bijdrage te leveren aan het bereiken 
van mensen met LVB. Onderzocht wordt op welke manier deelname van personen met een 
LVB aan groepsactiviteiten gestimuleerd en vormgegeven kan worden, én welke 

rol ervaringsdeskundigen daarin kunnen spelen.   
Duur pilot  
2018 - 2019  
Locatie of plaats van pilot  
Purmerend  
Betrokken organisaties/partijen  
Gemeente Purmerend, Welzijnsorganisatie Clup, MEE, reïntegratiebureau Odibaan en 
zorginstelling Odion, financiering door ZonMw  

 
Evaluatie   
Wat werkt?  

• Begrip & herkenning  

• Inzicht in belevingswereld LVB De inzet van ervaringsdeskundigen is een 
aanvulling op de professionaliteit van professionals en zij zijn zich meer bewust van hun 
taalgebruik en houding. Het geeft de professional een goed beeld van de 
belevingswereld van personen met een LVB.  

  
Wat werkt in training van ervaringsdeskundigen:  

• Wensen & behoeften ervaringsdeskundigen centraal stellen Training toesnijden 
op wensen en behoeften van de trainees. Dit bevordert individuele ontwikkeling  

• Gelijkwaardigheid Het coachen van ervaringsdeskundigen gebeurt vanuit 
gelijkwaardigheid. Openheid van de coach over eigen worsteling met zijn of haar 
beperking heeft meerwaarde, dit werkt 'normaliserend'. Plus een signaal naar buiten 
(externen zien dat gelijkwaardigheid met LVB mogelijk is)  

• Tempo Rekening houden met het tempo van de ontwikkeling die trainees 
doormaakten   

• Persoonlijke groei ervaringsdeskundigen Door deelname aan het project hebben 
de ervaringsdeskundigen een persoonlijke groei doorgemaakt en is de eigenwaarde 
gegroeid   

Wat waren knelpunten?   
• Niet-persoonlijk contact Werving van ervaringsdeskundigen via flyer leverde niets 
op  

• Opzetten samenwerking kost tijd Het kost tijd om eenzelfde visie op het 
project met een belangrijke samenwerkingspartner te realiseren   

• Andere organisaties betrekken Het is niet gelukt om andere organisaties actief 
een beroep te laten doen op de inzet van ervaringsdeskundigen. Soms was er te weinig 
draagvlak voor het gebruik make van een ervaringsdeskundige  

• Ander toekomstperspectief van ervaringsdeskundigen Na het volgen van de 
training wilden de ervaringsdeskundigen zich verder ontwikkelen tot een andere rol, in plaats 

van de rol van ervaringsdeskundigen   

• Langdurige betrokkenheid van dezelfde groep ervaringsdeskundigen  

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen? (hoe laat je deze werkwijze slagen)  

• Ervaringsdeskundigheid inzetten vraagt wat van een persoon niet iedereen 
die ervaring heeft, kan die gebruiken om anderen te helpen   

• Ervaringsdeskundigen in duo’s laten samenwerken met 
begeleider Een ervaringsdeskundige heeft begeleiding nodig in de werkzaamheden; 
iemand die bij kan springen als dat nodig is  

• Gelijkwaardigheid Doordat ervaringsdeskundigen ingezet worden in het wijkteam, 
moeten ze alert zijn op over- en onderschatting (iedereen binnen het wijkteam wordt als 
gelijk gezien)  



• Training en coaching ervaringsdeskundigen. Goede training 

van ervaringsdeskundigen (richten op enthousiasmeren, succeservaringen, serieus 
nemen, veilige leeromgeving) waarin op individueel niveau gekeken wordt naar de 
behoeften van de ervaringsdeskundigen. Daarbij is het belangrijk dat een balans 
wordt gezocht in: wat vergt mijn leven van mij, versus: wat kan ik doen voor anderen?  

• (Reëel) verwachtingsmanagement De ontwikkeling die ervaringsdeskundigen 
meemaken is voor hen niet altijd te combineren met het ondersteunen van anderen, 
omdat zij zelf ook nog de nodige problemen ervaren.   

  

  



11. Proeftuin LVB & schoolverzuimketen  
  
Korte omschrijving   
De proeftuin beoogde aandacht voor het thema LVB op een reguliere vmbo-school te 
bevorderen, met als doel een betere herkenning en begeleiding van leerlingen met een LVB 
en schoolverzuim-problematiek.  
De proeftuin bestond globaal genomen uit activiteiten gericht op 1) het inventariseren van 
de huidige ondersteuningsstructuur van de school, de (kennis)behoefte van de school en 

leerplichtambtenaren rond LVB 2) het inventariseren van behoeften van jongeren met een 
LVB met betrekking tot omgang en ondersteuning, 3) kennisbevordering binnen school, 
leerplicht en samenwerkingspartners rond LVB (mede in relatie tot schoolverzuim) en 
handvatten voor omgang met LVB jongeren 4) het faciliteren van screeningsoefening met 
behulp van de SCIL op school met twee coaches passend onderwijs (CPO’ers), en 5) 
kennisverspreiding LVB en schoolverzuim in regulier onderwijs via de organisatie van een 

symposium en ontwikkeling van een handreiking LVB voor regulier onderwijs.  
Duur pilot  
Mei 2018 tot en met mei 2019  
Locatie of plaats van pilot  
Leiden  
Betrokken organisaties/partijen  
Coördinatie: Regioplan en het Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden  
Uitvoering project: Da Vinci College Lammenschans in Leiden en Regionaal Bureau 
Leerplicht (RBL) Holland Rijnland  
Overige betrokkenen: Gemeente Leiden, Ingrado, LFB, het ministerie van Justitie en 
Veiligheid  

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Voor screenen: leerlingen met vermoeden LVB met signalen van verzuimproblemen/extra 
ondersteuningsbehoefte, Nederlandstalig, 12-15 jaar en met toestemming ouders  
Voor gebruik handreiking: alle leerlingen met (vermoeden) LVB  
Aantal lvb-ers in de pilot  
Interviews met zes jongeren met LVB over behoeften doelgroep.   
Screenen van vijf leerlingen met vermoeden LVB.  

