Bijeenkomst ‘LVB in het vizier
Aandacht voor middelengebruik’

Focus op de oogst fase 1 en de start fase 2
Wanneer:
Waar:

17 april 2019 | 09.00 – 12.00 uur
VGN, Oudlaan 4, Utrecht

Programma
Aanleiding
In december 2017 is de eerste fase van het Gewoon Bijzonder project ‘LVB in het vizier’
afgerond. ‘LVB in het vizier’ is een deelproject onder de vlag van het Nationaal
Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.
Februari 2019 is het vervolg gestart (fase 2) waarin een leidraad ‘LVB in het vizier’
wordt ontwikkeld en leernetwerken worden ingericht. Tijdens deze bijeenkomst
vertellen we hier meer over.
Doel
In deze oogst/startbijeenkomst
➢ presenteren we de resultaten uit het fase 1 traject
➢ kijken we vooruit naar fase 2, waarin de ontwikkeling van een leidraad ‘LVB in
het vizier’ en de inrichting van leernetwerken centraal staat. Een Leidraad is
een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen
met LVB ten aanzien van middelengebruik.
Deelnemers
De bijeenkomst wordt georganiseerd voor
• personen die hebben deelgenomen aan het (online) onderzoek
• geïnteresseerden uit relevante netwerken in relatie tot mensen met LVB en
middelengebruik & verslaving
• managers en staffunctionarissen (gedragskundigen, aandachtsfunctionarissen LVB)
die geïnteresseerd zijn in (deelname aan) het vervolg (fase 2) ‘LVB in het vizier’,
waarin leernetwerken in zorgorganisaties worden ingericht en ondersteund.
Het project ‘LVB in het vizier’ is breed ingestoken: er is (online) onderzoek gedaan
onder o.a. direct begeleiders, staf/gedragskundigen, verwanten, onderzoekers en
vertegenwoordigers sociaal domein.
De maximale capaciteit bedraagt 80 personen.
Programma
Het programma is een mix tussen informeren (resultaten fase 1) en uitwisselen
(oriëntatie fase 2)

09.00/09.30

Inloop en koffie/ thee

09.30 uur

Welkom vanuit de VGN door Jos Noordover en door de dagvoorzitter
Hilair Balsters
We vertonen de film die als afronding van fase 1 is gemaakt en
reflecteren daarop met Morad, die vanuit ervaringsperspectief
reageert.

10.00 uur

Presentatie resultaten ‘LVB in het vizier Fase 1’
Mariët van der Molen (onderzoeker) presenteert de 'highlights' uit
‘LVB in het vizier 1’. Daarbij is gelegenheid tot vragen en interactie.
Ook wordt een inkijk gegeven van de invulling van fase 2 LVB in het
vizier.

10.30 uur

Pauze en indeling carrousel

10.45 uur

Carrouselronde ‘LVB in het vizier fase 2’
‘LVB in het vizier fase 2’ kent de onderstaande pijlers:
1. werken aan een leidraad ‘LVB in het vizier’
2. werken in leernetwerken
3. werken aan een online kennisdossier en communicatie
4. werken in partnership
In een carrouselvorm bezoeken deelnemers vier ‘tafels’ waar wordt
gesproken over de vier bovenstaande pijlers. Er wordt toegelicht
welke beoogde opzet er ligt. Vervolgens wordt het gesprek gevoerd,
vanuit de kansen, wensen en mogelijkheden. De gegeven inbreng
wordt ingezet bij het ontwerp van het definitieve design.

11.45 uur

Afronding
We maken de balans op van deze sessie en schetsen stappen vanaf
dan.

12.00 uur

Einde

Aanmelden
Deelname is kosteloos.
Je kunt je aanmelden bij Inge Klabbers: i.klabbers@vilans.nl.

