MEE Academie
Trainingen MEE Academie door MEE Zuid-Limburg
De Nederlandse samenleving wordt steeds complexer. Tegelijkertijd wordt er steeds meer
zelfredzaamheid verwacht van onze burgers. Voor mensen die anders functioneren dan
de gemiddelde Nederlander, is dit lastig. Zeker omdat een beperking lang niet altijd
herkend wordt. Daarom biedt MEE gerichte trainingen.
MEE biedt trainingen aan professionals die gericht zijn op het leren herkennen van en
omgaan met mensen met een beperking en het aanleren van vaardigheden voor
succesvolle communicatie.

1. Herkennen van en omgaan met mensen met een licht
verstandelijke beperking
Deze basistraining gaat over het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht
verstandelijke beperking. Je komt dagelijks in contact met mensen waarmee het contact
anders loopt dat gehoopt. Het zou kunnen dat een licht verstandelijke beperking hierin
een rol speelt. Je hebt het gevoel dat dit ‘lastige’ klanten zijn, maar eigenlijk komt het
gedrag voort uit onmacht en onvermogen. Je kunt deze mensen bijvoorbeeld herkennen
aan:
-

het niet komen opdagen bij een gesprek;
het niet nakomen van gemaakte afspraken;
de stille, passieve reactie in een gesprek;
verbale en/of neiging tot fysieke agressie tijdens een gesprek;
de hoeveelheid tijd die zij nodig hebben om taken uit te voeren of een gesprek te
voeren;
ja zeggen en nee doen;
de zogenaamde draaideurklanten.

Voor wie?
De training is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen
en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals
die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of
werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers
op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking
werkt.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
-

Ervaren en bewust worden wat LVB is
Kenmerken op verschillende levensgebieden
Adviezen in omgang en communicatie
Sociaal-emotioneel functioneren
LVB: Wat betekent dit voor de professional?

Een training wordt altijd op maat gemaakt. De prijs wordt o.a. bepaald door de werkvorm,
bijvoorbeeld een bijdrage van een ervaringsdeskundige (iemand met een beperking) of
een trainingsacteur voor het oefenen van vaardigheden.
Resultaat
Na afloop van de training:
-

Kent de deelnemer de wetenschappelijke- en praktijkdefinitie van een licht
verstandelijke beperking;
Weet de deelnemer wat een licht verstandelijke beperking is en wat de oorzaken
en de sociaal-emotionele gevolgen zijn;
Kent de deelnemer het belang van het tijdig herkennen van een licht verstandelijke
beperking;
Weet de deelnemer hoe hij/zij een licht verstandelijke beperking kan herkennen
binnen de verschillende levensgebieden en kan dit toepassen in de praktijk;
Weet de deelnemer waarom het lastig is voor mensen met een licht verstandelijke
beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving;
Beschikt de deelnemer over zowel mondelinge als schriftelijke communicatietips
voor het communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking en kan
de deelnemer dit toepassen in de praktijk.

Aantal deelnemers
De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie. Aan de training kunnen
maximaal veertien personen deelnemen.
Accreditatie
Training
SKJ 199165 voor 4 punten
Registerplein ID 305795 voor cliëntondersteuners voor 4 punten
Met de basis LVB zijn de volgende combinaties te maken; dan wordt het een training van
2 dagdelen:
-

LVB en Criminaliteit
LVB en GGZ problematiek
LVB en verslaving
LVB, sexting & Loverboys
LVB en Schulden
LVB en seksualiteit en kinderwens

2.

Herkennen van en omgaan met mensen met Autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien.
Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme (ASS) hebben
moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder
autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en
denken.
Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum
stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te
begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om
autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.
Voor wie?
De training is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen
en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal
wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op
scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in
een bedrijf waar iemand met autisme werkt.
Programma
De training bestaat uit twee dagdelen van 4 uur (totaal 8 uur). Tijdens de training komen
de volgende onderwerpen aan bod:
Dagdeel 1
-

Wat is autisme?
Informatieverwerking bij mensen met ASS
Hoe kun je autisme herkennen?
Diagnose ASS
Hoe kun je omgaan met iemand met ASS?
Autisme oefening/ ervaring
Koppeling maken met de eigen praktijk

Dagdeel 2
-

Zelftest Autisme
Belang van herkenning
Oefenen met eigen casuïstiek

Uw investering
Een training wordt altijd op maat gemaakt. De prijs wordt o.a. bepaald door de werkvorm,
bijvoorbeeld een bijdrage van een ervaringsdeskundige (iemand met een beperking) of
een trainingsacteur voor het oefenen van vaardigheden.
Aantal deelnemers:
De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie. Aan de training kunnen
maximaal veertien personen deelnemen.

