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en professionals hebben we een traject uitgezet om de nieuwe woon- en oude 
werksituatie zo goed mogelijk gezamenlijk met Henk voor te bereiden. Het vroeg 
van alle betrokkenen veel inspanning en ondanks de vrees of Henk voldoende 
intrinsiek gemotiveerd was, werd gezamenlijk ingezet op de nieuwe situatie. De 
professionals werden extra geschoold. De afspraken samen met de ouders werden 
zo efficiënt mogelijk voortgezet. Onder duidelijke voorwaarden om niet terug te 
vallen in oude gewoonten, werd de nieuwe situatie realiteit. Met het creëren van 
een nieuwe woonsituatie en het begeleiden van Henk naar zijn oude werksituatie 
waarin hij aangepaste werkzaamheden zou kunnen doen, was de stap gezet naar een 
hernieuwde toekomst voor Henk. Met daarbij ook een actieve betrokkenheid van 
ouders, die wat meer gewapend zouden zijn tegen de maatschappelijke verlokkingen 
voor Henk en die konden terugvallen op de professionele begeleiding, werd mijn 
casemanagementtraject afgerond.

Een paar maanden geleden kreeg ik, inmiddels allang niet meer als casemanager 
betrokken bij deze casus, een update waaruit bleek dat Henk onregelmatig op zijn 
werk verscheen, maar hier toch wel redelijk in beeld was en dat zijn prachtige woninkje 
inmiddels ook weer gedeeld werd met vrienden die genoten van zijn gastvrijheid. Op 
dit moment gaat het redelijk naar wens met Henk. Hij kan regie houden over zijn 
eigen leven, maar heeft daar continu de steunstructuur nodig van zijn ouders en 
professionals om hem heen. Het toekomstperspectief van Henk is nog zo broos. Alle 
zeilen moeten bijgezet blijven om Henk zijn leven te laten leiden zonder de zorgen.

Een aantal conclusies kunnen getrokken worden uit deze casus:

1. Er is voor Henk sprake van een grote mate van onveilige situaties.
2. De reactie hierop is niet zelden een uitbarsting van agressie.
3.  Er is handelingsverlegenheid bij ouders en professionals van de juiste of verbindende 

zorgondersteuning.
4.  Henk is uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen onmacht en de onmacht van het 

systeem rondom de cliënt. 
5.  Ouders en professionals nemen in de casus van Henk een bijzondere positie in. Ieder 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Helaas staat de casus van Henk niet op zichzelf. Er zijn vele vergelijkbare voorbeel-
den te geven.

1 Inleiding
Casus: Henk

In een tijdelijke functie als casemanager ben ik het afgelopen jaar intensief betrokken 
geraakt bij de casus Henk.

Henk is een jongeman van 25 jaar met een licht verstandelijke beperking, die na een 
aantal jaren in de langdurige zorg steeds meer geconfronteerd werd met zijn onmoge-
lijkheden. Alleen daar is hij zich ogenschijnlijk weinig van bewust.

Met een vaste plek in een woonvoorziening en een werkplek in een sociale werkplaats, 
leek de toekomst van deze jongeman aardig uitgestippeld. Echter, door onder andere 
overschatting van zijn mogelijkheden en gevoeligheid voor (externe) sociale contacten, 
kreeg Henk te maken met een aantal ‘vrienden’. Die verbleven graag op zijn kamer en 
probeerden hun aanwezigheid te veraangenamen met het gebruik van drugs en alcohol. 
Het zal niet verwonderlijk zijn, dat Henk eerst als gebruiker al snel meedeed om drugs 
te verkopen. Een situatie, die binnen het team van de locatie waar hij woonde en ook 
zijn netwerk van ouders en collega’s met lede ogen werd aangezien. Het vraagt van een 
ieder dan ook weinig inzicht om aan te voelen dat dit spanningen zou geven binnen 
de woonlocatie en zijn contacten met zijn ouders. Beperkingen die opgelegd werden 
om zijn vrienden buiten de deur te houden, leverden naast frustratie, agressie richting 
medewerkers en ouders op. Het leverde een grote mate van handelingsverlegenheid 
op bij de professionals. En groot verdriet bij de ouders, die erg toe waren aan een 
levensfase waarin de zorg voor en om hun zoon niet meer centraal stond in hun 
dagelijks leven. Dat ze ook eens op vakantie konden gaan zonder elke dag te vrezen dat 
er weer een telefoontje zou komen dat het niet goed ging met hun zoon. Deze spiraal 
van toenemende spanningen kon, hoe intensief de samenwerking ook was met ouders 
en zorgmedewerkers, maar niet doorbroken worden.

Het was uiteindelijk Henk zelf die met een onregelmatig leven en niet meer in staat 
zijnde om een goed dag- en nachtritme te creëren, de wens uit sprak om behandeld 
te worden voor zijn verslaving en zijn agressieve buien. De behandeling die hij op 
vrijwillige basis begon, duurde precies vijf maanden. Daarna besloot hij dat het wel lang 
genoeg geduurd had en stopte hij de behandeling. Daarna dook hij onder in het circuit 
van oude en inmiddels ook nieuwe ‘foute’ vrienden.
Na een aantal maanden ondergedoken te hebben gezeten, kwam het besef bij Henk 
dat het zo niet langer kon en hij toch toe was aan een regelmatiger leven. Zijn 
toekomstperspectief waar hij gemotiveerd aan wilde werken, was ondersteuning in 
een ambulante woonsetting en terugkeer naar zijn werkplek. Gezamenlijk met ouders 
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tie die de verschuiving van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking 
met weerbaarheidsproblemen heeft naar de ondersteuning van deze populatie 
binnen het gemeentelijke domein.

In hoofdstuk vijf worden de begrippen ‘preventief werken’ en ‘systeemgericht 
werken’ nader geïntroduceerd. Ook wordt de methodiek die de effecten rond 
preventief- en systeemgericht werken moet gaan meten, nader beschreven.
In hoofdstuk zes worden de doelen van het lectoraat nader gespecificeerd en in 
hoofdstuk zeven worden de samenwerkende organisaties die betrokken zijn bij het 
lectoraat kort geïntroduceerd. De rede wordt afgesloten met een aantal vragen die 
overblijven en waar in de looptijd van het lectoraat antwoord op gevonden moet 
worden.

