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Vlaggetjesweken

• Services: een doorlopend
aanbod

Het zijn weer vlaggetjesweken! Persoonlijk krijg ik het Spaans benauwd bij het
idee in een mensenmassa naar koopjes te moeten speuren. Maar van die
vlaggetjes word ik zó blij. Lekker even vlaggen, zwaaien met vrolijke kleuren. Je
even helemaal uit rekken en je lijf vol met verse lucht zuigen…..heerlijk! Het is
natuurlijk ook een ritueel gebaar: we vlaggen als we iets te vieren hebben en dat
met anderen willen delen of we vlaggen om onze kleuren of symbolen te
benadrukken. Onze kleuren moeten voor zichzelf spreken, onze doelgroep is daar
echter niet zo goed in. Dat moeten wij voor ze doen. Daarom vlaggen we met
een Kleine gids LVB bijvoorbeeld. Want ook dit keer hebben we weer vlaggen
genoeg om even mee te zwaaien, we hebben ze in verschillende kleuren en
maten en we zijn er trots op. Maken we u er ook blij mee?

• Themapakket over
gehechtheid

Marjan Boertjes
Directeur
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Het Expertisecentrum biedt een aantal doorlopende services aan de professionals
werkzaam binnen de William Schrikker Groep, waaronder het organiseren van
klinische lessen.
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• Maroesjka van
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Nieuw in de serie themapakketten van het Expertisecentrum is het themapakket
‘Twee zachte armen’ met het thema gehechtheid. Een themapakket is een ‘kanten-klaar’ programma om een inhoudelijke en actieve themabijeenkomst van 2
uur te organiseren. Het thema gehechtheid komt steeds vaker aan de orde in de
casuïstiek van veel professionals. Dit themapakket behandelt de theorie, gaat in
op gehechtheid en jongeren met een LVB en is met name bedoeld om uitvoerend
professionals een handreiking te bieden in hun communicatie met cliënten,
rechtbanken e.a. betrokkenen over dit onderwerp. Wat moeten wij weten en hoe
kunnen wij dit uitleggen? Insteek van dit themapakket is het voorkomen van
valkuilen en misverstanden over gehechtheid en de implicaties voor de praktijk
van de uitvoerende professionals inzichtelijk maken.

• Belangenbehartiging:
opinie en debat
• Invitational William
Schrikker
Jeugdreclassering en
Stichting Reclassering
Nederland
• Expertisecentrum William
Schrikker en de media

Agenda
Doorlopend
Alle interne
opleidingen
voor medewerkers
van de William
Schrikker Groep
Januari 2011

Voor meer informatie over themapakketten kunt u contact opnemen met Jos
Zeegers: jzeegers@wsg.nu

Projecten: ontwikkeling visie, methodiek en werkwijzen
Het Expertisecentrum voert in opdracht projecten uit op het gebied van
visieontwikkeling, methodiek en werkwijzen, alsmede samenwerkingsprojecten
die voor kinderen met een beperking en /of ouders met een beperking van belang
zijn. Het Expertisecentrum werkt voor interne- en externe opdrachtgevers.

• LVB in functiescholing
JR
• Training ‘MEE Midden
Holland van A naar B’
• Klinische les ‘Praten
met kinderen over
seksualiteit en misbruik’
Expertisecentrum
William Schrikker

Vervolgprojecten op de Eigen Kracht pilot in Overijssel
Pilot Eigen Kracht Overijssel
Vorig jaar heeft de William Schrikker Jeugdbescherming i.s.m. Bureau Jeugdzorg
Overijssel en de Eigen Kracht Centrale een succesvolle pilot Eigen Kracht gedraaid.
In deze pilot werd ervaring opgedaan met Eigen Kracht-conferenties, zij bleken
een toegevoegde waarde te hebben en helemaal aan te sluiten bij de Deltamethodiek en de visie van de William Schrikker Groep op gezinsgericht werken,
waarbij er meer gekeken wordt naar netwerkmogelijkheden rondom een cliënt.
Nieuwe Eigen Kracht projecten met ondersteuning Provincie Overijssel
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• Workshop ‘Een LVB,
gedragsproblematiek en
school: hoe verhoudt
zich dat?’, Haags
Centrum
onderwijsadvies en
Gemeente Den Haag
• Training ‘Herkennen en
communiceren mensen
met een LVB’,
Reclassering NL regio Den
Haag
Februari
• Training ‘Dubbele
Maatregel’, Bureau
Jeugdzorg Eindhoven
Maart
• 17 maart: klinische les
‘Wat is normaal/
niet normaal in de ogen
van een
kinderpsychiater?’,
Expertisecentrum
William Schrikker
(open inschrijving via
info-expertisecentrum
@wsg.nu)
• Training ‘MEE en LVB’,
MEE Midden Holland

Onze kernwaarden
• Met een principieel oog
voor de belangen van de
doelgroep
• Proactief en vraaggericht
• Interactief en deskundig
• Op maat en
grensverleggend

Deze nieuwsbrief informeert
over actuele zaken van het
Expertisecentrum William
Schrikker.

http://www.williamschrikkergroep-nieuwsbrief.nl/admin/modules/wsg...

