  

Eindevaluatie  project  Licht  Verstandelijk  Beperkten  (LVB)  
Alle  verslagen  van  de  in  deze  evaluatie  genoemde  bijeenkomsten  zijn  beschikbaar  en  desgewenst  op  te  vragen.  
  
Resultaat  1  
Stakeholders  benaderen  en  draagvlak  creëren,  bijeenkomst  beleggen,  toezeggingen  van  alle  stakeholders,  
vervolgafspraken  en  taakverdeling  vastleggen.  
Het  Platform  VG  Zuidoost-‐Brabant  heeft  gesprekken  gevoerd  met  diverse  samenwerkingspartners  in  Eindhoven  zoals  
ambulant  begeleiders  LVB  van  Lunetzorg  en  hun  managers,  PSV  Wijksteunpunt  (dagbesteding),  MEE,  Stichting  `Leuk  
je  te  ontmoeten’,  Carrousel,  ’t  Wasven,  Eindhoven  Mondiaal,  directeur  Stichting  Speciaal  Onderwijs  &  
Expertisecentra  (SSOE),  Inspecteur  van  Politie  Team  Eindhoven  -‐  Zuid.  Doel  van  de  gesprekken  is  draagvlak  te  creëren  
voor  een  netwerk  en  knelpunten  te  achterhalen.  
De  1e  bijeenkomst  is  in  december  2017  belegd.  Er  is  een  werkgroep  LVB  gevormd.  Deze  is  mede  op  initiatief  van  
Carrousel  met  ondersteuning  van  MEE  gestart.  Omdat  de  deelnemers  voornamelijk  zitten  in  de  hoek  van  
vrijetijdsbesteding  en  dagbesteding  is  het  vooralsnog  een  themawerkgroep  geworden.  De  werkgroep  komt  
regelmatig  bij  elkaar.  Platform  VG  wil  met  Lunetzorg  ambulant,  Lumens,  wijkagenten  en  Woonbedrijf  een  tweede  
werkgroep  initiëren  voor  het  thema  `veiligheid’.  Hiervoor  zijn  de  eerste  contacten  gelegd.  Voor  een  derde  
themawerkgroep  `jeugd’  is  aansluiting  gevonden  bij  Dynamo  Jeugdwerk.  
Een  multidisciplinair  netwerk  zoals  Platform  VG  dat  voor  ogen  had,  heeft  in  het  licht  van  de  geschetste  
ontwikkelingen  geleid  tot  verschillende  thematisch  werkende  groepen.  Het  Platform  gaat  graag  mee  in  deze  
natuurlijke  ontwikkeling  van  zaken.    
Resultaat  2  
1.  Oriëntatie  op  de  huidige  situatie  en  activiteiten.  
Het  Platform  VG  heeft  in  de  oriëntatiefase:  
•  informatie  verzameld  via  verschillende  kanalen  en  websites  zoals  netwerken/  platforms/  (wetenschappelijke)  
onderzoeksinstituten/  overheden  over  LVB  in  het  algemeen  en  in  relatie  tot  verschillende  levensdomeinen;  
•  de  Werkgroep  Sociaal  Domein  van  Platform  VG  ondersteund  in  hun  zoektocht  naar  specifieke  informatie  over  LVB  
bij  de  regiogemeenten;  
•  het  initiatief  Kiesrecht  voor  VG  ondersteund  met  achtergrondinformatie  over  de  belemmeringen  die  de  specifieke  
groep  LVB  ondervindt;  
•  de  mogelijkheden  voor  daginvulling/vrijetijdsbesteding  voor  LVB  (extramuraal)  in  Eindhoven  onderzocht;  
•  deelgenomen  aan  de  bijeenkomsten  voor  de  doelgroep  LVB  die  zijn  georganiseerd  door  onze  
samenwerkingspartners  in  de  stad  en  in  de  regio.    
Op  deze  manier  is  de  kennis  bij  het  Platform  VG  toegenomen  en  is  de  zichtbaarheid  en  vindbaarheid  van  het  
Platform  vergroot.  Het  Platform  heeft  meer  inzicht  gekregen  in  het  aanbod  voor  de  doelgroep  LVB  in  Eindhoven.  Dit  
heeft  er  mede  toe  geleid  dat  het  Platform  ook  verbindingen  kan  leggen  en  legt  tussen  verschillende  
samenwerkingspartners.  
2.  Samenstellen  focusgroep  als  voorloper  van  het  te  vormen  netwerk.  
Voor  de  werving  van  ervaringsdeskundigen  voor  een  focusgroep  LVB  heeft  het  Platform  VG  in  eerste  instantie  de  
zorgorganisaties  in  de  regio  benaderd.  Gaandeweg  groeide  de  groep  door  wervingsinitiatieven  van  leden  van  het  
Platform.  De  groep  is  inmiddels  vijf  keer  bij  elkaar  is  geweest.  Er  zijn  drie  trouwe  leden  die  per  vergadering  worden  
vergezeld  door  vijf  minder  frequente  leden.  Via  deze  groep  mensen  heeft  de  focusgroep  en  het  Platform  vele  volgers  
op  afstand.    
Het  uitgangspunt  voor  de  focusgroep  is  dat  de  ervaringsdeskundige  deelnemers,  met  enige  ondersteuning  en  sturing,  
zelf  bepalen  wat  de  inhoud  en  de  vorm  van  de  focusgroepbijeenkomsten  zijn.  Dit  werpt  langzaam  maar  zeker  
vruchten  af.    
•   Leden  van  de  focusgroep  vinden  het  belangrijk  om  ervaringen  met  elkaar  te  delen  en  op  te  komen  voor  de  
belangen  van  mensen  met  een  LVB.    
•   Leden  van  de  focusgroep  benoemen  zelf  de  knelpunten  en  het  Platform  VG  ondersteunt  hen  in  het  laten  horen  