 
Evaluatie   
Uitvoering evaluatie (door wie, wanneer (nulmeting of niet), hoeveel 

respondenten, hoe)  
Regioplan en het Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden hebben een 
eindrapport geschreven over de uitvoering, ervaringen, opbrengsten en 
uitdadingen van de proeftuin.   
Wat werkt?  
Rondom uitvoering van de proeftuin:  

• De proeftuin had een aanjagende werking die ervoor zorgde dat LVB voor het eerst 
onderwerp werd op de betrokken school (met name bij medewerkers op de vloer) en bij 
Leerplichtambtenaren en er daarmee aandacht voor het thema LVB kwam.   

  
Rondom de inzet van de SCIL in het regulier onderwijs  

• CPO’ers zijn van mening dat met screening van LVB-problemen 
ondervangen kunnen worden voor kinderen die nu nog ‘buiten de boot’ vallen. Denk 

aan leerlingen die niet goed in het groepsplan passen, maar voor wie ook geen 
individueel handelingsplan beschikbaar is omdat ze geen herkende ondersteuningsvraag 

hebben.   

• Omgangstips op groepsniveau introduceren: Het zou naar mening 
van de CPO’ers nuttig kunnen zijn om de omgangstips t.a.v. personen met LVB direct op 
groepsniveau te introduceren, zonder dat je direct op individueel niveau screent op LVB.  

  
Rondom omgang met leerlingen met een LVB:  

• Communicatie doelgroep: Jongeren met LVB hebben behoefte aan erkenning en 
gehoord worden; Grenzen te stellen en de jongeren duidelijkheid bieden over wat er van 
ze verwacht wordt; jongeren helpen het overzicht te houden.  



• Werken aan een vertrouwensband met de jongere.  

• Verwachtingsmanagement: Doelen op knippen in behapbare 
stukken/kortetermijndoelen; Reële eisen te stellen (maatwerk bieden).  

• Betrekken doelgroep bij aanpak van verzuim en ze als volwaardig 
gesprekspartner zien: gesprekken dienen mét hen en niet óver hen gevoerd te worden.   

• Betrokken te zijn bij de leerling en de gezinssituatie van de leerling in beeld te 
hebben.  

• Samen te werken met alle betrokken partijen en het netwerk van de jongere: 
ouders, school en hulpverlening; Indien nodig moeten ook ouders ondersteund worden 
bij het bieden van een goed opvoedklimaat. Vanuit school kan bijvoorbeeld adequate 
ondersteuning worden geboden indien de jongere gepest wordt.  

Wat waren knelpunten?  
Knelpunten rondom de inzet van de SCIL in het regulier onderwijs:  

• SCIL ongeschikt voor doelgroep < 14 jaar: De SCIL levert vanaf 14 jaar 
voldoende betrouwbare uitkomsten op. De CPO’ers zien problemen vaak ontstaan na de 
overgang van de eerste naar de tweede klas, omdat er dan meer zelfstandigheid van 
leerlingen gevraagd wordt.   

• SCIL ongeschikt voor doelgroep met taalachterstand: CPO’ers vonden het een 

gemis dat de SCIL niet geschikt is voor kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende 
machtig zijn, waardoor leerlingen uit de ISK-klas niet gescreend konden worden.  

• LVB is een beladen onderwerp om aan te snijden: De zorgcoördinator voelde 
zich er niet senang bij om de ouders voor toestemming voor het afnemen van de SCIL 
bij hun zoon of dochter te benaderen. Als de term LVB valt, kan dat mogelijk weerstand 
oproepen bij ouders en de langetermijnrelatie tussen school en de ouders (en leerling) 
verstoren. Het bespreekbaar maken van een (vermoedelijke) LVB kan tegen deze 
achtergrond daarom als (extra) beladen worden ervaren. Dit maakte de zorgcoördinator 
terughoudender wat betreft screening dan de CPO’ers.  

• Vragen SCIL roepen ongemak op bij afnemende 
medewerker: CPO’ers voelden zich niet bij alle vragen van de SCIL even op hun 
gemak, waardoor ze een vraag soms anders stelden. De SCIL is 
echter minder betrouwbaar als wordt afgeweken van de exacte formulering van een 
vraag.  

• Handelingsverlegenheid onder medewerkers om screeningsrol in te vullen.   
  

Knelpunten rondom uitvoering project:  
• De doorlooptijd van het project was relatief kort (vanwege financiering van 
het project door een subsidie van ZonMw), waardoor borging 
van het bevorderde bewustzijn rondom het thema LVB niet verder gemonitord kon 
worden. De projectcoördinatie lag daarnaast buiten de school, waardoor er na het 
project geen zicht meer was op verder verloop van het thema LVB binnen 

de betrokken school.   

• Onbekendheid thema LVB op betrokken school: De projectcoördinatie lag in 
handen van partijen die al verder zijn in hun visie op het thema LVB dan de uitvoerende 
organisaties. Het thema LVB bleek (nog) helemaal niet te leven op de 

betrokken school en het kostte veel meer tijd dan van tevoren gedacht om het belang en 
de relevantie van het thema duidelijk te maken.  

• (Beleids)medewerkers op de school hadden niet veel tijd voor uitvoering van het 
project. Zij hadden vaak al een enorm takenpakket en daardoor was het lastig tijd 

te maken voor nog een extra taak/thema. Daarbij is motivatie en enthousiasme voor de 
proeftuin vaak individueel bepaald.   

• De trainingen zorgden voor meer aandacht voor het thema LVB, maar voor het 
vervolg hierop ‘hoe ga je om met een leerling met LVB’ is de handreiking alleen niet 

genoeg.   

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Bewustwording via training: Professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders in 
het reguliere onderwijs dienen via training(en) zich bewust te worden van de 
relevantie en het belang van het thema LVB en het nut van screening van een LVB (het 
cruciale onderscheid kunnen maken tussen ‘onwil’ en ‘onmacht’ bij een 
leerling) en handvatten aangereikt te krijgen hoe zij een soms beladen onderwerp als 



LVB bespreekbaar kunnen maken en wat zij in de bejegening van personen met LVB 

kunnen doen.   

• Een passende bejegening van elke leerling, ook met (vermoeden) LVB, is altijd 
maatwerk. Oefenen is hier de sleutel en dit kost tijd.   