Voor 2011 en 2012 heeft de provincie Overijssel de William Schrikker Groep
gevraagd om te participeren in twee unieke projecten in Nederland:
• Eigen Kracht, Delta en Signs of Safety
Hierin wordt bekeken hoe beproefde aanpakken als de Deltamethode, de Eigen
Kracht-conferentie en Signs of Safety elkaar kunnen aanvullen en versterken.
Bureau Jeugdzorg Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming, de William
Schrikker Groep en de Eigen Kracht Centrale bundelen hun krachten. Het project
is verbonden aan de doorontwikkeling van Deltamethode naar Delta Plus voor de
William Schrikker Jeugdbescherming.
• Eigen kracht-conferenties binnen de LVB-sector
De William Schrikker Groep, Vitree, De Eik, MEE Twente, MEE IJsseloevers en
Bureau Jeugdzorg Overijssel maken zich sterk voor meer Eigen Kracht
conferenties binnen de LVB-sector. Het Expertisecentrum levert de
programmamanager voor dit project.
Het Expertisecentrum zal samen met andere externe deskundigen op beide
projecten een bijdrage leveren aan kennismaken, kennisdelen, kennis verspreiden
en onderzoek. De provincie Overijssel financiert en ondersteunt beide projecten.
Op dit moment worden de verschillende projectorganisaties samengesteld en zijn
de eerste activiteiten gepland. Op 4 februari staat een startconferentie gepland
voor alle participanten van het project Eigen Kracht-conferenties binnen de
LVB-sector in Zwolle.
Voor vragen over de projecten Eigen Kracht kunt u contact opnemen met Dennis
Kragten, dkragten@wsg.nu

Preventieve Competentietraining voor Antilliaanse jongeren met
een LVB
Un entrenamientu preventivo den grupo pa desaroyá kompetensia individual! In
het kader van het project WeCare! werken de William Schrikker Groep en de
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) inmiddels ruim twee jaar samen aan
expertiseontwikkeling en het vergroten van vaardigheden bij professionals in het
herkennen en passend omgaan met Antilliaanse jongeren met een LVB. Op
Curaçao zijn inmiddels met behulp van acht lokale LVB trainers al ruim 140 hulpen zorgverleners door middel van een 3-daags trainingsprogramma opgeleid. Een
nieuwe activiteit in het project op dit moment is het samen ontwikkelen door het
Expertisecentrum, de William Schrikker Jeugdreclassering en FAJ van een
Preventieve Competentietraining die in een kleine groep jongeren wordt gegeven.
De eerste module van drie bijeenkomsten over ‘ Goede Vrienden, Slechte
Vrienden’ is in december op Curaçao getest en enthousiast ontvangen. Een
volgende module wordt dit voorjaar in Nederland getest. Het volledige
trainingsprogramma is eind 2011 klaar om zowel in Nederland als op Curaçao te
kunnen worden aangeboden.
Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met Lidwien
Schulten: lschulten@wsg.nu

Opleidingscentrum: inhoud, coördinatie en samenhang
Het Opleidingscentrum van het Expertisecentrum is verantwoordelijk voor de
inhoud, coördinatie en samenhang van alle opleiding- en trainingsactiviteiten.
Naast interne cursussen en trainingen verzorgt het Expertisecentrum ook
trainingen en opleidingen voor externe relaties.

Professionaliseringstraject MEE Midden-Holland
MEE Midden-Holland heeft net als de overige MEE organisaties de afgelopen jaren
grote veranderingen door gemaakt. Ze moet zich o.a. verhouden tot een
veranderende visie van overheid en gemeenten op de hulp- en dienstverlening,
veranderde financieringsstromen, de komst van de WMO, organisatiestructuur,
werkwijze en uitbreiding van doelgroepen. Dit stelt hoge eisen aan de betrokken
medewerkers en management.
Speciaal voor MEE Midden-Holland heeft het Expertisecentrum een
professionaliseringstraject samengesteld, waarin het verder ontwikkelen van visie,
attitude en kennis van consulenten en het implementeren van nieuwe
methodieken samengaan. Het eerste deel van het traject is in januari van start
gegaan met twee bijeenkomsten voor management en staf. In dit onderdeel MEE
van A naar B ligt de focus op ‘management van dilemma’s’ en het vormen van
een ‘leidende coalitie’.
Daarnaast wil MEE het specialistische profiel van haar organisatie en consulenten
versterken waar het gaat om deskundigheid op het gebied van cliënten met een
LVB. In maart wordt de training ‘MEE en LVB’ gegeven, waarbij de focus ligt op het
vroegtijdig herkennen van een LVB en het aanpassen van de dienstverlening en
communicatie aan deze doelgroep. Tenslotte wordt in april de training
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‘Doorpakken en MEEbewegen’ uitgevoerd. In deze training wordt aandacht
besteed aan hoe je als consulent toegang kan houden tot het gezin en naast de
klant kan blijven staan. Ook als de situatie dermate zorgelijk en problematisch is
geworden dat de consulent de stap van vrijwillige naar gedwongen hulpverlening
moet overwegen.
Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met Lidwien
Schulten: lschulten@wsg.nu

