Herkennen van en communiceren met
mensen met een lichte verstandelijke
beperking (LVB)
Workshop voor professionals en vrijwilligers in de zorg, bij de
overheid, in het bedrijfsleven en in het onderwijs
Je komt dagelijks in contact met mensen waarmee de communicatie niet zo
gemakkelijk verloopt. Je hebt misschien het gevoel dat dit ‘lastige’ mensen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet komen opdagen bij een gesprek of
afspraken niet nakomen. Die een behandeling niet opvolgen, die meer tijd nodig
hebben om taken uit te voeren of een gesprek te voeren en die ja zeggen en nee
doen. Wellicht is er in een aantal gevallen wel sprake van een licht verstandelijke
beperking of van iemand die op dat niveau functioneert in het dagelijks leven.
Tijdens deze training/workshop leer je hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking kunt
herkennen en wat de kenmerken zijn. Maar als je dit weet, ben je er nog niet:
Dat de persoon met een licht verstandelijke beperking jou niet begrijpt ligt niet aan hem/haar,
maar is een gevolg van zijn/haar beperking! Dat betekent dat jij je als professional of vrijwilliger
zult moeten aanpassen. Daarom leer je tijdens de workshop hoe je je eigen communicatie en
gedrag zo goed mogelijk kunt afstemmen, zodat er minder miscommunicatie ontstaat.
VOOR WIE IS DEZE WORKSHOP?

Deze workshop is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in de zorg, bij de overheid, in het bedrijfsleven
en in het onderwijs. Eigenlijk voor iedereen die te maken heeft met mensen met een licht verstandelijke
beperking.
BASIS WORKSHOP

•
•
•
•
•

Theorie over verstandelijke beperkingen
IQ, wat is dat?
Hoe kun je een licht verstandelijke beperking herkennen?
De kenmerken van een licht verstandelijke beperking
Communicatie: hoe kan je het beste communiceren met iemand met een licht verstandelijke
beperking? Wat moet je niet doen en hoe dan wel?
• Praktijkoefeningen: je gaat zelf aan de slag met voorbeelden uit je eigen werkpraktijk.

VERDIEPENDE WORKSHOPS

De volgende verdiepende maatwerk workshops zijn mogelijk:
• In gesprek met een ervaringsdeskundige met een licht verstandelijke beperking:
• Het Ervaar LVB-circuit doorlopen: een circuit waarin je zelf ervaart tegen welke moeilijkheden
iemand met een licht verstandelijke beperking aanloopt in het dagelijks leven.
• LVB en schuldenproblematiek: welke specifieke gevolgen heeft een LVB bij
schuldenproblematiek? Hoe ga je daar als professional mee om? Je krijgt kennis en praktische
handvatten aangereikt om deze groep optimaal te ondersteunen.
ERVARINGSDESKUNDIGEN

Niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige, wat in het dagelijks leven wel en niet werkt. Wij werken
daarom in onze workshops graag samen met mensen met een licht verstandelijke beperking, die getraind zijn
om hun ervaringen te delen. Zij geven de deelnemers een uniek inkijkje in hun dagelijks leven.
WERKVORMEN

Tijdens de workshops wordt er gebruik gemaakt van diverse werkvormen: filmmateriaal, zelf ervaren, actieve
theorie-overdracht, bespreken van casuïstiek en vooral veel doen!
INHOUD EN TIJDSDUUR

Graag stemmen wij samen met jou de inhoud en tijdsduur van deze maatwerk workshop af.
LOCATIE

Deze opleiding wordt in-company in jouw organisatie verzorgd. Desgewenst kunnen wij deze opleiding voor u
ook op een externe locatie organiseren.
INVESTERING

De prijs van de workshop is afhankelijk van de duur, inhoud en vorm. Neem contact op met een van onze
trainers/ adviseurs voor nadere informatie.
ONZE TRAINERS

Onze gedreven en bedreven trainers zijn vakinhoudelijke én didactische experts. Ze gebruiken innovatieve en
activerende leer- en werkvormen waardoor de inhoud tot leven komt. Ze zijn praktisch en resultaatgericht. Je
kunt de geleerde dus meteen toepassen in je eigen organisatie. Desgewenst kunnen ze de opleiding finetunen of op maat maken naar uw specifieke wensen, behoeften en casuïstiek uit je beroepspraktijk.
MEER WETEN OVER DE OPLEIDING?

Wilt u meer weten over de opleiding Herkennen van en Communiceren met mensen met een
lichte verstandelijke beperking en nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met
onderstaande trainers/adviseurs:
Moniek Gehring
T: 06 – 10010240
E: m.gehring@meegeldersepoort.nl

Christel de Krosse
T: 06 – 100 103 56
E: c.dkrosse@meegeldersepoort.nl
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