
Themamiddag 
Onopvallend Anders

Hoeveel mensen met een licht verstandelijke beperking 
heb jij gemist?

Valkuilen, maar ook tips en tops in de dagelijkse praktijk
Donderdag 7 februari van 12.00 uur tot 17.00 uur

Graag jullie voorkeur voor workshops doorgeven. Heb je 
je nog niet nog niet opgegeven, dan kan dat alsnog via: 

onopvallendanders@reimerswaal.nl
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Workshops

1. ZSM
Wat doet ZSM met een zaak met een LVB-verdachte. Hoe belangrijk 
is het sociale verhoor, de rol van de ketenpartners en de verbinding 
daarmee. Antwoorden vind je in deze workshop waarbij natuurlijk 
ook jouw ideeën en ervaringen welkom zijn.

2. Verdacht of onmacht? 
Deze workshop wordt gegeven door Marleen van Waarde, 
Yvonne Prinsen en Ghislaine van der Linde van het SMWO. In deze 
workshop wordt bespreekbaar gemaakt hoe je er zo snel mogelijk 
achter kunt komen of iemand mogelijk een LVB heeft en hoe je 
hiermee rekening kan houden.

3. ‘Hé, heb jij LVB?
Dit is een interactieve workshop die wordt gegeven door Lindsey 
Leijs, Mireille de Beer en Lian Nuyten van LFB Goes. Het delen 
van eigen ervaringen met LVB, de beeldvorming, tips voor 
communicatie en bejegening staan centraal en zijn onderwerpen 
van gesprek in deze workshop.

4. De Dialoog
Samen met gespreksbegeleiders Jeroen Hendrikx en Petra 
Holleman van LFB Goes wordt de Dialoog aangegaan over het 
onderwerp Onopvallend Anders. Vanuit gelijkwaardigheid 
en oprechte nieuwsgierigheid verkennen mensen elkaars 
perspectieven. Alle deelnemers krijgen de ruimte het woord te 
voeren en naar elkaar te luisteren.

5. VR-Bril
Ervaar daadwerkelijk hoe het is om een LVB te hebben. Hier is een 
speciale VR-bril voor ontwikkeld. 

Tijdlijn

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:00 Opening: Start met fi lm 
en openingspraatje 
door burgemeester 
Reimerswaal. Kort project 
en stroom-schema op de 
achtergrond

13:00-13:35 Inleiding: Hendrien Kaal 
en Ans Broelman

13:45-14:00 Dagvoorzitter: Uitleg 
workshops, verloop van 
de middag (Dick Visser)

14:00-14:45 1e workshops

14:45-15:00 Pauze

15:00-15:45 2e workshops

15:45-16:30 Plenair: Werkvorm om 
te komen tot concrete 
acties

16:30-17:00 Afsluiting: Korte 
interviews met loop-
microfoon (Lindsey)