van  hun  stem.  
•   Leden  van  de  focusgroep  nemen  initiatief  of  spreken  de  wens  uit  om  hun  ervaringen  te  delen  met  anderen  met  
het  doel  meer  begrip  en  bewustzijn  te  creëren  voor  mensen  met  een  LVB.    
Bovenstaande  heeft  al  geleid  tot:    
•   een  voorlichtingsbijeenkomst  (31  oktober  2017)  voor  ongeveer  20  wijkagenten  van  Team  Noord,  mede  verzorgd  
door  een  ervaringsdeskundige.  De  focusgroep  kreeg  het  podium  om  aandacht  te  vragen  voor  knelpunten  en  om  
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stoom  af  te  blazen;  
•   een  bezoek  aan  het  ministerie  van  VWS  (31  oktober  2017)  waar  de  ervaringsdeskundige  is  ontvangen  door  zeven  
beleidsmedewerkers  van  verschillende  departementen  van  SZW  en  VWS.  We  kregen  gehoor  en  erkenning.    
•   een  opening,  mede  verzorgd  door  twee  van  onze  ervaringsdeskundigen,  bijgestaan  door  de  wethouder  R.  
Richters.  We  waren  trots.  
De  focusgroep  heet  voortaan  `Steunwiel’,  een  naam  die  de  ervaringsdeskundigen  zelf  hebben  aangedragen.  Het  
netwerk  breidt  zich  als  een  olievlek  uit.  
Resultaat  3  
Inventarisatie  van  en  meewerken  aan  onderzoeken  
•  Het  rapport  `Weten  is  nog  geen  doen’  (april  2017)  van  de  Wetenschappelijke  Raad  voor  Regeringsbeleid  vat  de  
landelijke  situatie  samen  wat  betreft  (zelf)redzaamheid  van  onder  andere  de  doelgroep  mensen  met  een  LVB.  
Eindhoven  is  geen  uitzondering  op  de  in  dit  rapport  aangehaalde  knelpunten.  Het  meest  opvallende  knelpunt  is  de  
herkenbaarheid  van  de  doelgroep  en  de  meetinstrumentaria  c.q.  criteria  waarop  men  zich  baseert  om  de  
doelgroep  te  benoemen.  SCIL  Screener  lijkt  vooralsnog  een  goed  instrument  te  zijn  om  in  te  zetten  naast  de  
Zelfredzaamheidsmatrix  bij  een  vermoeden  van  LVB.  Dit  wordt  nader  onderzocht  om  een  gedegen  advies  uit  te  
kunnen  brengen  naar  de  samenwerkingspartners  en  het  gebruik  ervan  te  promoten.    
•  Om  ervoor  te  zorgen  dat  er  betrouwbare  kwantitatieve  gegevens  beschikbaar  komen  heeft  het  Platform  VG  het  
voortouw  genomen  om  samen  met  andere  partners  helderheid  te  krijgen  over  de  demografische  gegevens  en  de  
specifieke  behoeften  per  deelgroep  in  Eindhoven  en  in  de  regio.  Dit  is  per  brief  onder  de  aandacht  gebracht  van  de  
regiogemeenten.  Op  bescheiden  schaal  is  het  Platform  VG  al  begonnen  met  de  registratie  van  haar  cliënten.  Deze  
registratie  wil  het  Platform  geanonimiseerd  beschikbaar  stellen  aan  de  gemeente.  Er  zal  pas  een  significant  
resultaat  worden  geboekt  wat  betreft  kwantitatieve  gegevens  als  WIJ  Eindhoven  haar  registratiesysteem  verfijnt  op  
kenmerken  van  doelgroep  en  deze  geanonimiseerd  kan  aanleveren.  Het  Platform  VG  is  bereid  om  medewerking  te  
verlenen  aan  bestaande  c.q.  nog  te  ontplooien  initiatieven  in  de  stad  en  in  de  regio.      
•  Het  Platform  VG  zal  8  februari  2018  deelnemen  aan  een  symposium  dat  Fontys  Hogeschool  Sociale  Studies  
organiseert  in  samenwerking  met  de  gemeente  Eindhoven,  gemeenten  in  de  regio,  ORO  en  MEE.  Tijdens  het  
symposium  worden  resultaten  gepresenteerd  van  een  onderzoek  naar  hoe  jongeren  met  een  licht  verstandelijke  
beperking  beter  in  beeld  kunnen  blijven  van  gemeenten  en  sociale  professionals.  
Resultaat  4  
Preventie  als  onderdeel  van  de  steunstructuur  
De  samenwerkingen  die  in  het  kader  van  de  resultaten  1  en  2  zijn  aangegaan,  zijn  nog  te  pril  om  zichtbare  resultaten  
te  kunnen  benoemen  op  het  gebied  van  preventie,  als  onderdeel  van  de  steunstructuur  voor  mensen  met  een  licht  
verstandelijke  beperking.  Dit  resultaat  vereist  een  doorlopende  inzet  gedurende  meerdere  jaren.    
  
  
Gemeente  Eindhoven,    
Mede  namens  onze  doelgroep  danken  wij  u  voor  het  feit  dat  u:  
•   de  noodzaak  van  alle  bovengenoemde  interventies  heeft  erkend;  
•   bestuurlijk  initiatief  heeft  getoond;  
•   tijd  van  uw  medewerkers  beschikbaar  heeft  gesteld;  
•   ons  in  staat  heeft  gesteld  om  met  u  mee  te  denken,  mee  te  doen    
mensen  te  inspireren  en  zulke  waardevolle  resultaten  te  behalen.  
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