
Training voor bewindvoerders

Omgaan met cliënten met een  
lichte verstandelijke beperking
Voor jou als bewindvoerder is een goede werkrelatie met  
je cliënt essentieel. In vaak beperkte tijd moet je immers  
in staat zijn te ontdekken wat je cliënt nodig heeft.  
Bij sommige cliënt en gaat dat wat moeilijker; het lijkt alsof  
je er geen vat op krijgt. Grote kans dat je dan te maken hebt 
met iemand met een lichte verstandelijke beperking (lvb).  
Hoe ga je daarmee om? 
Concreet en praktijkgericht
Onderzoek wijst uit dat een bewindvoerder regelmatig te maken heeft met  
cliënten met een lichte verstandelijk beperking, zonder dat de bewindvoerder 
dat weet. Dat kan zich uiten in wederzijds onbegrip en irritaties. 

Speciaal voor bewindvoerders heeft MEE daarom een praktijkgerichte training  
ontwikkeld voor het herkennen van en het omgaan met cliënten met een lvb.  
Hiermee leer je de signalen herkennen, die kunnen wijzen op een lichte  
verstandelijke beperking. Ook krijg je inzicht in de belevingswereld van je  
cliënten en geven we je handvatten om jouw dienstverlening beter op hen af  
te stemmen. Je zult merken dat dit een positief effect heeft op de samen
werking met je cliënten.

Interesse? 
Kijk dan eens op mee.nl/lvb-en-bewindvoering 

https://www.mee.nl/lvb-en-bewindvoering


MEE 
meedoen mogelijk maken

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.mee.nl/academie of  
bel 0900 999 8888.
Over MEE
 meer dan 70 jaar ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking
 een landelijk dekkend netwerk van 20 regionale MEEorganisaties
 1600 cliëntondersteuners 
 in meer dan 300 gemeenten 

Unieke expertise
MEE heeft meer dan 70 jaar ervaring met het ondersteunen van mensen  
met een beperking. De trainers van MEE combineren deze unieke expertise 
met inzichten uit onderzoek en wetenschap, en hun eigen praktijkervaring  
met mensen met een beperking. 

Diverse trainingen
Wij bieden trainingen op het gebied van herkennen van en omgaan met
 mensen met een lichte verstandelijke beperking
 mensen met autisme
 mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
 mensen met verward gedrag, dat te maken heeft met een beperking.

We geven zowel basistrainingen als verdiepingstrainingen gericht op een  
specifiek thema, zoals bijvoorbeeld ‘Schuldhulpverlening voor mensen met  
een lichte verstandelijke beperking’. 

Diverse vormen
Je kunt hierbij kiezen uit verschillende trainingsvormen: e-learnings,  
klassikale cursussen, workshops en incompany-trainingen.  
Hierbij zijn allerlei combinaties mogelijk. 

Accreditatie
Onze academie is CRKBO gecertificeerd en veel van onze trainingen dragen 
een kwaliteitskeurmerk (accreditatie) van Registerplein en het SKJ.

www.mee.nl/academie

