
WERKOCHTEND LVB netwerken in 2020/2021 

Welke vragen zijn besproken 

• Visie LVB netwerk 

• Hoe ziet LVB netwerk (op stadsdeelniveau) eruit in 2021? (welke expertise zit erin) 

• Wat doet een LVB netwerk in 2021 

• Wat zijn succesfactoren/randvoorwaarden om het LVB netwerk te laten slagen (wat moet je kunnen als 

trekker en wat heb je hiervoor nodig?) 

• Welke risico’s zijn er als we de LVB netwerken in stand houden 

VISIE 
• Zowel begeleiders als informeel als stadsdeel als stad hebben kennis en vaardigheden om LVB te 

begeleiden, ondersteunen en herkennen 

• LVB netwerk is kennisnetwerk, praktisch, zichtbaar, outreachend, vindbaar, bereikbaar, toegankelijk 

• Wij zorgen ervoor dat LVB-er (weer) kan functioneren in de wijk 

• We verbinden, koppelen, trainen, signaleren, adviseren, werken samen 

HOE ZIET LVB NETWERK ERUIT in 2021? 
 

 

 

 

 

WAT DOET EEN LVB NETWERK? 

• Kennis delen, in stand houden, ontwikkelen 

• Netwerk van korte lijnen rond LVB expertise 

• Casuïstiek en Intervisie 

• Consultatie en voorlichting 

• Thema’s bespreken 

• sociale kaart voor LVB bouwen 

• opleiden/trainen netwerkpartners 
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SUCCESFACTOREN 

• De juiste mensen aan tafel bij de bijeenkomsten: informeel, aanvullende ondersteuning (specialistisch), 

buurtteams, behandelaren, sociale basis, WLZ. 

• Verbonden blijven op stedelijk niveau (trekkers en managers) en ook op stadsdeelniveau 

• Het wordt een expertise netwerk op gebied van LVB waar iedereen bij kan aanhaken 

• eenduidige visie uitdragen (doel expertise netwerk, en manier van werken “AKAD werkwijze”) 

• voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten 

• groter denken dan alleen clienten begeleiden 

WELKE RISICO’S ZIJN ER ALS WE HET LVB  NETWERK IN STAND HOUDEN 

• Alleen LVB is te beperkt 

• Niet onderscheidend genoeg 

• stadsdeel is te smal, stedelijk is mogelijk beter 

• Kennis is alleen in het LVB netwerk aanwezig en niet voldoende in het buurtteam 

• Mensen worden het ‘LVB verhaal’ zat 

• De balans van de T-shaped professional raakt zoek 

• LVB moet verbonden blijven me zorg als geheel 

• Wie is in de toekomst verantwoordelijk voor de LVB netwerken 

UITWERKING NAAR 2020 

Rol trekker 2020 
WAT MOET TREKKER KUNNEN? 

• Verbinden, geduld, krachtig, signaleren, actief de wijk in, AKAD visie uitdragen, training en voorlichting 

geven 

• brengt kennis (en kunde) over hoe de LVB client gaat (kan) functioneren in de wijk 

• Promoten LVB netwerk binnen team en wijk 

• Zichtbaarheid tonen bij partijen buurtteam (participeren) 

• Duidelijk welke partijen in buurtteam komen, contact leggen, uitnodigen etc 

• Herkenbaarheid vergroten van gedrag LVB 

Rol medewerker 2020 (in de LVB netwerken) 
• participeren en bijdragen waar kan binnen het proces 

• ondersteunen van de trekker 

Rol management 
- faciliteren met een promotie pakket (Goede herkenbare naam, eenduidige visie op rol en functie LVB 

netwerk in 2021. Daarmee kan elk buurtteam makkelijk LVB kennis en expertise ophalen)  
- wat kan LVB netwerk bieden 
- duidelijkheid over wie is verantwoordelijk 
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Hoe van 2020 naar 2021 
1. Visie stedelijk (overkoepelend, bespreken, uitwerken, waarom komen mensen naar LVB netwerk) 

2. Trekker op stadsdeelniveau maakt stadsdeelscan; waar komen LVB clienten allemaal (onderzoeksfase) 

3. Bouwen van het netwerk met alle wenselijke partijen; informeel, aanvullende ondersteuning, sociale 

basis, behandelaren, buurtteams, WLZ 

4. Vorm: 

Deel van agenda uniform; zowel bij de stedelijke bijeenkomst van trekkers/managers als in de 

stadsdeelteams staan 3 ontwikkelpunten op de agenda: 
- visie 
- stand van zaken stadsdeelscan 
- stand van zaken bouwen netwerk 

 In LVB netwerk dit aanvullen met Inhoud, kennis zoals bijvoorbeeld: 
- casuistiek/thema’s van nieuwe netwerkpartners; belangrijk is om er geen praatgroep van te 

maken maar dingen te blijven doen, actief, uitnodigend (hier komen de mensen op af) 

5.   Tijdsinvestering scherp maken voor de trekkers en helderheid over frequentie van bijeenkomsten. 
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