• Integrale samenwerking. Als een onderwijsinstelling concreet aan de slag wil 
gaan met screening en/of passende ondersteuning van leerlingen met een LVB kan het 
tevens zinvol zijn om, indien relevant, leerplicht en andere betrokken 
samenwerkingspartners hiervan op de hoogte te stellen, en verworven kennis en 
omgangstips te delen met betrekking tot LVB. Dit komt een effectieve ondersteuning van 

de leerling ten goede.  

• Kennisuitwisseling uitvoerings- en kennisorganisaties: Breng uitvoerende en 
kennisorganisaties die veel expertise rondom personen met LVB hebben opgebouwd, 
zoals voortgezet speciaal onderwijsinstellingen of zorginstellingen en kenniscentra in 

contact met regulier onderwijsinstellingen. Zo kunnen ze van elkaar leren.   

• Betrek netwerk en creëer draagvlak: Wanneer je als buitenstaande partij een 
proeftuin start, zoek dan een partij erbij die goede contacten heeft met 
de organisaties waar je de proeftuin wilt uitvoeren, breng in kaart op welk niveau binnen 
een organisatie je toestemming nodig hebt om de proeftuin uit te kunnen voeren en of 

er genoeg capaciteit en motivatie binnen de organisatie is voor de uitvoering van de 
proeftuin.   

  
  

 

  



12. VSO-beschut  
  

Contactgegevens projectleider   
Naam    Anne-Marie de Gouw  
E-mailadres    adegouw@meierijstad.nl   
  

Korte omschrijving   
De pilot is erop gericht om  voor scholieren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met 
uitstroomprofiel beschut werk een doorlopende route van school naar beschut werk te 

realiseren, zodat deze jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Als beschut 
werk niet haalbaar blijkt, wordt ingezet op een alternatief haalbaar doel richting bijvoorbeeld 
arbeidsmatige dagbesteding of zorg. Wanneer er juist meer mogelijk is dan beschut werk 
wordt dit ook gefaciliteerd.   
  
De route wordt gerealiseerd met de ontwikkeling en uitvoering van een driefasen 

programma (chronologisch aan de laatste drie schooljaren):  
• Fase 1: Spelenderwijs door middel van VR kennismaken met beschut werk in een 
sociaal werkbedrijf;  

• Fase 2: Module Praktijkervaren: een groepsgewijs programma van zes tot acht 
leerlingen, die onder begeleiding (van speciale werkbegeleider en eigen mentor) binnen 
het sociaal werkbedrijf stage gaan lopen op verschillende werkplekken gedurende een 
periode van 18 weken (een dagdeel per week inclusief twee trainingen);  

• Fase 3: Schakeljaar beschut werk: stagelopen op een of twee plekken binnen het 
sociaal werkbedrijf. Op maat en met specifieke werkbegeleiding.   

Aan het einde van fase 2 en 3 worden de criteria voor een UWV-aanvraag beschut werk (met 
behulp van Toetsings-/ervaringsformulier arbeidsvermogen en werkaanpassingen) ingevuld. 
In fase 2 om inzicht te krijgen in te ontwikkelen gedrag, werknemersvaardigheden en 
leerbaarheid. In fase 3 ter toetsing van een aanvraag beschut werk of dagbesteding.  
Duur pilot  
Januari  2019 tot en met januari 2022    
Locatie of plaats van pilot  
Noord-Brabant  
Betrokken organisaties/partijen  

• HUB Noord-Brabant – scholengemeenschap met vso-scholen  

• WSD en IBN – Sociale werkbedrijven    

• De gemeente Meierijstad (met WSD en IBN) en gemeente Oss (met IBN)   

• UniK – biedt ondersteuning op maat aan kwetsbare mensen   

• UWV - toetst of een leerling in aanmerking komt voor een beschutte werkplek  

• Jongeren met een LVB met hun ouders  

 

Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Personen in de leeftijd van 13-18 jaar  
Aantal lvb-ers in de pilot  
In totaal zullen per jaar ongeveer 30 leerlingen baat hebben bij de nieuwe aanpak.   
Per sociaal werkbedrijf stroomt er gedurende de drie jaar dat de pilot duurt twee keer een 
groep van zes tot acht scholieren in vanaf de eerste fase en twee keer een groep van zes tot 
acht scholieren vanaf de tweede fase. Dit aantal kan gedurende de pilot nog (omhoog) 
worden bijgesteld.   

 

Evaluatie   
Uitvoering evaluatie  
In november 2019 is er een eerste lerende evaluatie geweest met de samenwerkende 
partijen van de pilot met IBN. Op basis van enkele leer- en aandachtspunten is het 
werkproces tussentijds aangepast. Zowel alle betrokken partijen als de eerste 
participerende scholieren en hun ouders zijn enthousiast en positief over 

de eerste uitvoering van fase 2 van het programma.   
De lerende evaluaties worden gedurende de gehele looptijd van de 
pilot voortgezet. Daarnaast houdt men bij waar de scholieren na fase 3 naartoe 
uitstromen. De betrokken partijen denken er ook over na om later in de pilot een 
impactanalyse en per organisatie een kosten-batenanalyse uit te voeren.   



Wat werkt?  
• Jongeren met LVB zelf laten ervaren, empoweren en aansluiten bij hun 
belevingswereld. Door de jongeren onder begeleiding (op maat) de praktijk te laten 
ervaren, krijgen ze een idee van hoe hun toekomst qua werk eruit kan komen te zien.. 
Ze hebben het gevoel ergens bij te horen en voelen zich serieus genomen. Door hen op 

een bepaalde manier te laten reflecteren op wat ze geleerd hebben empower je ze en 
krijg je een gedragen voorstel waar naartoe ze na school het beste kunnen uitstromen.   

• Aansluiten bij het huidige systeem en de nieuwe werkwijze onderdeel 
maken van dit systeem. Stage bij een sociaal werkbedrijf een verplicht onderdeel van 

het lesprogramma maken, zorgt ervoor dat beschut werken  bij een sociaal werkbedrijf 
meer genormaliseerd wordt. Daarbij is van belang aan te sluiten bij werkproces UWV, zij 
geven immers de indicatie beschut werk af na uitstroming.   

• Preventieve integrale aanpak in plaats van reactieve gesegmenteerde 
aanpak. De nieuwe werkwijze geldt als vaste structuur voor alle scholieren met 
uitstroomprofiel beschut werk en is niet pas de oplossing als er iets mis is gegaan. 
Hierbij werkt het om vanaf het begin (fase 1) persoonlijke begeleiding in te 
zetten. UniK kan de jongere, met zijn gehele gezin, ook buiten de werkplek begeleiden.   