2 De definitie van Weerbaarheid
In de inleiding is het begrip ‘weerbaarheid gedefinieerd’ als ‘het vermogen om op te 
komen voor jezelf’ en ’het kunnen stellen van grenzen als een ander deze overschrijdt’ 
(Van Veen, 2008, p. 1; Van Schaik, 2012). Binnen NOVO wordt de volgende definitie 
gehanteerd: Opkomen voor jezelf waarbij je rekening houdt met jezelf en met de 
ander (omgeving)’ (NOVO-Consult, 2010, p. 1). NOVO ziet weerbaarheid als een 
voortschrijdend, continu proces, waarbij het gaat om vaardigheden als het kunnen 
aangeven van je grenzen en wensen en respectvol met elkaar omgaan (NOVO-
Consult, 2010). 

De definitie van NOVO komt ook deels overeen met andere definities uit de 
literatuur. Zo noemen Lammers en Meintser (2005, p. 6) een individu weerbaar als 
diegene ‘heeft geleerd op te komen voor de eigen wensen, grenzen en behoeften en 
daarbij rekening kan houden met wensen en grenzen van anderen’. 

Andere definities benadrukken meer het omgaan met moeilijke situaties. In 
Engelstalige literatuur wordt ‘resilience’ omschreven als het niet bezwijken onder 
druk, stress of tegenslagen (Rutter, 1985). De Belie en Van Hove (2003) noemen dit 
veerkracht en hanteren hierbij de definitie, afgeleid van Rutter (1985): ‘Veerkracht is 
de mogelijkheid om met stress en moeilijke levensomstandigheden om te gaan op een 
wijze waarop de ontwikkeling van zelfvertrouwen en sociale competentie bevorderd 
wordt’ (De Belie & Van Hove, 2003, p. 5).

De alomvattende vraag is: Hoe voorkomen we situaties als deze en welke bijdrage kan 
er aan de zorg van cliënten in vergelijkbare situaties plaatsvinden? Het kernwoord 
hierbij zou wel eens aandacht voor ‘weerbaarheidsproblematiek’ kunnen zijn. Maar hoe 
voorkom je de kwetsbaarheid van cliënten in situaties als deze? Zijn daarvoor vaardig-
heden te ontwikkelen, die in preventieve zin een bijdrage leveren aan de verbetering 
van de weerbaarheid? Is er voldoende lerend vermogen aanwezig om de vaardigheden 
die hierbij nodig zijn te ontwikkelen? Welke rol kan het netwerk van de cliënt hierin 
spelen?

Veel vragen waaraan het Lectoraat Weerbaarheid, dat vandaag officieel van start gaat, 
antwoord op probeert te vinden in de komende jaren.

Hierbij is de volgende doelstelling geformuleerd: Het bevorderen van weerbaarheid bij 
mensen met een (licht) verstandelijke handicap vanuit een preventief- en systeemge-
richt kader.

In deze doelstelling is een groot aantal begrippen samengebracht, die ter introductie in 
eerste instantie afzonderlijk aandacht behoeven. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. Weerbaarheidsbevordering 
2. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking
3. Preventief- en systeemgericht werken

Omdat het lectoraat een bijzonder karakter heeft vanwege het feit dat het initiatief 
hiervoor met acht zorginstellingen en de Hogeschool Stenden plaatsvindt, wordt tevens 
een introductie gegeven van de samenwerkende instellingen. Aangezien de uitvoering 
van het lectoraat onder verantwoordelijkheid van Stenden zal plaatsvinden, komt ook 
de meerwaarde van het lectoraat voor het onderwijs binnen Stenden aan de orde.

Leeswijzer
De opzet van deze rede ziet er als volgt uit:

In hoofdstuk twee wordt verder ingegaan op de definitie ‘weerbaarheid’ en alles wat 
met deze definitie samenhangt. In hoofdstuk 3 wordt de populatie mensen met een 
verstandelijke handicap beschreven met een bijzondere focus op mensen met een licht 
verstandelijke handicap, omdat daar binnen het lectoraat vooral de aandacht naar 
uitgaat. Hoofdstuk 4 zoomt in op de historische inzet van de zorg rond het thema 
weerbaarheid en vindt er een verdere verdieping plaats van twee begrippen die een 
prominente rol spelen bij de ontwikkeling van weerbaarheid bij mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Ook wordt kort aandacht besteed aan de politieke consequen-
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‘Weerbaar’ kunnen zijn, vraagt om een actieve betrokkenheid van de persoon zelf 
om iets te realiseren. Het is geen statisch gegeven, maar een ontwikkeling die men 
moet doormaken waarbij het gewenste eindresultaat moeilijk definieerbaar is. Dat 
zal in de praktijk moeten blijken. Het is eveneens persoonsafhankelijk of men wel of 
niet voldoende weerbaar is en contextgericht. Zowel in de relatie met anderen en in 
moeilijke situaties zal blijken of iemand de mogelijkheid heeft zich te kunnen verweren.
Vaardig worden in weerbaarheid zal altijd in relatie met de context gerealiseerd moeten 
worden. Bij een normale ontwikkeling krijgen kinderen vanuit de opvoeding vaardig-
heden mee om zich te kunnen verweren. In principe gebeurt dit binnen de opvoeding 
van kinderen met een verstandelijke mate op dezelfde wijze, maar kunnen beperkte 
cognitieve en vooral sociaal-emotionele vaardigheden belemmerend werken.

Een belangrijk voorwaarde voor weerbaarheid is het begrip ‘zelfvertrouwen’. Iemand 
die weerbaar is, heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of 
haar eigen gevoelens en die van anderen. Er is ook sprake van een wisselwerking tussen 
weerbaarheid en zelfvertrouwen. Iemand die weinig weerbaar is, zal te maken krijgen 
met negatieve ervaringen. Dat zorgt voor een negatief zelfbeeld, wat het vertrouwen 
geen goed doet.

Zelfvertrouwen ontstaat in relatie tot anderen en zal van jongs af opgebouwd worden. 
Aandacht hiervoor op school of in de zorg zal vanaf de start gerealiseerd moeten 
worden. En in relatie tot en samen met anderen. 

