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Training
LVB en bewindvoering

Onderstaande vragen of situaties herkent u vast wel:

Direct informatie of aanmelden?
Bel of mail: Gijs de Waal: 06 100 10 307 of
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
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Mr. D.U. Stikkerstraat 10 | 6842 CW Arnhem | 088 - 633 00 00 | info@meegeldersepoort.nl

www.meegeldersepoort.nl

•	Ik word wel vijf keer in de week gebeld met een vraag
van mijn cliënt, ik heb hier geen tijd voor, ik ben geen
hulpverlener.
•	Soms denk ik dat mijn cliënt alles begrijpt, maar een
dag later weet hij het niet. Wat kan mijn cliënt aan en
wat niet?
•	Hoe moet ik omgaan met mijn cliënt met LVB als ik
word uitgescholden?
•	Wat is de leerbaarheid van mijn cliënt, kan ik toewerken
naar afbouw van bewindvoering?
•	Rechters hebben soms geen idee wat een LVB betekent,
maar besluiten soms wel om bewindvoering te
beëindigen, terwijl mijn cliënt echt ondersteuning nodig
heeft. Hoe ga ik hiermee om?

HERKENNEN EN OMGAAN MET CLIËNTEN MET LVB

LEERDOELEN

Voor de professional is tijdige herkenning belangrijk voor de keuzes
die worden gemaakt voor een effectieve begeleiding van deze
cliënten. Weten hoe om te gaan met deze – vaak niet zichtbare –
beperking geeft vertrouwen tussen mensen en voorkomt onnodig
onbegrepen gedrag en escalatiegedrag.
Ook binnen deze training werken onze consulenten samen met
ervaringsdeskundigen.

De training bestaat uit 2 dagdelen.

•	Kennis ontwikkelen op het gebied van kenmerken en gedrag
van LVB
•	Begrijpen hoe deze kenmerken en bijkomend gedrag ingrijpen
op verschillende ontwikkelingsgebieden – taal – zelfstandigheid/
zelfredzaamheid – maatschappelijke deelname
•	Bewustwording hoe de dagelijkse (digitale) samenleving
ervaren wordt door mensen met een LVB en wat de
mogelijkheden hierin zijn
•	Resultaatgericht samenwerken van de bewindvoerder met
iemand met een LVB
•	Weten wat specifieke problemen kunnen zijn voor iemand met
LVB na een detentieperiode

MODULE I. OCHTENDDEEL – HERKENNEN EN SIGNALEREN

RESULTAAT

OPBOUW TRAININGSPROGRAMMA

• Theorie en kennis over LVB
•	Herkennen, kenmerken en prevalentie van LVB
•	Niet ‘willen’ versus niet ‘kunnen’ en bijbehorend gedrag
•	Mogelijke weerstand bij deze doelgroep – oorzaken /vermijden
(zorg) afhankelijkheid
•	Zelfredzaamheid – in hoeverre is dat wel en niet mogelijk?
•	Signalen van overvraging – waar merk je dat aan bij je cliënt en
wat voor effect heeft dat op jou als professional?
MODULE II. MIDDAG DEEL - EFFECTIEVE COMMUNICATIE EN INTERACTIE

•	Aandacht voor tips in begeleiding van LVB en verdieping op
aangeven van de deelnemers
•	Helder en begrijpelijk communiceren met mensen met een LVB
via mail – telefoon – en face-to-face gesprekken
•	Effectieve en ineffectieve ondersteuningsinterventies
•	Wat veroorzaakt stress en hoe kun je stress bij de cliënt
reduceren?
•	Casuïstiek en vragen uit de beroepspraktijk worden besproken
met een ervaringsdeskundige die ook ervaring heeft met
bewindvoering. Deze geeft tips en advies aan de deelnemers.
•	Delen van inzichten en ervaringen

•	Kennis over herkennen en signaleren van een LVB bij cliënten
•	Inzicht hoe de kenmerken van invloed kunnen zijn op
het functioneren van iemand met LVB op verschillende
levensdomeinen
•	Kennis en inzicht om werkwijze en communicatie te variëren en
aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van een cliënt met LVB
•	Praktische tips en tools beschikbaar hebben die direct toepasbaar
zijn in de beroepspraktijk van de bewindvoerder
•	Inzicht in verschillende manieren van aanpak afhankelijk van de
context waarin de cliënt met LVB zich bevindt
KOSTEN

De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie voor
€ 2000,- (excl. zaalhuur en catering). Aan de training kunnen
maximaal 12 personen deelnemen.
Kosten open inschrijving: € 295,- (minimaal 6 en maximaal
12 deelnemers)
ACCREDITATIE

MEE is CRKBO gecertificeerd. De training LVB en Bewindvoering
is bij de BPBI geaccrediteerd voor 3 punten en bij de NBPB voor
6 studiepunten.