Wat waren knelpunten?  
Uit een tussenevaluatie van IBN bleken de volgende knelpunten:  

• De informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen blijkt nog onvoldoende. Bij 
het SW-bedrijf werd er aan het begin van de pilot geen dossier aangemaakt. Dit is 
aangepast om wel   

contactgegevens, achtergrondinformatie en eventuele bevindingen te kunnen 
noteren.  

• De tijdsplanning van wanneer welke interventies worden ingezet. Het blijkt dat er 
tussen fase 2 en 3 niet een te lange periode moet zitten en dat de begeleiding 
van UniK al vanaf de start van fase 1 dient te worden opgestart. Het kost tijd om 
vertrouwen te winnen van de jongeren. Het pas opstarten van deze begeleiding tijdens 

fase 2 is daarom te laat. Het duurde soms even om iedereen mee te krijgen in het 
opzetten en uitvoeren van de nieuwe werkwijze. Zo kostte het voorafgaand aan het 
project een tijd alvorens sommige gemeenten SW-bedrijven betrokken bij de uitstroming 
van jongeren naar beschut werk.   

Toen het project van start ging waren werkbegeleiders van de SW-bedrijven in het 
begin wat huiverig in het toelaten van mentoren vanuit school op de werkvloer. In 
de praktijk bleek echter dat zij elkaar vooral versterken, aanvullen en in balans 

brengen.    
  

Daarnaast een algemeen knelpunt:  
• Sommige jongeren vallen ondanks deze pilot nog steeds tussen wal en 
schip. De jongeren die uiteindelijk uitstromen naar dagbesteding, verdwijnen uit het 
zicht van de school. Zij hebben op het moment van uitstromen geen arbeidsvermogen, 
maar op termijn zou dit wel zo kunnen zijn. Er is op dit moment nog geen oplossing voor 
dit probleem.  

 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Er dient voldoende budget en bereidheid omtrent de inzet van eigen middelen bij 
alle partijen te zijn. Het project kost veel tijd en begeleiding en daarmee financiële 

middelen. Er moet dus ruimte zijn in het eigen budget en een stuk idealisme om de pilot 
uit te voeren. De kosten gaan voor de baten uit.   

• Er dient voldoende draagvlak te zijn bij alle partijen. Vanuit een intrinsieke 

motivatie voelen alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de doelgroep. 

Daarbij dienen ouders en de jongeren zelf vanaf het begin in kleine stapjes te worden 
meegenomen in het proces. Klein beginnen (informele rondleiding jongeren in sociaal 
werkbedrijf) en groots eindigen (kick-off én aan het einde van het traject een 
certificaatuitreiking met jongeren, ouders en bestuurders). De begeleiders op de vloer 
spelen hierbij ook een belangrijke rol. Iedere organisatie dient zijn medewerkers op tijd 
mee te nemen in de uitvoering van de pilot.   

• Een integrale aanpak is essentieel. De samenwerking met de zorg (UniK) zorgt 
ervoor dat medewerkers van de school en de sociale werkbedrijven zich ondersteund 
voelen en de scholieren ook buiten de werkvloer begeleid kunnen worden. 
Samenwerking met het UWV is daarnaast ook zeer zinvol. Zij denken mee op 



casusniveau en helpen mee het ‘aan de voorkant’ te regelen. Dit kan op de lange termijn 

veel ‘aan de achterkant’ opleveren, zeer voor wat betreft de indicatiestelling beschut 
werk.  

• Goede samenwerking(safspraken) en samen actiegericht leren gedurende 
het project zijn cruciaal.    

• De betrokken gemeenten bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en laten 
de  professionals met de juiste expertise de regie nemen. Alle partijen werken samen, ze 
durven fouten te maken en lossen ze samen op, ze zijn transparant en communicatief 
naar elkaar, hebben korte lijntjes, kennen elkaar inmiddels goed en denken in 

oplossingen in plaats van problemen.  
  
  

  



13. Onopvallend Anders  
  
Contactgegevens projectleider  
Naam   René Vader  
E-mailadres   rene.vader@politie.nl  
  

Korte omschrijving   
Tijdens het verhoor van een verdachte worden persoonlijke omstandigheden van de 
verdachte uitgevraagd (opleiding, dagbesteding, werk, sociale achtergrond, 
leefomstandigheden, eventuele betrokkenheid van hulpverlening en recidive). Wanneer op 
basis hiervan sprake is van een vermoeden van een LVB wordt in overleg met de verdachte 
na het verhoor contact gelegd met Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelden 

(SMWO) (meerderjarige verdachte) of CJG (minderjarige verdachte). Wanneer voor de 
verdachte reeds hulpverlening actief is, wordt met de betreffende hulpverleningsinstantie 
contact gelegd. Na overdracht aan de hulpverlening vindt daar de screening op 
LVB (m.b.v. SCIL) plaats. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan onderneemt de 
betreffende hulpverleningsinstantie passende acties naar de persoon met LVB en koppelt de 
uitkomsten van de screening en ingezet hulpverleningstraject terug naar de politie.  
  
Het project is gestart met een voorlichting voor politieagenten. Daarnaast 
waren netwerkpartners rond de strafrechtketen (onder andere medewerkers van WIZ, 
SMWO, CJG en gemeenten) tijdens de uitvoering van het project aanwezig 
bij een themamiddag over LVB-problematiek t.b.v. bewustwording, herkenning en 
bejegening. Hierbij is VR ingezet en waren ervaringsdeskundigen aanwezig. Ook is 
de Handreiking LVB voor politie (samengesteld door de Hogeschool Leiden op basis van 

intensieve samenwerking met de politie) beschikbaar gesteld.  
Duur pilot  
Mei 2018 - mei 2019   
Locatie of plaats van pilot  
De gemeenten Reimerswaal en Goes (Politiedistrict Zeeland)   
Betrokken organisaties/partijen  

• Politie; basisteam Oosterscheldebekken + politieacademie  

• Stichting Maatschappelijk Werk Oosterscheldebekken (SMWO)   

• Gemeente Goes + Reimerswaal  

• LFB is later in het project met een ervaringsdeskundige aangesloten bij de 

werkgroep van het project. Deze samenwerking wordt voortgezet.  