Onderzoek: dichtbij de praktijk
Het Expertisecentrum werkt samen met verschillende universiteiten en
hogescholen ten behoeve van onderwijs en onderzoek op het gebied van
Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. Daarnaast wordt aan Masterstudenten een
onderzoeksstage geboden.

Maroesjka van Nieuwenhuijzen geïnstalleerd als lector
In november 2010 is Maroesjka van Nieuwenhuijzen geïnstalleerd als lector aan
het Lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg van het Expertisecentrum en de
Hogeschool Leiden. In haar lectorale rede ging Van Nieuwenhuijzen in op de
problematiek van jongeren met een licht verstandelijke beperking op de grens van
jeugdzorg en gehandicaptenzorg en de manier waarop deze problematiek
aangepakt kan worden. Sprekers waren verder o.a. Marjan Boertjes, directeur
Expertisecentrum en Wiliam Westveer van de LFB.
De lectorale rede ‘De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke
beperking’ is verkrijgbaar bij Uitgeverij SWP in Amsterdam (www.swp.com) of via
de boekhandel.(ISBN 9789088501548)

Belangenbehartiging: opinie en debat
Waar mogelijk levert het Expertisecentrum een bijdrage aan een genuanceerde
beeldvorming van overheid, veld en publiek met betrekking tot de interferentie
tussen een handicap of beperking en opgroei- en opvoedproblemen.

Invitational William Schrikker Jeugdreclassering en Stichting
Reclassering Nederland
In (inhoudelijke) samenwerking met het Expertisecentrum heeft de William
Schrikker Jeugdreclassering een Invitational georganiseerd, als startpunt voor een
intensievere samenwerking met Reclassering Nederland. De dag ging van start
met presentaties van vier enthousiaste wetenschappers en ervaren werkers over
het belang van deze samenwerking t.b.v. van jeugdigen en volwassenen met een
licht verstandelijke beperking. ’s Middags volgde per regio een brainstorm met
medewerkers van beide organisaties om de samenwerking verder te verbeteren.
Tot slot ondertekenden Peter Kouwenberg (voorzitter Raad van Bestuur William
Schrikker Groep) en Sjef van Gennip (algemeen directeur Reclassering Nederland)
een intentieverklaring tot samenwerking.

Expertisecentrum William Schrikker en de media
Kleine gids LVB
Een overzichtelijke gids met informatie over wat het betekent om een licht
verstandelijke beperking te hebben, was tot voor kort niet zomaar uit de kast te
trekken. Daar komt verandering in. Binnenkort verschijnt bij Kluwer De Kleine Gids
‘Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011’. De gids is geschreven door
Yvette de Beer, staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker. In een
toegankelijke stijl beschrijft deze Kleine Gids:
• essentiële kenmerken van een LVB;
• wat een LVB betekent voor de levensloop, de opvoeding en het ouderschap;
• bijkomende problematiek en de samenhang hiervan met een LVB;
• hoe effectieve communicatie en samenwerking met mensen met een LVB
mogelijk is;
• op welke manier ondersteuning van mensen met een LVB vormgegeven kan
worden, zowel in het vrijwillig als gedwongen kader.
Deze Kleine Gids is geschreven voor professionals die werken in de
gezondheidzorg, de hulp- of dienstverlening, het onderwijs, bij justitie of politie en
verder voor iedereen die beroepsmatig of in het privéleven te maken krijgt met
mensen met een LVB. De Kleine gids LVB is vanaf half februari te verkrijgen bij
Kluwer of bij de boekhandel.
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Voor meer informatie over de Kleine Gids ‘Mensen met een LVB 2011’ kunt u
contact opnemen met Yvette de Beer: ydbeer@wsg.nu

Expertisecentrum William Schrikker behoort tot de William Schrikker Groep. Zij werkt
voor mensen met een handicap die bescherming en ondersteuning nodig hebben. Zij
werkt op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Bezoek onze website op www.williamschrikkerexpertise.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u een email sturen naar
nieuwsbrief-ec@wsg.nu
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