Voor mensen met een verstandelijke beperking die al een groot aantal, misschien 
negatieve, ervaringen hebben opgedaan, zoals geconfronteerd worden met agressie, 
trauma en seksueel misbruik, zal het opbouwen van zelfvertrouwen en daarmee 
‘weerbaarheid’ vanuit een ‘care-perspectief’ kader moeten worden opgezet. Voor 
(jonge) mensen, die nog bezig zijn met het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en dus 
weerbaarheidsvaardigheden opdoen, kan er in preventief opzicht (cure-perspectief) 
aandacht aan besteed worden. In de zorgondersteuning, zowel vanuit ‘care-perspectief’ 
als ‘cure-perspectief’ zal dit plaats moeten vinden in de context met anderen, die een 
vertrouwensbasis hebben ontwikkeld met de personen in kwestie.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking minder 
sociaal competent en minder weerbaar zijn dan leeftijdsgenoten zonder een verstan-
delijke beperking (Van Schaik, 2012; Bielecki & Swender, 2004; Matson, Anderson, & 
Bamburg, 2000). Daarnaast stellen De Belie en van Hove (2003) dat mensen met een 
verstandelijke beperking minder goed met stress en moeilijke situaties kunnen omgaan. 
De oorzaak hiervan is een gebrek aan veerkracht en de beschikking hebben over een 
‘sterke ik’. Het gevolg hiervan is het hebben van een negatief gekleurd zelfbeeld.  

Dit heeft tevens gevolgen voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en sociale 
competenties (De Belie & Van Hove, 2003; Rutter, 1985).

Een gevolg van een tekort aan weerbaarheidsvaardigheden is dat mensen met een 
verstandelijke beperking relatief gezien vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik 
(Douma, Van den Bergh, & Hoekman, 1998). De oorzaak hiervan is toe te schrijven 
aan een gebrek aan assertiviteit, sterk beïnvloedbaar zijn en problemen hebben met 
het stellen van grenzen (Lammers, Kok & Oude Avenhuis, 2005). Daarnaast blijkt 
dat jongeren met een verstandelijke beperking ook vaak als dader betrokken zijn bij 
seksueel misbruik, onder anderen vanwege het hebben van lagere sociale com-
petenties en het moeilijker kunnen inschatten van grenzen van anderen (Kramer, 
Janssens, Çinibulak & Cense, 2007). 

Resumerend:

Wetenschappelijk onderzoek naar weerbaarheidsproblematiek en effecten op de 
inzet van weerbaarheidsprogramma’s zijn nauwelijks voorradig. Als ze er al zijn, 
dan richten deze programma’s zich vooral op jongeren zonder een verstandelijke 
beperking en op de problematiek rond seksueel misbruik (De Graaf, Van Dijk & 
Wijsen, 2010).

Wel is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking in het kader van 
weerbaarheid de volgende vaardigheden ontberen:

1. Omgaan met stress.
2. Omgaan met moeilijke situaties.
3. Voldoende veerkracht hebben.
4. Een ‘sterke ik’ ontwikkeld hebben.

Het is daarom van belang om verder in te zoomen op de populatie mensen met een 
verstandelijke beperking en dan voornamelijk mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB). In de volgende paragraaf kijk ik specifieker naar de doelgroep LVB 
en of er een verklaring is voor hun onvoldoende weerbaar kunnen zijn.
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op school, een negatief zelfbeeld, stressvolle gebeurtenissen, faalervaringen en 
psychiatrische stoornissen bij een of beide ouders. 

Moonen en Verstegen (2006) vatten de problematiek van mensen met een licht 
verstandelijke beperking samen in onderstaande schema.

Tabel 1: Specifieke LVB kenmerken (Moonen & Verstegen, 2006) 

LVB specifieke  
kenmerken:

Bijkomende  
problematiek:

Komen tot  
uiting in:

Intelligentie 

IQ 50-85

 

Beperkt sociaal 

aanpassingsvermogen

Leerproblemen

Psychiatrische stoornis

Medisch-organische problemen

Problemen in gezin en sociale context

Ernstige gedragsproblemen

leiden tot:
Chroniciteit/langdurige behoefte aan ondersteuning

Het maakt het voor deze doelgroep steeds lastiger om zich staande te houden 
in de samenleving. Daarom is er tegenwoordig meer aandacht voor het begrip 
‘ondersteuningsbehoeften’ als aanvullend criterium naast het IQ (Moonen, 2006). 
Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar de ondersteuning die nodig is om te 
functioneren op een manier die past bij zijn eigen leeftijd en cultuur in verschillende 
levensdomeinen (wonen, leren, werken, sociale interactie e.d.). De IQ-niveaus geven 
weliswaar op populatieniveau gemiddelde verschillen in ondersteuningsbehoeften 
weer, maar er is een zeer grote overlap. De niveau-indeling in IQ biedt daardoor 
geen betrouwbare informatie over de ondersteuningsbehoeften in individuele 
gevallen. De mate waarin iemand met een licht verstandelijke beperking behoefte 
heeft aan ondersteuning varieert. De hoogte van de ondersteuningsbehoefte hangt 
samen met de omgeving waarin iemand verkeert of bijkomende stoornissen en 
beperkingen heeft (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2012).

3 Mensen met een licht 
verstandelijke beperking 
3.1 LVB populatie

In Nederland wordt sinds enkele jaren in toenemende mate aandacht besteed 
aan de hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB), die tevens gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen laten 
zien (Didden, 2006, Helmantel, 2010). Ook binnen hogescholen is hier aandacht 
voor. Binnen Hogeschool Leiden is in 2013 een lectoraat gestart met als titel: LVB en 
Jeugdcriminaliteit. Een aantal jaar geleden heeft de NHL Hogeschool Leeuwarden in 
samenwerking met Tjallingahiem, Jelle Drost benoemd als lector LVB,gericht op jonge-
ren met een licht verstandelijke beperking en hun sociale omgeving. Het lectoraat van 
Jelle Drost is inmiddels afgerond. Echter, de kennis is bij de NHL rond deze populatie 
enorm aanwezig. Dat is, in het licht van een naderende fusie tussen de hogescholen 
NHL en Stenden een prettige bijkomstigheid waar beide hogescholen ook in het kader 
van dit lectoraat hun voordeel uit kunnen halen. 

