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Verbind vanuit je passie

Maak de wereld inclusief

Raak uit de knoop

Werk vanuit je talent



Wie zijn jullie? 

• Wat is je naam?

• In welke sector ben je werkzaam?



• Wat komt er allemaal bij je op als je deze titel 
hoort? 

• Op welke manier kom jij in contact met deze 
doelgroep? 

Begeleiden van ouders met een LVB 
en middelengebruik



Hoe herken je mensen met een LVB ? 

• Moeite om zich aan te passen aan de eisen van de 

omgeving

• Leren in theorie is moeilijk, vaak is leren eenvoudiger 

door te oefenen vanuit de praktijk

• Missen sociale vaardigheden

• Zijn makkelijk beïnvloedbaar



Ontwikkelingsprofiel



Juist (h)erkend?! (1/2)

• Schoolopleiding
Vraag eens welke opleiding is gevolgd of de naam van de school.

• Sociale contacten
Vraag naar namen van vrienden en hoe de vriendschap zich uit

• Rekenen
Laat de persoon een aftreksom maken (bvb. 21-9). 
Let er eens op of de persoon de tijd op de klok goed heeft. 

• Schrijven
Let eens op hoe iemand iets opschrijft; bij het versturen van een brief 
of mail bijvoorbeeld. 



Juist (h)erkend?! (2/2)

• Taal en begrip
Vraag iets in de tijd terug, veelal kan de chronologische volgorde 
niet worden aangebracht in het verhaal. Vraag eens hoe iets is 
gebeurd (verbanden leggen is lastig).

• Gedrag
Kijk eens mee naar de dagindeling van de persoon en hoe hij of 
zij iets organiseert. Vraag eens wat de favoriete tv-programma’s 
zijn. 

In het algemeen… neem geen genoegen met een kort 
antwoord, vraag door. 



Consequenties voor opvoeden? 

Ze hebben vaker problemen met:

• Het nemen van geschikte beslissingen

• Voldoen aan de behoeften van het kind op bijvoorbeeld 

het gebied van voeding of veiligheid

• Het bieden van een stimulerende thuisomgeving

• Interactie met hun kind

• Gebrek aan kennis over hoe de ontwikkeling van hun kind 

verloopt of over manieren om hun kind te belonen of te 

straffen. 



Tips voor de hulpverlening bij LVB (1/3)

• Communicatie

- Gebruik korte zinnen
- Gebruik eenvoudige woorden
- Gebruik geen beeldspraak, dit kan verwarrend zijn
- Eén opdracht of boodschap tegelijk
- Bij keuzes beperk tot 2 of 3 mogelijkheden
- Goed luisteren en samenvatten
- Controleer of de boodschap is begrepen: laat in de eigen woorden 

vertellen
- visualiseer
. 



Tips voor de hulpverlening bij LVB (2/3)

• Houding

- Wees consequent en voorspelbaar in je gedrag

- Neem de tijd

- Wees duidelijk in je verwachting

- Bied extra hulp, bijvoorbeeld door samen een oplossing 

te zoeken of afspraken vast te leggen

- Voel je betrokken en laat je niet meeslepen in de 

problematiek



Tips voor de hulpverlening bij LVB (3/3). 

• Bejegening

- Benader de persoon respectvol en neem de tijd
- Probeer goed en aandachtig te luisteren
- Bied aan om te helpen door bijvoorbeeld mee te gaan naar 

de rechtbank of doktersbezoek. Zo kan je naderhand nog 
eens uitleggen wat er besproken is. 

- Maak een stappenplan voor ingewikkelde situaties en gebruik 
hiervoor een kalender, agenda of schrijfbord

- Geef concrete tips hoe iemand zich anders kan gedragen en 
spreek de persoon aan op gedrag dat ergernis of overlast 
veroorzaakt

- Herhaal met regelmaat



In hulpverlening inzetten op? 

1/ de aanwezigheid van een sociaal netwerk

2/ de aanwezigheid van adequate professionele hulpverlening

3/ het vermogen van de ouder(s) om ondersteuning te vragen 

en de bereidheid om de ondersteuning te aanvaarden. 

(Ewals & Willems, 2008; Willems et al., 2007)



Maar eerst…  

MANDAAT verkrijgen, KONEKTEREN, VERBINDEN, … 

Hoe?  
Joinen, erkenning geven, ‘quick wins’ zaken regelen die positief zijn voor 
het gezin op korte termijn, herkaderen van zaken, bvb. de positieve 
intenties van de doorverwijzer duidelijk maken, krachten benoemen, 
interesse tonen, complimenteren, vragen naar wat ze willen behouden, 
aandacht hebben voor de zaken die in het verleden gewerkt hebben, 
uitzonderingen benoemen, complimenteren, vragen naar wat 
gewerkt/niet gewerkt heeft in vorige hulpverlening, … 



Houding als hulpverlener (1/3)

- Positieve en optimistische grondhouding
- Benoemt wat er goed gaat in het gezin
- Straalt uit vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen en 

(leer)mogelijkheden van de ouders (positieve mindset) om 
hun kind op te voeden

- Is oprecht nieuwsgierig en oordeelsvrij en heeft een ‘niet-
weten’-houding

- Is respectvol naar de ouders (zelfs als er sprake is van 
huiselijk geweld)

- Kan goed luisteren naar wat ouders te zeggen hebben
- Vraagt toestemming (legitimatie) aan ouders om zich te 

mogen bemoeien met de zaken die in het gezin spelen (mag 
ik je een vraag stellen, advies geven?)