Resultaat
Na afloop van de opleiding:
-

Weten deelnemers wat een autismespectrumstoornis is;
Weten deelnemers hoe de informatieverwerking in de hersenen bij kinderen,
jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis verloopt;
Hebben deelnemers inzicht in verschillende verklaringsmodellen over hoe de
hersenen informatie verwerkt bij kinderen, jongeren en volwassenen met een
autismespectrumstoornis;
Weten deelnemers welke beperkingen mensen met een autismespectrumstoornis
in meer of mindere mate kunnen ervaren;
Begrijpen deelnemers waardoor er problemen kunnen ontstaan in de
communicatie, sociale interactie, prikkelverwerking en flexibiliteit in denken en
gedrag bij mensen met autisme;
Weten deelnemers hoe en door wie een diagnose binnen het autismespectrum
gesteld kan worden;
Weten deelnemers waar je rekening mee kunt houden in de omgang met mensen
met een autismespectrumstoornis;
Beschikken deelnemers over adviezen voor een goede communicatie met mensen
met een autismespectrumstoornis en kunnen zij dit toepassen in de eigen praktijk;
Kunnen deelnemers de geleerde kennis en vaardigheden toepassen in de eigen
praktijk.

Aantal deelnemers
De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie. Aan de training kunnen
maximaal veertien personen deelnemen.
Accreditatie
De training herkennen van en omgaan met mensen met autisme is bij de volgende
registers geaccrediteerd:
SKJ 199180 voor 8 punten
Registerplein ID 305787 voor cliëntondersteuners voor 8 punten

3. Herkennen van en omgaan met mensen met niet
aangeboren hersenletsel
Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) betekent een breuk in iemands
levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met NAH als voor
de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak
problemen op. Een standaardaanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt
deskundigheid op het gebied van niet aangeboren hersenletsel.
Voor wie?
Deze training is voor iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken krijgt met
mensen met niet aangeboren hersenletsel. Bijvoorbeeld Wmo consulenten, wijkwerkers,
woonbegeleiders en mensen werkzaam bij sociale werkvoorzieningen. Ook mensen die
vrijwilligerswerk doen en te maken hebben met mensen met niet aangeboren hersenletsel
kunnen deelnemen.

Programma
De training bestaat uit 1 dagdeel van 4 uur. Tijdens de training komen de volgende
onderwerpen aan bod:

-

Theorie over NAH
Theorie vertalen naar de praktijk
In gesprek met een ervaringsdeskundige met NAH
Hoe kun je als professional hulp bieden?

Een training wordt altijd op maat gemaakt. De prijs wordt o.a. bepaald door de werkvorm,
bijvoorbeeld een bijdrage van een ervaringsdeskundige (iemand met een beperking) of
een trainingsacteur voor het oefenen van vaardigheden.
Resultaat
Na afloop van de training:
-

Weten deelnemers wat een niet-aangeboren hersenletsel is;
Hebben de deelnemers ervaren hoe het is om NAH te hebben;
Weten de deelnemers hoe ze NAH kunnen herkennen en signaleren bij jeugdigen
en volwassenen;
Zijn de deelnemers op de hoogte van de zichtbare -en onzichtbare gevolgen van
NAH bij jeugdigen en volwassenen;
Weten de deelnemers dat NAH ook gevolgen heeft voor de omgeving;
Weten de deelnemers dat een zwakte/sterkte analyse inzicht kan geven in een
beperking en de gevolgen hiervan;
Weten de deelnemers hoe ze het beste in gesprek kunnen gaan met jeugdigen en
volwassenen met NAH;
Hebben de deelnemers kennis over de sociale kaart en hoe deze kan helpen bij
het bieden van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen met NAH;
Kunnen de deelnemers de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen en volwassenen
met NAH en/of zijn naaste in kaart brengen.

Aantal deelnemers
De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie. Aan de training kunnen
maximaal veertien personen deelnemen.
Accreditatie
De training herkennen van en omgaan met mensen met NAH is bij de volgende registers
geaccrediteerd:
SKJ 199209 voor 4 punten
Registerplein ID 305799 voor cliëntondersteuners voor 4 punten

4 Workshop Ervaar LVB

Inhoud
In de 3,5 uur durende workshop staat het LVB-belevingscircuit centraal: je ervaart zelf hoe
mensen met een lichte verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren. Deze
inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat
betekent dit bijvoorbeeld voor je manier van communiceren en de werkprocessen?
Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in
de praktijk.
Ervaringsdeskundige
Niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet
werkt. Wij werken daarom in onze workshops geregeld samen met mensen met een lichte
verstandelijke beperking, die getraind zijn om hun ervaringen te delen. Zij geven de
deelnemers een uniek inkijkje in hun dagelijkse praktijk en problematiek.
De trainers
Onze gedreven en bedreven trainers zijn vakinhoudelijke én didactische experts. We
gebruiken innovatieve en activerende leer- en werkvormen die boeiend, praktisch en
resultaatgericht zijn. Je kunt het geleerde dus meteen inzetten in jouw eigen organisatie.
Voor wie ?
Deze workshop is bedoeld voor professionals van sociale wijkteams, afdelingen werk en
inkomen van de gemeente, docenten, begeleiders in de zorg en (para)medisch personeel.
Maar ook voor medewerkers van HR-afdelingen, woningcorporaties, politie, justitie en
schuldhulpverlening, die te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking
is deze training uitermate geschikt.
Locatie
De workshop wordt bij MEE, bij jouw organisatie zelf of desgewenst op een
andere externe locatie georganiseerd.
Kosten:
Op aanvraag.
Meer informatie
Wilt u meer weten over deze trainingen , neem dan contact op met Bert Deguelle MEE
Zuid-Limburg. Tel: 06-31664317 of via email: b.deguelle@meezuidlimburg.nl