Vaak gaat het in de aandacht voor LVB cliënten om meervoudige problematiek zoals 
leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische 
stoornis, vaak in combinatie met problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling, 
verwaarlozing, verslaving of seksueel misbruik. Men spreekt van ernstige gedrags-
problemen wanneer de gevolgen van het gedrag (potentieel) een bedreiging vormen 
voor het welzijn van de persoon in kwestie en/of anderen. Het gaat dan om zeer 
onaangepast of storend ervaren gedrag in de sociale context (Didden, 2006; Helmantel, 
2010, van der Graft, 2013). 

De bijkomende problematiek komt vooral tot uiting in een beperkt sociaal aanpas-
singsvermogen, waardoor het vaak niet lukt om zonder hulp zich in sociale situaties te 
handhaven. Laag intellectueel functioneren en beperkt sociaal aanpassingsvermogen 
vormen de specifieke kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Psychiatrische stoornissen die vaak voorkomen bij mensen met een licht verstandelijke 
beperking zijn: PDD-NOS, ADHD, Hechtingsproblematiek en Posttraumatisch 
Stressstoornis. De factoren die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het verhoogde 
risico, zijn biologisch en psychosociaal van aard. Voorbeelden van biologische factoren 
zijn genetische afwijkingen en verworven of aangeboren hersenbeschadigingen. Tot 
de psychosociale factoren behoren onder andere het onvoldoende beheersen of niet 
toepassen van probleemoplossende vaardigheden en copingstrategieën, leerproblemen 
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Biologische oorzaken 
Onder de biologische oorzaken van een licht verstandelijke beperking worden de 
volgende voornaamste oorzaken weergegeven: een genetische afwijking; problema-
tiek gerelateerd aan de moeder zoals ziekte en/of verslaving of als gevolg van een 
hersenbeschadiging (de Beer, 2011). 

Sociale omstandigheden 
Onder de meest waarschijnlijke sociale omstandigheid, die geleid heeft tot beper-
kingen in het kader van een lichte verstandelijke beperking, wordt het opgroeien 
in ‘multiproblem gezinnen’ gezien. In vele gevallen hebben de ouder(s) zelf ook een 
laag intelligentieniveau en missen toereikende opvoedingsvaardigheden. Daarnaast 
hebben deze ouders onvoldoende inzicht in de ontwikkeling en de problematiek van 
hun kind en de pedagogische aanpak die het nodig heeft (Van Nieuwenhuijzen et al., 
2009). Het gevolg hiervan is vaak het onvermogen adequaat op situaties te reageren, 
een overschatting door anderen en vanuit zichzelf, veelal een negatief zelfbeeld en 
het hebben van weinig zelfvertrouwen. 

In verschillende onderzoeken wordt verondersteld dat een dergelijke verkeerde 
inschatting van de omgeving zich met name voordoet wanneer er sprake is van een 
disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Men spreekt over een disharmonisch ontwik-
kelingsprofiel wanneer een persoon binnen verschillende gebieden op verschillende 
niveaus functioneert. Het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en het cognitief 
ontwikkelingsniveau verschillen van elkaar. Dit zorgt in vele gevallen voor een 
overschatting in de mogelijkheden door de persoon zelf. Cliënten worden aange-
sproken op datgene wat ze kunnen. Er wordt echter voorbijgegaan aan de vraag of 
ze het wel áán kunnen (Došen, 2005a). Door een cliënt op het cognitieve niveau aan 
te spreken, wordt er onvoldoende adequaat op de behoefte van de cliënt ingespeeld, 
waardoor er psychische en gedragsproblemen kunnen ontstaan (Zaal et al., 2008). 
Het is dan ook van belang om de emotionele ontwikkeling in kaart te brengen en zo 
de begeleidingsstijl hierop aan te passen.

De Beer (2011) geeft een overzicht van de problematiek en kernmerken van een 
licht verstandelijke beperking op verschillende domeinen, die in onderstaande tabel 
worden weergegeven.

De AAIDD American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
(AAIDD) onderscheidt vier niveaus van ondersteuningsbehoefte (Schalock et al., 2010):

• ‘Intermittent support’: Ondersteuning op bepaalde momenten in het leven zoals bij 
het vinden van werk. 

• ‘Limited support’: Ondersteuning gedurende een bepaalde periode, maar kortdurend, 
zoals tijdens de transitie van school naar werk. 

• ‘Extensive support’: Dagelijkse ondersteuning op een of enkele levensgebieden, 
zoals het ondersteunen bij het op orde houden van post en financiën. 

• ‘Pervasive support’: Ondersteuning op alle levensgebieden.

De ondersteuningsniveaus hangen in principe niet samen met de hoogte van het IQ, 
maar zijn mede afhankelijk van de omgeving waarin iemand verkeert of van bijko-
mende stoornissen en beperkingen. 

De gebieden waarop mensen met een licht verstandelijke beperking de meeste onder-
steuning nodig hebben, zijn:

- Stabiliseren van de leefomgeving
- Hulp bij het leren omgaan met geld
- Als hulpverlener aansluiten bij de cliënt, geduld hebben, veiligheid bieden
- Structuur in hun dag-nachtritme aanbrengen
-  Ondersteuning bij communiceren (Taalgebruik aanpassen op het niveau van de 

cliënt. Niet te lange zinnen, gebruik van picto’s (etc).
- Ondersteuning op het gebied van zelfzorg/zorg voor eigen omgeving
- Ondersteuning op het gebied van sociale en relationele vaardigheden
-  Ondersteuning bij zelfsturende vaardigheden (snel boos/agressief, impulsief, te 

afhankelijk van anderen, beïnvloedbaar, ziet geen relatie tussen oorzaak-gevolg)
- Ondersteuning bij schoolse vaardigheden
- Vrijetijdsbesteding
- Dagbesteding/werk

3.2 Oorzaken van een licht verstandelijke beperking 

De oorzaak van een licht verstandelijke beperking is volgens de Beer (2011) terug te 
vinden in biologische, sociale en omgevingsfactoren. Omdat het bieden van een goede 
ondersteuning de behoefte om een zo normaal mogelijk leven te leiden, worden deze 
oorzaken in het kort belicht. 
 