. 



Houding als hulpverlener (2/3)

- Ziet de ouders als ouder en niet iemand met een LVB
- Ziet de ouder ook als persoon en niet alleen als ouder van het 

kind
- Kan onderscheid maken tussen opvoederschap en 

ouderschap
- Ziet de ouders als deskundigen, zij kennen hun kind als geen 

ander. Een hulpverlener moet dit ook communiceren naar de 
ouders en hun deskundigheid erkennen

- Is open, transparant en eerlijk
- Bespreekt open met de ouders als hij/zij zorgen heeft over de 

veiligheid of de ontwikkeling van het kind
- Maakt het duidelijk aan de ouders wanneer het nodig is –

tijdelijk- over te nemen
. 



Houding als hulpverlener (3/3)

- Gaat niet af op wat de ouders zegt, maar op wat een ouder 
doet

- Staat naast (of soms zelfs erachter) en niet erboven
- Houdt rekening met eerdere ervaringen van de ouders met 

hulpverlening
- Toont interesse in de levensgeschiedenis van de ouder, 

bijvoorbeeld door te vragen aan de ouders wat ze zelf hebben 
meegekregen vanuit zijn/haar gezin, hoe het thuis was

- Gaat telkens weer het contact aan met de ouders en doet dit 
bewust. 

. 



Ze bestaan… 



Maar enkel door de gele zon



Concrete handvaten

• Tips voor een goed gesprek
• Netwerk in kaart brengen
• Wondervraag
• Schaalvraag
• Mindmappen
• Opstelling bvb. met playmobiel mannetjes
• Vieren als iets gelukt is
• Oplossingsgerichte vragen
• Kid’s skills + website Ben Furman
• Voorbeelden uit de groep? Wat werkt?? 



Tips voor een goed gesprek

Laat OMA thuis, gebruik LSD, neem ANNA, smeer 
NIVEA, wees een OEN en maak je niet DIK.

- OMA – Oordelen, Meningen en Adviezen thuislaten
- LSD – Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
- ANNA – Altijd Navragen Nooit Aannemen
- NIVEA – Niet Invullen Voor Een Ander
. 



Tips voor een goed gesprek

. 



Tips voor een goed gesprek

. 



Netwerk in kaart brengen

Het sociale netwerk biedt soms vormen van 

ondersteuning die niet altijd door professionele 

begeleiders geboden kan worden. Het is daarom voor 

professionals belangrijk om in gesprek te gaan en/of te 

blijven met netwerkleden en ook om het netwerk te gaan 

vergroten, versterken en onderhouden. 



Hoe? 

 Het informele netwerk in kaart brengen
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-
attachment/Aan-de-slag-met-sociale-
netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf

Het in kaart brengen van algemene voorzieningen 
(en ook samen langsgaan indien relevant)

Bvb. de bibliotheek, K&G, wijkgezondheidscentrum, speel-o-theek, 
opvoedingswinkel, … 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf


Tips voor in de praktijk (1/2) 

• Ontmoet netwerkleden van het kind en de ouder door aanwezig te 
zijn als een of meerdere netwerkleden langskomen of door hen uit te 
nodigen voor een kennismaking

• Heb alleen contact met een netwerklid als de ouders hiervoor 
toestemming hebben gegeven of bij dat overleg aanwezig zijn

• Laat je waardering blijken voor de rol die een netwerklid heeft in het 
gezin, stem met een netwerklid af en betrek hem/haar (met 
toestemming van de ouders) in de samenwerking met het gezin

• Houd rekening met de belastbaarheid van de netwerkleden
• Verhelder ondersteuningstaken voor zowel het gezin als het 

netwerklid. Dit vergemakkelijkt de samenwerking.



Tips voor in de praktijk (2/2) 

• Deel het met de ouder(s) en het netwerklid als er zorgen zijn.
• Niet alle netwerkleden zijn zich bewust van de LVB van de ouder(s). 

Psycho-educatie over wat licht verstandelijk beperkt functioneren 
inhoudt voor de ouders(s) kan bijdragen aan een optimale 
ondersteuning door de netwerkleden.

• Heb oog voor niet-steunende netwerkleden of netwerkleden die 
bedreigend zijn.

• Als er zorgen zijn of er wel voldoende netwerk is voor een gezin om 
het aan te kunnen, maak je dit onderwerp van gesprek. Je betrekt 
deze zorgen ook bij de weging of er nog sprake is van goed genoeg 
ouderschap. 



Wondervraag 



Schaalvraag  



Mindmappen



Opstellingen 



Het levenswiel



Feestje bij bereiken van een doelstelling!



Oplossingsgerichte vragen

http://hp-loksbergen.be/topics/psychologie/21-opl-ger-technieken/21-
oplossingsgerichte-technieken/

http://hp-loksbergen.be/topics/psychologie/21-opl-ger-technieken/21-oplossingsgerichte-technieken/


Kid’s skills + website Ben Furman

http://www.benfurman.com/en/

http://www.benfurman.com/en/


Mensvisie

• Oplossingsgericht werken

• Appreciative inquiry

• Focus op talenten
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