 

Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Een bijeenkomst met deelnemende organisaties ten behoeve van de eindevaluatie van het 

project. De betrokkenen concludeerden dat de werkwijze – en met name het gedachtegoed 
en de visie erachter om personen met LVB te herkennen en goed te bejegenen – ondanks 
dat het aantal cliënten met (vermoeden van) LVB in de pilot zeer beperkt is geweest, samen 
te willen continueren.   
Wat werkt?  

• Aandacht voor het thema LVB Er wordt meer over de doelgroep gesproken en er 
is meer aandacht om bij alle betrokken partners (niet alleen politie) voor signalen van 
LVB. LVB staat bij betrokken partijen op de kaart  

• Samenwerking Politie en hulpverlening gaan samen op huisbezoek bij verdachten. 
Daar waar bestaande hulpverlening beschikbaar is voor een verdachte met een LVB 
wordt daar contact mee gelegd    

• De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen op de themamiddag helpt bij 
inzicht verkrijgen in de leefwereld van een persoon met LVB én ‘het echte verhaal’ helpt 
bij het inzien van het belang (en de wil) om meer aandacht te besteden aan signalering 
van LVB  

Wat waren knelpunten?  
• Tijd en capaciteit Sociaal verhoor en doorvragen in het verhoor kost tijd. Maar ook 
het organiseren en aansturen van het project is tijdrovend. Hetzelfde geldt voor een 
goede training en reflectie tijdens de pilot   



• Routines in werkafspraken doorbreken Doorverwijzing (door politie) naar 

hulpverlening wordt nog niet als vanzelfsprekend ervaren/politie maakt onvoldoende 
gebruik van het aanbod van de hulpverlening om cliënten over te nemen  

• Taakopvatting Politieagenten zijn geen gedragsdeskundigen en zijn terughoudend 
in het vaststellen en vastleggen van problematiek.   

 

 
 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Integrale aanpak LVB-problematiek. Samenwerking tussen gemeenten, waarbij de 
partners dezelfde visie dienen na te streven en vanuit een gezamenlijke 
veranderstrategie en tempo aan de slag gaan met bewustwording, herkenning en 
bejegening van de groep personen met een LVB  

• Concrete werkafspraken tussen politie en sociaal domein over doorverwijzing 
en diagnose.   Vervolgens is sturing op het naleven van deze werkafspraken 
noodzakelijk  

• Ook het bieden van condities door het bestuurlijk niveau om deze 
werkafspraken na te kunnen leven is belangrijk. Denk aan kunnen (capaciteit, 
tijd), kennen (training gericht op bewustwording, herkenning en bejegening (oprecht 
luisteren bijvoorbeeld)) en willen (inzien van belang). Kortdurende training is de tip  

• Er is een cultuurverandering nodig bij de politie maar ook bij gemeenten. Dit kost 
tijd (routine moet veranderd worden)  

• Monitoring en evaluatie  

• Inzien van belang dat investering aan de ‘voorkant’, leed en kosten ‘aan de 
achterkant’ kan besparen. ‘Als je bij de toegang LVB goed kan herkennen en juist weet 
door te verwijzen voorkom je een hoop kosten en nare ervaringen bij cliënt’  

• Inzicht in bestaand aanbod voor LVB  

• Vlieg het niet te groot aan Ontwikkeling LVB in diverse domeinen dienen 
gelijktijdig/parallel te lopen. Dan loop je op hetzelfde moment tegen dezelfde problemen 
aan en ben je vaak meer bereid elkaar te helpen. Geldt ook binnen eigen organisatie 
(kartrekkers moet niet te hard lopen)  

• Olievlekwerking  

• Denken in kansen en niet in problemen Bijvoorbeeld rond het thema AVG. Niet 

laten weerhouden door regelgeving, maar handelen en samenwerken voor de cliënt (en 
daarbij soms pragmatisch handelen om de regelgeving heen)  

  
  

  
  

  



14. Screening van LVB in de jeugdstrafrechtketen 
  
Korte omschrijving   
Er is ervaring opgedaan met het afnemen van de SCIL in de jeugdstrafrechtketen 
en beoogd om de signalering van LVB-problematiek en bejegening van jeugdige justitiabelen 
met een LVB te verbeteren. Daarnaast werd beoogd om bij een geconstateerde 
vermoedelijke LVB zo mogelijk en nodig de advisering en de begeleiding van jongeren aan te 
passen. Na deze pilot is de SCIL voor de leeftijd 14-17 jaar landelijk geïmplanteerd in 

de jeugdstrafrechtketen.  
Duur pilot  
Januari 2017– juni 2017  
Locatie of plaats van pilot  
Rotterdam, Amsterdam en Gelderland  
Betrokken organisaties/partijen  
Raad van de Kinderbescherming (RvdK), de kleinschalige voorzieningen, jeugdreclassering 
(niet in Amsterdam), Halt (Rotterdam)  

 
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Jongeren in de jeugdstrafrechtketen tussen de 14 en 17 jaar oud, waarbij nog geen 
LVB is vastgesteld, het IQ onbekend is en het schoolniveau lager is dan havo (of onbekend). 
Daarnaast mochten geen contra-indicaties van toepassing zijn, te weten: onvoldoende 
kennis/begrip van de Nederlandse taal, acute psychiatrische problematiek of inname van 
alcohol, soft- of harddrugs (op moment van afname).  
Aantal lvb-ers in de pilot  
In totaal zijn, uitgaande van het aantal ingevulde web enquêtes, 179 SCIL’s afgenomen.   
De meerderheid van de SCIL’s is afgenomen door medewerkers van de RvdK (50%), 
gevolgd door medewerkers van Halt (30%). De overige SCIL-afnames zijn afkomstig van 
jeugdreclassering (11%) en de kleinschalige voorzieningen (10%).  

 
Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Evaluatieonderzoek uitgevoerd door Regioplan. De evaluatie had betrekking op de uitvoering 

van de pilot, de ervaring van ketenpartners met de afname van de SCIL, de mate waarin de 
uitkomsten van de SCIL hebben geleid tot aanpassingen in bejegening, advisering en 
begeleiding en de waardering van de SCIL door betrokken medewerkers.  
De gebruikte methode was een web enquête na afname 

SCIL ingevuld door deelnemende medewerkers (n=179) en interviews met betrokkenen bij 
de pilot (n=24) en enkele experts (officieren bij justitie, William Schrikker Groep 
en de ontwikkelaar van de SCIL).   
Wat werkt?  