 

1110



In paragraaf 3.1 is aangegeven dat in het kader van de definitie van het begrip 
weerbaarheid bij mensen met een verstandelijke beperking kennis ontbreekt in het 
omgaan met stress, met moeilijke situaties. De oorzaak wordt met name gevonden 
in het hebben van beperkte veerkracht in moeilijke situaties en het onvoldoende 
ontwikkeld hebben van een ‘sterke ik’. Met name de beperkingen die in paragraaf 
3.2 naar voren komen bij mensen met een verstandelijke beperking, sluiten aan 
bij een tekort aan veerkracht en het niet ontwikkeld hebben van een stevige eigen 
identiteit. Zowel op cognitief gebied als ook op het sociaal-emotionele vlak, is de 
beperkte ontwikkeling medebepalend voor het niet ontwikkelen van een sterke 
persoonlijkheid. Deze beperkte persoonlijkheid ontwikkeling leidt weer tot een 
beperkte weerbaarheidontwikkeling. Slechts een tipje van de sluier is opgelicht 
omtrent de algemene persoonlijkheidskenmerken van de populatie mensen met een 
verstandelijke beperking en een nadere studie in de persoonlijkheidsontwikkeling 
en identiteitsontwikkeling is noodzakelijk. Deze nadere studie is het startpunt van 
de uitwerking in het lectoraat en wordt meegenomen in paragraaf 6 waarin de 
doelstellingen voor het lectoraat aangegeven worden. 

Daarnaast blijven wel twee andere vragen over:

1.  Welke aandacht is er geweest voor het thema weerbaarheid in de historie  
van de zorg?

2.  Welke aandacht is er heden ten dage voor ‘weerbaarheidsproblematiek’  
in een veranderende politieke zorgontwikkeling?

 In de volgende paragraaf ga ik op beide vragen in.

4 Historie zorg, in vogelvlucht,  
in het kader van weerbaarheid 
Tot de 19e eeuw was er nauwelijks sprake van een wetenschappelijke kijk op 
mensen met een verstandelijke beperking (Došen, 2005). Sinds het verschijnen 
van het boek ‘De l’education d’un homme savage (Itard, 1801, uitgave 1932) is 
er sprake van een actieve poging van hulpverleners om in de toestand en het lot 
van deze mensen verandering en verbetering te brengen. Echter, de opvatting was 
dat een verstandelijke beperking te bestrijden was via een goede educatie. Door 
neurologische ontdekkingen aangaande beschadigingen van het centrale zenuwstel-
sel, werd het idee opgevat dat een verstandelijke beperking het gevolg was van een 

Tabel 2 : Kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (de Beer, 2011)

Domein Kenmerken van mensen met een licht  
verstandelijke beperking

Cognitief

1 Denken is concreet en situatie specifiek.

2 Taal en communicatie zijn minder ontwikkeld.

3 Uitleg en herhaling blijven nodig.

4 De aandacht is weinig selectief.

5 Leren door concreet ervaren en vanuit voorbeelden.

Sociaal

1 Sociale onhandigheid.

2 Sociale achterstandspositie.

3 Zwakke sociale verantwoordelijkheid.

4 Moeite met sociale vaardigheden.

5 Gebondenheid en/of loyaliteit aan belangrijke personen

Emotioneel

1 Wens om sociaal geaccepteerd en competent te zijn.

2 Problemen met agressieregulatie.

3 Zwart-wit denken.

4 Overgevoeligheid voor emotionele- en gedragsproblemen.

5 Humor wordt slecht begrepen en kan onzeker maken.

Persoonlijkheid

1 Beperkte groei naar autonomie.

2 Laag zelfbeeld.

3 Overschatting eigen kunnen.

4 Gebrekkige zelfsturing.

5 Gebrek aan reflectievermogen.

6 Zwakke eigenheid en ik-identiteit.

Resumerend:

Het is duidelijk dat de doelgroep LVB een doelgroep is met een zeer complexe en gedif-
ferentieerde problematiek. Behalve hun laag intellectueel functioneren, is er sprake 
van een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Daarnaast gaat een licht verstandelijke 
beperking vaak gepaard met bijkomende problemen, zoals gedragsproblemen, 
verslavingsproblematiek en psychiatrische stoornissen. Dit vindt zijn uitwerking op 
verschillende leefgebieden, zoals wonen, werken en welzijn. Het gevolg is dat deze 
doelgroep zich zonder specifieke begeleiding moeilijk staande houdt binnen de huidige 
maatschappij en vooral ondersteuning nodig heeft op vele levensgebieden zoals omgaan 
met financiën, communicatie, emotieregulatie, dagbesteding, zelfverzorging en op het 
sociale -en relationele vlak. 
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De persoonlijkheidsontwikkeling bij mensen met een verstandelijke ontwikkeling 
volgt dezelfde lijn als bij alle andere mensen (Cicchetti en Ganiban, 1990) maar het 
blijft lastig om een schatting te krijgen van het niveau van persoonlijkheidsontwik-
keling. Wel is het wetenschappelijk mogelijk om een schatting te maken van het 
ontwikkelingsniveau door zicht te krijgen op de ontwikkeling van de volgende 
vier persoonlijkheidsaspecten: fysiologische, cognitieve, sociale en het emotionele 
aspect. Deze vier aspecten vormen apart maar niet onafhankelijk van elkaar de 
persoonlijkheidsontwikkeling (Došen, 2005).

