
Notities LVB bijeenkomst

Datum: 26 november 2020

Tijd: 9.15 - 11.00 uur

Plaats: ZOOM

Trekkers: Ada Brink (Philadelphia) en Tamara Kloosterman (Cordaan)

Mededelingen

Whatsappgroep

LVB netwerk Oost heeft een eigen whatsappgroep. Zit je er nog niet in, stuur een bericht 
naar Tamara Kloosterman met je telefoonnummer, dan voegt zij je toe. 

Voor stadsdeel Oost is er ook een whatsappgroep, 100% Oost. Mocht je daar ook bij willen 
aansluiten dan kun je contact opnemen met Jaap Wakker van B&A WMO 06-34932085. 

Gunning

In stadsdeel Oost is de gunning voor de buurtteams toegekend aan Dynamo, PerMens, 
ZGAO, Philadelphia en Leven en Zorg. Vanaf heden zal deze Buurtteamorganisatie gaan 
toewerken naar de start van de buurtteams op 1 april 2021. 

Voor de Aanvullende Individuele Ondersteuning is een voorlopige gunning bekend gemaakt. 
Op 18 december zal de definitieve gunning bekend gemaakt worden. 

Workshop



Buro Ervaringskracht (ervaringsdeskundigen LVB) hebben een workshop gegeven over LVB 
vanuit hun eigen ervaring als Amsterdammer met de indicatie LVB. Het is een interactieve 
workshop waarin gesproken wordt over de beelden die het oproept van Amsterdammers 
met LVB, afgewisseld met filmpjes over de ervaringsdeskundigen, levensverhaal, om 
vervolgens weer te spreken over wat al de informatie gedaan heeft met je beeldvorming 
over Amsterdammers met LVB. 

Het was een interessante leerzame workshop en is goed ontvangen door de leden van het 
netwerk. En zeer de moeite waard om te volgen. 

De ervaringsdeskundigen zullen meer betrokken worden bij de invulling van de 
bijeenkomsten en casuistiek. 

De trekkers van het netwerk stellen het idee voor aan buro Ervaringskracht om samen op te 
gaan trekken om er voor te zorgen dat ervaringsdeskundigen LVB meer betrokken worden 
bij de buurtteams en wijktafels in Oost. Ada en Tamara zullen daarvoor de handen in een 
slaan met Buro Ervaringskracht en partijen uit de wijk om dat te realiseren. 

De linkjes naar de filmpjes die zij hebben laten zien:

            - het filmpje waarin de collega’s zich voorstellen https://vimeo.com/403736761

            - deel 1 van 6 van 6 https://vimeo.com/247106731

            - deel 2 van 6 van 6 https://vimeo.com/247110253

 

-de link naar de website www.buro-ervaringskracht.nl. Daar is ook meer informatie te 
vinden over wat zij allemaal te bieden hebben. Zij zijn te bereiken via 
jroozemond@cordaan.nl  of 06 11 38 61 21.

Volgende bijeenkomst

Donderdag 7 januari 9-15 – 11.00 uur

Inhoud: stigma' s en casuistiek

Bijlage:

 Inhoud workshop Buro Ervaringskracht
 Tips en inzichten ervaringsdeskundigen
 Thema's Buro Ervaringskracht
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