• Coöperatie van betrokkenen: Jongeren en hun ouders/verzorgenden reageerden 
veelal coöperatief op de afname van de SCIL;  

• In casussen van jeugdreclassering, Halt en kleinschalige voorzieningen lijkt de SCIL-
uitkomst enigszins van invloed te zijn op het inzetten van 
een vervolgtraject rondom de diagnose LVB;  

• Medewerkers zijn tevreden over de eenvoud en handzaamheid van de SCIL.  
Wat waren knelpunten?  

• Tijdgebrek bij medewerkers om SCIL af te nemen;  

• Er was behoefte aan meer handvatten voor zowel het introduceren van de 

SCIL bij jongeren en ouders, als het bespreken van de uitkomst in geval van een LVB-

indicatie met jongeren en ouders. In minder dan de helft van de casussen is de uitkomst 
van de SCIL met jongeren besproken en in minder dan een kwart van de casussen met 
ouders. In de voorafgaande training was daar te weinig aandacht aan besteed;   

• De SCIL-uitkomst was gedurende de pilot zeer beperkt van invloed op het 
advies van de RvdK;   

• Waarde SCIL wordt niet altijd gezien: In de eenvoud van het instrument schuilt 
misschien het gevaar dat door pilotmedewerkers weinig gewicht en/of gevolg wordt 
toegekend aan de SCIL-uitkomst. Dit komt mogelijk door onvoldoende kennis/begrip bij 
de pilotmedewerkers van de zeggingskracht en voorspellende waarde van de SCIL en is 



naar alle waarschijnlijkheid mede debet geweest aan de beperkte invloed die de SCIL 

heeft gehad op de advisering en begeleiding van de jongere gedurende de pilot;   

• Daarnaast ontbreekt het aan eenduidige richtlijnen wanneer en welk 
diagnostisch onderzoek in aanvulling op de screening met de SCIL moet worden gedaan 
om meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de verstandelijke vermogens van 

de betreffende jongere.   

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Samenwerkingsafspraken maken rondom het delen informatie en dit geval 
specifiek de SCIL-uitkomst, met als doel dat de uitkomsten door andere partners kunnen 
worden benut en om te voorkomen dat de SCIL niet voor een tweede keer bij dezelfde 
jongere wordt afgenomen;  

• Voorlichting over een juiste toepassing van de inclusiecriteria, contra-indicaties en 
naleving van de afkapwaarden voor de afzonderlijke leeftijden zijn cruciaal om te 
voorkomen dat ten onrechte wordt geconcludeerd dat een jongere wel of niet 
vermoedelijk functioneert op het niveau van een LVB;  

• (Verdere uitwerking van) een juiste training van de medewerkers die SCIL moeten 
afnemen waarbij zij handvatten krijgen aangereikt voor zowel het introduceren van de 
SCIL bij jongeren en ouders, als het bespreken van de uitkomst in geval van een LVB-
indicatie met jongeren en ouders en het proces daarna;  

• Met het oog op zorgvuldige overdracht naar ketenpartners en ter voorkoming 
van stigmatisering van de jongeren is een neutrale introductie en wijze van notatie 
van de SCIL (uitkomst) in de rapportages/hulpverleningsplannen van belang;  

• In het kader van het creëren van draagvlak is het van belang te benadrukken dat 
de SCIL een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd screeningsinstrument is en 
niet een willekeurige opsomming van 14 vragen;   

• De jeugdstrafrechtketen zal een visie moeten ontwikkelen over het palet aan 
aanpassingen in bejegening, advisering en begeleiding van jongeren bij een indicatie 
voor LVB op basis van de SCIL.  

  
  

  



15. Screening en zorgtoeleiding (ex-)gedetineerde Rotterdammers 
met een LVB  

  
Contactgegevens projectleiders   
Namen    Epco Boerema (PI)  

Piroshka Bedaf (gemeente Rotterdam)  
E-mailadressen    e.boerema@dji.minjus.nl  

p.vanbedaf@rotterdam.nl  
  

Korte omschrijving   
Gedetineerden met een LVB ervaren meer problemen in en na detentie 
dan (ex)gedetineerden zonder LVB. Voor een effectieve aanpak om recidive te voorkomen, is 
het noodzakelijk dat de aanpak wordt aangepast aan de delinquent (passende bejegening, 
informatievoorziening, passend zorgaanbod na detentie).   
Gemeente Rotterdam is samen met PI Rotterdam en PI Krimpen a/d IJssel  een pilot gestart 
waarbij het doel is om bij alle Rotterdammers die in detentie 

komen, het screeningsinstrument SCIL af te nemen, waardoor LVB vroegtijdig herkend kan 

worden. In de pilot richtte de gemeente Rotterdam samen met de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) zich op a) het herkennen van (licht) verstandelijke beperkingen tijdens 
detentie, en b) het toeleiden naar passende zorg/ondersteuning tijdens en na detentie.   
Nieuwe vorm van ketensamenwerking tussen DJI, reclasseringsorganisaties, gemeente 
en gespecialiseerde zorgaanbieders (voor zowel zorg/ondersteuning tijdens als na 
detentie) is opgezet. Gemeente heeft tijdelijk 2 gespecialiseerde zorgaanbieders ingehuurd 

om de SCIL af te nemen en de zorgtoeleiding op te starten.  
Gedetineerden die aan de hand van de SCIL ‘een vermoeden van een LVB’ scoren, werden 
besproken in het Nazorg(+)overleg. Hierin werd gekeken welke zorg erbinnen of na detentie 
moet worden ingezet.  
Zowel de PI’s (PMO) als de gemeente hebben/heeft zich ingezet om zorgindicaties te stellen 
waar nodig.  
  
Als blijvend gevolg van deze pilot zijn de PI’s zelf gaan screenen en heeft de gemeente de 
WMO-intake voor Rotterdammers met een vermoedelijke LVB de PI’s in gebracht.  
  
De Penitentiaire Inrichting (PI) gebruikt de pilot ook om zicht te krijgen op de effectiviteit 
van programma’s die nu worden aangeboden.   
  