Wetenschappelijke aandacht voor de emotionele ontwikkeling , is pas laat in de 
negentiger jaren uitgebreid van start gegaan. Emotionele ontwikkeling wordt 
gezien in de context van sociale interacties en cognitieve ontwikkeling. Aspecten 
als activering en beleving van emotie, emotie-expressie en de relatie tussen emotie 
en gedrag dienen als leidraad om zicht te krijgen op de processen van emotionele 
ontwikkeling (Došen, 2005, p. 50). Op basis hiervan worden de volgende fasen in de 
emotionele ontwikkeling onderscheiden:

Tabel 3: Fasen in de emotionele ontwikkeling (Došen, 2005, p.52)

Fase 1 Adaptiefase  
(tot 6 maanden)

Fysiologische regulatie
Sensorische integratie 

Integratie van structuur van 
ruimte, tijd en personen

Fase 2
Eerste socialisatiefase  

(6-18 maanden)
Hechting

Fase 3
Eerste individuatiefase  

(18-36 maanden)
Afstand nemen van lichamelijke contact

Individuatie, autonomie

Fase 4
Identificatiefasse  

(3-7 jaar)
Egovorming

Fase 5
Realiteitsbewustwordingsfase 

(7-12 jaar)
Egodifferentiatie

Aan dit overzicht van de emotionele ontwikkeling koppelt Došen de volgende fasen 
in de persoonlijkheidsontwikkeling.

beschadiging van hersenweefsel. Vanuit de toenmalige therapeutische opvattingen was 
tegen hersenbeschadiging, via behandeling niets te doen. Psychiaters trokken zich terug 
en voor mensen met een verstandelijke beperking werden grote internaten gebouwd, 
ver op afstand van de gewone maatschappij (Došen, 2005). Niemand die zich bezighield 
met de gevolgen die dit had voor de weerbaarheid van mensen met een beperking.

In het kader van normalisatie en sociale integratie werd in de jaren zeventig een humane 
weg ingeslagen in de opvang en ondersteuning van mensen met een verstandelijke 
handicap (Došen, 2005). Nadruk kwam te liggen op de humanere kwaliteiten en sociale 
behoeften en men ging er vanuit dat in ‘normalere’ omstandigheden een beter leven 
geleid zou kunnen worden dan in de opgezette internaten. De wetenschappelijke 
opvatting hierbij was dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde lijn in de 
psychosociale ontwikkeling doorlopen, met het verschil dat het ontwikkelingsproces 
langer duurt en op een lager eindniveau uitkomt (Zigler en Burack, 1996; Došen, 2005). 

Twee van de dimensies in de psychosociale ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende 
diagnostiek en behandeling, zijn de functiedimensie, de sociale dimensie en de ontwik-
kelingsdimensie (Došen, 1983a, 1988a, 1990a, 2005). Onder de functiedimensie wordt 
het sensorisch, motorisch en psychisch functioneren verstaan, waarbij de nadruk ligt op 
het cognitief, sociaal en emotioneel functioneren. Onder de sociale dimensie vallen de 
omgevingsomstandigheden met de bijbehorende interacties. De ontwikkelingsdimensie 
betreft het verloop van de ontwikkeling, die bij mensen met een verstandelijke 
beperking problematisch is en uiteindelijk op een bepaald niveau blijft steken (Došen, 
2005). 

In de jaren negentig en de decennia die daarop volgen is er, binnen de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking, verder studie verricht naar de verschillende 
aspecten binnen de drie dimensies. Met name de aandacht voor en de verdieping in de 
persoonlijkheid- en de emotionele ontwikkeling is hierbij nauwkeuriger belicht (Harris, 
1998).

Met het begrip ‘persoonlijkheid’ wordt de stijl van gedrag, manier van denken en de 
motivatie aangeduid (Došen, 2005). Wetenschappelijk wordt het gezien als het resultaat 
van biologische substraat, ontwikkeling van psychosociale functie, levenservaring en in 
de individuele stijl van reageren op externe omstandigheden (Došen, 2005, p. 47). De 
voornaamste functie hierbij is de adaptie van de gegeven omstandigheden, die continu 
in verandering is door externe prikkels en de persoonlijke omstandigheden via rijping, 
leren, training, stress etc. 
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Vanaf het einde van de 20e eeuw is de aandacht binnen de zorg verlegd naar de 
individuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Termen als 
‘In Dialoog’, ‘de cliënt centraal’ en ‘Kwaliteit van Bestaan’ deden de intrede (Wielink, 
2000). Nieuwe zorgconcepten en met name een individueel zorgplan moesten de 
ontwikkelingen van het individu beter op de kaart zetten. Voor de zorgverlening 
werden de volgende concepten richtinggevend (Wielink, 2000, p.71).

1. De zorgverlening moet leiden tot het zelfstandig functioneren in de samenleving.
2.  De zorgverlening staat in relatie tot de bewoner. In die relatie wordt uitgegaan 

van een ‘persoon in wording’.
3.   Deze relatie is onderdeel van een transactioneel proces, waarin bewoner, zorgver-

lener, de relatie en dialoog en de directe omgeving elkaar beïnvloeden.
4.  Voor het reduceren en/of oplossingen van belemmeringen in het voeren van de 

dialoog is het volgende vereist:

• Het in beeld brengen van de persoon waardoor mogelijkheden en beperkingen 
worden belicht.

• Het formuleren van een perspectief met een zo zelfstandig mogelijk functioneren 
in de samenleving als norm.

Uitgaande van de dialoog met de cliënt en inzet van ondersteuning vanuit de 
mogelijkheden van de cliënt heeft de aandacht voor individuele weerbaarheid 
vergroot en geleid tot de ontwikkeling van een groot aantal trainingen en therapieën 
om basisvaardigheden te ontwikkelen in het kader van weerbaarheid, via onder 
anderen sociale vaardigheidstrainingen, Rots en Water (Ykema, 2008) en drama 
therapie. Hierbij zijn de volgende eisen en voorwaarden gesteld (Lammers en 
Meintser, 2005):

1.  Er wordt gebruik gemaakt van integratie van fysieke, verbale en mentale 
technieken. 

2.  De oefeningen vormen een geïntegreerd geheel van fysieke, verbale en mentale 
aspecten. 

3.  De gebruikte methodieken komen zowel uit de vechtsport, de hulpverlening, of 
assertiviteitstrainingen. 

4.  Er wordt gekozen voor technieken die passen bij de wensen en mogelijkheden 
van de doelgroep.

5.  Het herhalen van (onderdelen van) de training is belangrijk, voornamelijk bij 
mensen met een minder goed inprentingsvermogen.

