Thema 1 ‘Arbeid’
We weten het nu wel; gewoon gaan doen!
We starten met een welkom waarbij Bart van Kessel ons meeneemt
in: Waar toe bestaan we? Wat gebeurt er? Waar zit het geld voor de
doelgroep ‘LVB-ZMOLK’.
Bart van Kessel licht dit toe middels onderstaande schema:
Onderwijs
Lokaal
Regionaal
Bovenregionaal

OZA

Zorg

Vakje 8

In het gele vlak ‘gebeurt’ het, zit het geld maar ook meteen de
complexiteit.
We gaan aan de slag: welke vraag heb je? Met welk verrassend
verhaal kom je?
Marc Cantrijn legt in ‘3 minuut 45’ uit welke 5 punten van belang
zijn bij Arbeidstoeleiding. Zie afbeelding hiernaast.
Belangrijkste TIP: Doe het niet alleen! Maak gebruik van:
✓ Alles start met VISIE ! Handreiking VUIST:
https://www.lecso.nl/file/57701
✓ Breed curriculum. Zo kom je tot de inhoud, de bedoeling,
“The Why” (Simek)
✓ Kijk of BORIS je kan helpen: https://www.borisbaan.nl/hetproject.html
✓ Doe de participatie scan, samen met je partners, de 5 O’s.
https://participatiescan.com/
✓ En begin dan pas na te denken en af te stemmen over geld!
Erie Merkus vertelt over VOBC: https://www.vobc.nu/ : De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het
samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met
een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. De VOBC is voornemens om samen met haar leden een
op de doelgroep toegesneden methodiek voor assessment, arbeidstoeleiding en jobcoaching te gaan ontwikkelen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de ervaring en expertise die de OBC’s op dit terrein hebben opgebouwd. De samenwerking met
het onderwijs zal daarbij zeker worden meegenomen.
Vanuit de deelnemers kwamen de volgende vragen of opmerkingen:
✓ “Zijn de 5 tips van Marc ‘opvolgend?” Antwoord: ”nee”.
✓ “Ouders dienen nog meer betrokken te worden dan nu nog het geval “. Dit wordt beaamd.
✓ “Heb aandacht voor borging” Dit wordt beaamd.
✓ “Welke methodes worden gebruikt en lijken of zijn succesvol?” Aangegeven wordt vanuit deelnemers:
http://www.onderwijstraining.nl/mijn-methoden/mijn-weva en https://trainingbrugnaarwerk.nl/
Afgesloten is met het voornemen om de volgende keer een casus te bespreken (‘Wapenveld’); daarbij wordt wellicht ook de
problematiek m.b.t. de bekostiging van leerlingen 18+ ook meegenomen.
Op de volgende pagina een afbeelding van wat besproken is en genoteerd tijdens de bijeenkomst.
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De vijf O’s staan voor:
1.
2.
3.
4.
5.

O= onderwijs
O= overheid (gemeente, denk aan afdeling W&I, WMO, Participatie)
O= ouders
O= ondernemer
O= ondersteunende zorg, bv jeugdzorg – revalidatie - JGGZ
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