Duur pilot  
Maart 2016 t/m september 2016  
Locatie of plaats van pilot  
Rotterdam  
Betrokken organisaties/partijen  
Twee  Penitentiaire Inrichtingen: PI Rotterdam (locatie De Schie en locatie Hoogvliet) en 
PI Krimpen aan den IJssel, twee zorginstellingen (Humanitas DMH en Middin), de 

reclassering en de gemeente Rotterdam  

  
Doelgroep  
Kenmerken van de doelgroep  
Gedetineerden met Rotterdam als herkomstgemeente  
Aantal lvb-ers in de pilot  
357 Rotterdammers in de 3 locaties zijn benaderd. Van 249 personen is een SCIL 
afgenomen. Daarvan was er bij 104 sprake van een vermoeden van LVB.  
105 personen met een vermoeden van LVB  
31 personen geselecteerd voor nazorgtraject  
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Evaluatie   
Uitvoering evaluatie   
Door wie? Hogeschool Leiden  
Nulmeting  
Niet verricht (wel tussenrapportage en eindrapportage, dus enigszins inzicht in verschil)  
Aantal respondenten  
28 personen   
Wat werkt?  
a. Informeren van de gedetineerden over doel afname SCIL is 
belangrijk. Ook verwachtingsmanagement is belangrijk, aangezien screening niet 

betekent dat er ook daadwerkelijk extra hulp in de vorm van een zorgtraject wordt ingezet.   
b. Zo snel mogelijk (wanneer passend) na binnenkomst in de PI screenen: 
bejegening tijdens detentie kan hierop worden aangepast.   
c. Screenen door DJI-personeel geeft een hoger bereik dan door externen die een dag 
per week in de PI komen (i.v.m. processen binnen DJI zoals dagplanning, overplaatsingen 
e.d.)  
d. Gemeente betrekken vanaf het moment dat iemand in detentie komt: De gemeente 

heeft namelijk informatie over de zorggeschiedenis van een client.   

e. Goede afspraken tussen DJI en gemeente over wie wanneer indiceert voor 
(vervolg)zorg  
f. capaciteit bij DJI (PMO) en gemeente (WMO) beschikbaar stellen om gedetineerden 
met een positieve SCIL-uitslag te kunnen indiceren voor (vervolg)zorg  
  
Wanneer een gedetineerde met LVB in eerste instantie niet wil meewerken, hem de 

mogelijkheid geven om op zijn keuze terug te komen. Vaak realiseren ze pas later dat ze 
een ondersteuningsvraag hebben.   
Wat waren knelpunten?  
Tijd  
Looptijd van de pilot te kort om voor een aantal gedetineerden nazorg te kunnen 
organiseren.  
Logistiek kan beter: casemanager uit de PI moet telkens naar de gemeente toe wanneer er 
bijvoorbeeld een aanvraag moet worden gedaan.    
Personeel  

• Werkdruk is hoog, waardoor er minder draagvlak is voor extra werkzaamheden die 
zij in de pilot moeten  

     uitvoeren.   
• Onvoldoende kennis en vaardigheden m.b.t. LVB. Capaciteit voor indiceren na de 
screening  

Gedetineerden  
• Zorgmijding cliënten (1 op de 4).   

• Onvoorspelbare groep. Grote groep gedetineerden verblijft kort in detentie, 
waardoor het lastig is om een zorgtraject tijdig te starten.   

  
Middelen  

• Benodigde voorzieningen/mogelijkheden waren niet altijd beschikbaar (tekort aan 
zorg en huisvesting).   

• Financiering: Er bestaan schotten in de financiering. Voornamelijk wanneer er zorg 
(door de gemeente) moet worden geleverd tijdens verblijf van gedetineerden in de 

PI. Dit knelpunt is deels opgelost doordat gemeente in de contracten met zorgaanbieders 
heeft opgenomen dat zij 4 weken voor ontslag de gevangenis in kunnen gaan. Ook de 
indicatiestelling door gemeente is ondertussen geregeld vanuit een stedelijk loket dat de 
gevangenis ingaat als er gescreend is.  

• Wat nog niet geheel opgelost is, is de beslisboom die vanuit landelijke werkgroep 
(Justitie, Reclasseringsorganisaties en gemeente) gemaakt zou worden. Tijdens detentie 
kan er nog steeds discussie ontstaan welke partij aan zet is om te indiceren voor zorg 
rondom ontslag en na detentie.  

• De beschikbare capaciteit bij DJI (PMO) om te gaan indiceren (bijv. voor ambulante 
begeleiding of forensische woonvorm) na screening kan ook nog steeds een 
knelpunt vormen  

  
 
 



Samenwerking  
• Samenwerking tussen PI en gemeente verdient aandacht: elkaars taal leren spreken, 
elkaars (on)mogelijkheden leren kennen  

• Er bestaan (financiële) schotten tussen het sociale domein en de justitiële 
instelling. Moeilijk om multidisciplinair te werken. Er is nog teveel een verzuilde manier 
van denken.   

 
Screening: Niet iedere gedetineerde wordt gescreend en PI’s gaan anders met de inzet van 
de SCIL om (moment van afname en iedereen/alleen wanneer er een vermoeden van LVB 
is). 

 
Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    
a. Tijd is belangrijk; Een goede aanpak om gedetineerden te motiveren om gescreend 
te worden en begeleiding te accepteren, als ook de organisatie van de benodigde interne en 
externe ketensamenwerking om de screening en zorgtoeleiding te organiseren, vergt 
een forse tijdsinvestering van medewerkers.   

b. Integraliteit en ketensamenwerking: Alle betrokken partijen moeten aan boord 

zijn, en een wezenlijke inspanning leveren om ketensamenwerking te bevorderen. Er moet 
duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheden/rollen/taken en financiële stromen die 
daaraan verbonden zijn, zodat schotten tussen partijen voorkomen worden. Wanneer 
een gedetineerde met LVB in detentie wordt herkend, meteen met alle partijen naar de 
situatie kijken en bepalen wat er moet worden ingezet (over eigen grenzen heen willen 
werken).  
c. Een regievoerder: Iemand die organisatie overstijgend kijkt en bij diegene de 

portefeuille neerleggen. Bij voorkeur een beleidsmatig persoon die zich binnen en tussen 
organisaties kan en mag bewegen. Betrokken management (gezamenlijk 
opdrachtgeverschap) bij de partners.  
d. Privacy: bij aanvang was bekend dat met betrekking tot de rechtmatigheid rondom 
het vergaren en delen van informatie deugdelijke afspraken gemaakt moesten worden. Er is 
een privacy werkgroep ingesteld. Door de komst van de AVG en versobering van de 
detentiemeldingen naar gemeenten, is het van belang dat gemeenten investeren in het 

outreachend werken (in de PI). Gemeenten kunnen dan zelf in gesprek met hun 
gedetineerde burgers en zonder privacy-bezwaren hun nazorg coördinatie-taak en WMO-

indicatiestelling opstarten.   
  