Tabel 4: Persoonlijkheidsontwikkeling van 0-25 jaar (Došen, 2005, p. 53) 

Leeftijd Fase Persoonlijkheids-
structuur

Morele 
ontwikkeling

0-6 maanden Adaptie
Psychofysiologische 

homeostase
Geen ontwikkeling

6-18 maanden Eerste socialisatie
Hechting en basale 

veiligheid
Geen ontwikkeling

18-36 maanden Eerste individuatie
Zelf-ander differentiatie; 

objectief zelf
Geen ontwikkeling

3-7 jaar Identificatie
Egovorming (impulsief 

ego)
Autoriteitsconflict

7-12 jaar Realiteitsbewustwording
Egodifferentiatie (moreel 

en religieus ego)
Individualisme (behoefte, 

wensen, interesses)

12-17 jaar Tweede socialisatie
Kritisch ego, ideaal ego Interpersonale verwachtin-

gen (sociale systeem, sociaal 
geweten)

17-25 jaar Tweede individuatie
Principieel ego,  

politiek ego

Sociale contracten, individuele 
rechten, universele ethische 

principes

 
Vanuit de wetenschap is bekend dat bij mensen met een verstandelijke beperking de 
emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling op dezelfde manier plaats vindt als bij 
gewone mensen. Afhankelijk van de ernst van de verstandelijke beperking, zullen ook 
de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt worden. Schematisch ziet de emotionele- en 
persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking er als volgt 
uit:

Tabel 5: Emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking Došen, 2005).

Mate van 
handicap

Ontwikkelings-
leeftijd

Emotionele 
ontwikkeling

Persoonlijkheids-
ontwikkeling

Zeer ernstig Tot 2 jaar (IQ < 20)
Adaptie- en  

socialisatiefase

Psychofysiologische  
homeostaselaag en mogelijke 

vorming van een basale  
veiligheidslaag

Ernstig 2-4 jaar (IQ 20-35) Individuatiefase
Vorming van de  
autonomielaag

Matig 4-7 jaar (IQ 35-50) Identificatiefase Egolaag (impulsief ego)

Licht 7-12 jaar (IQ 50-70) Realiteitsbesef
Egodifferentiatie (moreel  

en religieus ego)
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Met de eerder beschreven persoonlijkheidskenmerken van mensen met een licht 
verstandelijke beperking en de eisen aan deelname aan het gemeentelijk domein 
zou de weerbaarheidsproblematiek wel eens kunnen toenemen. Duidelijk is wel 
dat termen als ‘in Dialoog’, ‘de cliënt centraal’ en aandacht voor de ‘kwaliteit van 
bestaan’ voor een grote groep mensen een andere betekenis krijgt.

Resumerend:

In de afgelopen decennia is de aandacht voor weerbaarheidsproblematiek gegroeid. 
Vooral in het laatste decennium waarin vanuit de mogelijkheden van cliënten 
gekeken is naar de individuele ontwikkeling met daarin juist aandacht voor de 
kwaliteit van bestaan van individuele cliënten in de sociale context, zijn er vele 
scholingsprogramma’s en therapieën ontwikkeld om individuele cliënten te onder-
steunen om weerbaarder te worden. De scholing in basisvaardigheden lijkt antwoord 
te geven op ontwikkelingen in het kader van weerbaarheid, maar wetenschappelijke 
effectmetingen hierin hebben nog niet plaatsgevonden. Echter, het is de vraag of 
in het kader van de WMO het weerbaarheidsvraagstuk vanuit de gemeenten een 
belangrijk vraagstuk blijft. De toekomst zal dit verder uitwijzen.

Vooralsnog zullen de problemen die mensen met een verstandelijke beperking 
ondervinden bij de transitie van de AWBZ naar het gemeentelijk domein, niet de 
focus zijn waar het Lectoraat Weerbaarheid zich mee bezig gaat houden. Misschien 
dat er in de komende jaren van het lectoraat nog ruimte is om ook met deze transitie 
aan de slag te gaan, maar vooralsnog richt het lectoraat zich op cliënten met een 
licht verstandelijke beperking binnen de Langdurige zorg.

Geconstateerd is namelijk in de probleemanalyse, voorafgaande aan het maken 
van de opzet van het lectoraat, dat er bij cliënten in de Langdurige zorg voldoende 
casuïstiek is waarbij weerbaarheidsproblemen zich voordoen en handelingsverlegen-
heid aan de orde van de dag is. Het betreft hier cliënten met gedragsproblemen, 
cliënten die moeite hebben met transitievraagstukken binnen de Langdurige zorg, 
cliënten met trauma’s en cliënten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Als 
laatste is het vraagstuk toegevoegd omtrent weerbaarheidsproblematiek in het 
kader van het gebruik van social media.

Op de inhoud van deze thema’s ga ik in deze inauguratierede niet in. Daarvoor is in 
eerste instantie een uitgebreider analytisch kader nodig omtrent de doelgroep en 
haar identiteits- en persoonlijkheidsontwikkeling.

6.  De betrokkenheid van belangrijke anderen (zoals opvoeders en begeleiders) is van 
belang.

7.  Het moet zijn ingebed in de dagelijkse begeleiding van de cliënt en van het 
instellingsbeleid.

8.  Het dient elke keer op maat worden gemaakt voor de betreffende doelgroep en cliënt. 

4.1 Politieke ontwikkelingen inclusief Gemeentelijk domein/WMO 
en de consequenties voor weerbaarheid

In 2014 stonden 149.000 mensen vanuit de Gehandicaptenzorg geregistreerd in de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Door politieke besluitvorming wordt 
dit aantal op basis van financiering herverdeeld en zal voor velen de zorg en onder-
steuning plaatsvinden onder verantwoordelijkheden van de gemeenten. In het kader 
van de Wet Maatschappelijke ondersteuning zullen ruim 55.000 mensen overgeheveld 
worden naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en ruim 15.000 cliënten onder de 
Jeugdwet (VGN, factsheet, 2014).

De inhoudelijke consequenties van de overheveling naar de gemeente betekent voor 
cliënten:

1.  Dat vanaf 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van een 
grote groep mensen met een verstandelijke beperking.

2. Dat gemeenten hierbij uitgaan van een compensatieplicht conform de WMO.
3.  Dat niet de zorgvoorziening centraal staat, maar de beperking van de cliënten en de 

compensatie daarvan.
4.  Er in de ondersteuning en grotere verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de eigen 

verantwoordelijkheid en bij het sociale netwerk.
5. Er een grotere nadruk komt op collectieve voorzieningen en het algemene beleid.