  

  



16. Implementatie van de Forsa! methodiek voor   
(ex)gedetineerde LVB-jongeren  

  
Contactgegevens projectleider   
Naam    Rachid Ben Meftah  
E-mailadres    r.benmeftah@bureaumhr.nl  
  

Korte omschrijving   
De Forsa! methodiek richt zich op (ex)gedetineerde jongeren tussen de 17 en 27 jaar met 

een niet-westerse migratieachtergrond en LVB. Om recidive te voorkomen wordt begeleiding 
gegeven op zowel emotioneel als praktisch vlak, waarbij reguliere leefgebieden zoals wonen, 
werken en financiën naar voren komen. Door middel van vrijwillige maatjes met dezelfde 
culturele achtergrond, worden de (ex) gedetineerde jongeren begeleid bij hun resocialisatie. 
De begeleiding vindt plaats gedurende drie tot zes maanden tijdens detentie, tot een jaar 
daarna. Het project wordt gefinancierd vanuit verschillende fondsen.   
Duur pilot  
2017-heden  
Locatie of plaats van pilot  
Delft/Alphen aan den Rijn  
Betrokken organisaties/partijen  
Bureau MHR, (lectoraat van de) Hogeschool Leiden, Gemeente Delft, Penitentiaire Inrichting 
Alphen aan den Rijn   

 

Evaluatie   
Wat werkt?  
Handvatten voor professionals:  

• Stel communicatie af op de doelgroep: Concrete vraag/boodschap; korte zinnen; 
korte gesprekken; herhaling van vragen ter verificatie; voorafgaand aan gesprekken een 
herinnering sturen; geen oogcontact betekent niet dat de persoon met LVB niet luistert; 
gebruik van beeldmateriaal; duidelijk en groot lettertype; maak gebruik van 
verschillende communicatievormen (licht een bericht ook telefonisch toe). Maatjes met 
dezelfde achtergrond: doordat een maatje ook een niet-westerse achtergrond heeft, 

kunnen zij zich makkelijker verplaatsen in het perspectief van de persoon met LVB en 
beter in gesprek komen;  

• Handboek met methodiek hoe LVB te herkennen en te 
bejegenen: Medewerkers worden door het handboek meegenomen in de methodiek en 

kunnen per leefgebied een training volgen over hoe je het gesprek met de persoon met 
LVB voert op dat thema. Hiervoor worden tools aangereikt in de training.   

Wat waren knelpunten?  
• De SCIL bevat onderdelen die lastiger te beantwoorden zijn voor personen 
met een niet- westerse achtergrond waarvan Nederlands niet de eerste taal is;  

• De SCIL is een momentopname, waarbij de persoon met LVB onder verschillende 
omstandigheden ook verschillend kan scoren. De SCIL wordt daarom tweemaal 
afgenomen;   

• Risico op verval in oude gewoonten na vrijlating uit detentie: Een groot deel 
van de recidivisten die opnieuw het Forsa! traject volgen, is licht verstandelijk beperkt. 
Wanneer de jongeren vrijkomen, verdwijnen zij vaak uit beeld. Motiveren in detentie 
lukt, maar wanneer zij vrijkomen en ze motivatie kwijtraken, vervallen ze in oude 

gewoonten. Maatjes moeten in deze fase intensief worden ingezet.  

• Gebrek aan begrip voor leefwereld van de persoon met LVB: Regelgeving en 
het gebrek aan begrip bij medewerkers van gemeenteloketten roept regelmatig 

frustraties op bij personen met een LVB. Met als gevolg dat er jongeren zonder 

identiteitsbewijs of een uitkering rondlopen. Dit vergroot de kans op recidive.  

 

Randvoorwaarden  
Wat is er nodig voor successen?    

• Structurele hulp: Een groot deel van de LVB-jongeren kan niet zonder hulp re-
integreren na detentie. Voor deze jongeren is langdurige, al dan niet, structurele hulp 
noodzakelijk om te functioneren in de maatschappij. Dit is mogelijk met vrijwilligers die 
personen met een LVB ondersteunen bij praktische zaken;  
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• Vroegtijdige afname SCIL in detentie: De herkenning van mensen met LVB is 

moeilijk, doordat zij zich doorgaans noch door fysieke, noch door duidelijke 
gedragskenmerken onderscheiden van anderen. Het komt regelmatig voor dat er bij 
verschillende hulpinstanties niet eerder is geconstateerd of een jongere LVB is. Door een 
structurele afname van de SCIL in de Penitentiaire Inrichting kan LVB in een eerder 

stadium worden vastgesteld;  

• Vast aanspreekpunt bij gemeenten: Het contact tussen gemeenten en de LVB-
jongeren verloopt moeizaam. De jongeren wensen een vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente die hen ondersteunt bij hulpvragen. Voor de LVB-jongeren is het belangrijk 

dat de gemeente LVB-proof is. Dit houdt in: betrouwbaar, toegankelijk en bewust;  

• Samenwerking tussen organisaties: Jongeren blokkeren wanneer verschillende 
organisaties niet voldoende samenwerken, waardoor ze van de ene naar de andere 
worden gestuurd;  

• Oog voor culturele verschillen LVB: LVB wordt binnen culturen anders benaderd, 
waarbij binnen sommige culturen het nog een minder bekend thema is. Hulpverlening 
moet hier kennis van nemen en goed op in kunnen spelen. Tijd nemen voor de 
doelgroep: Hulpverleners moeten extra tijd inroosteren als hulpverlening wordt 
gegeven aan een jongere met een LVB;  

• Omgeving (ouders) meenemen in hulpverleningsproces: De omgeving van de 
jongere en zijn/haar ouders kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan 
het reïntegratieproces van de persoon met LVB.  
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