Met de veranderingen in de zorg en de overheveling van een grote groep mensen met 
een verstandelijke handicap zijn er zorgen of de kwetsbaarheid van deze populatie niet 
toe gaat nemen.

Een beperkte groep blijft ondersteuning krijgen vanuit de Langdurige Zorg. Anderen 
zullen in het kader van de WMO en Jeugdwet aangewezen zijn op deskundigheid 
vanuit gemeenten. Daarnaast wordt een groter beroep gedaan op de (toch al beperkte) 
zelfverantwoordelijkheid van de populatie en zal het sociale netwerk (voor velen ook 
een bron van zorg) zelf meer voor ondersteuning moeten zorgen.
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situaties. Bij het thema agressie wordt de oorzaak, die leidt tot uitingen van agressie, 
onder de loep genomen om zo vroeg mogelijk in te kunnen spelen op signalen die 
mogelijk tot agressie kunnen leiden. 

Vanuit het systeemgericht kader is de gedachtegang om het sociale netwerk, in vele 
gevallen de directe familie maar ook de schoolomgeving of de directe partner, actief 
te betrekken bij het aanleren van vaardigheden, omdat ze vaak een zeer belangrijke 
rol spelen in het leven van de cliënt. De bijdrage van het ‘systeem’ rondom de 
cliënt zal niet alleen in evaluatieve zin zijn, maar vooral ook bij het daadwerkelijk 
betrokken zijn bij het aanleren en onderhouden van vaardigheden. De professional 
en ouders kunnen samen met de cliënt een scholingstraject uitstippelen om de 
cliënt te leren veilig om te gaan met social media. Is de cliënt in de zorginstelling of 
bijvoorbeeld in het weekend thuis bij de ouders, dan kan een eenduidige aanpak in 
het gebruik van social media afgesproken worden. Of bij signalen van te verwachten 
agressie uitingen een consequente benadering tussen zorginstelling en de thuisom-
geving van de cliënt afgesproken worden.

Omdat preventie en systeemgericht werken een prominente rol gaan spelen in het 
lectoraat, is een nadere introductie van beide begrippen hieronder weergegeven. 

5.1 Preventie
Preventie trekt de laatste jaren sterk de aandacht in de zorg. Er is een golf aan 
beleidsinitiatieven, projecten, publicaties en rapporten uitgebracht in Nederland 
over het begrip ‘preventie’. Hierbij wordt een geïntegreerde aanpak van preventie-
activiteiten voorgestaan. Ook binnen het curriculum van hogescholen wordt veel 
aandacht besteed aan ‘preventie’, vaak in combinatie met projectmatige activiteiten. 
Hierbij is het uitgangspunt dat het optreden van een hulpverlener in de praktijk 
vraagt om een ‘preventieve aanpak, waarbij de werker op verschillende preven-
tieniveaus aangrijpingspunten kan aandragen. Het gaat hierbij om het voorkomen 
van ernstige problemen of van een verergering hiervan. In het bijzonder vraagt 
het om een alerte houding voor het vroegtijdig signaleren van problemen en een 
doordachte, modelmatige visie op ‘preventie’ (Roos, 2003). 

De term ‘preventie’ heeft een tweeledige betekenis (Roos, 2003) te weten: ‘Het op 
systematische wijze, via doelgerichte en georganiseerde activiteiten, voorkomen 
van ernstige problemen of een verergering hiervan’ en ‘Het creëren van een alerte 
houding voor het vroegtijdig signaleren van problemen’. Het doel van preventie is 
dan ook om te komen tot een kwaliteitsverbetering waarbij oog is voor het span-
ningsveld tussen werkelijkheid en haalbaarheid (Roos).

Wel wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de te hanteren methoden ‘preventie’ 
en ‘systeemgericht werken’ als kader waarin straks in het lectoraat, na afronding van 
het analytisch kader, weerbaarheidsproblematiek aangepakt gaat worden. Tevens zal de 
N=1 methode geïntroduceerd worden als instrument om in het lectoraat de effecten van 
interventies in het kader van weerbaarheid te meten.

5 Introductie van de begrippen 
‘preventie’ en ‘systeemgericht werken’ 
en de ‘Systemische N=1 methode’ 
In de doelstelling van het lectoraat wordt aangegeven dat het bevorderen van weerbaar-
heid moet gaan plaatsvinden vanuit een preventief en systeemgericht kader. Twee 
begrippen, die beide inhoudelijk maar ook onderwijskundig afzonderlijk maar ook in 
elkaars verlengde van betekenis kunnen zijn bij het aanleren van vaardigheden ter 
bevordering van weerbaarheid. Naast de al bestaande zorgprogramma’s, zoals sociale 
vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen en therapieën op het gebied van 
weerbaarheid is het de bedoeling om vanuit het lectoraat met een aantal nieuwe zorg- c.q. 
scholingsprogramma’s te komen. Deze programma’s moeten gericht zijn op de individuele 
problemen waar mensen met een licht verstandelijke beperking mee te maken hebben 
in het kader van preventievraagstukken op het gebied van agressie, trauma, seksueel 
misbruik, social media of transitie. Uiteraard niet direct op alle thema’s tegelijk worden 
zorg- of scholingsprogramma’s ontwikkeld. Pas na een uitgebreidere studie aangaande 
de persoonlijkheidsontwikkeling en identiteitsontwikkeling bij de populatie mensen met 
een verstandelijk beperking (zie paragraaf 3) wordt op basis van de hoogste prioriteit ten 
aanzien van weerbaarheidsproblemen een keuze gemaakt met welke thema’s het lectoraat 
start met het ontwikkelen van zorg- of scholingsprogramma’s. 

Los van het thema waar mee gestart wordt, is de keuze gemaakt om weerbaarheids-
problematiek vanuit een preventief- en systeemgericht kader aan te pakken. Bij het 
preventieve kader is de gedachte om in een zo vroeg mogelijk stadium in het zorgproces 
aandacht te hebben voor weerbaarheidsvraagstukken. Bij het thema ‘transitie’ waarbij 
cliënten het ouderlijk huis verlaten om te gaan wonen in een zorginstelling, het 
onderwijs verlaten om te werken in een beschermde dagbestedingslocatie, of een 
relatie aangaan, kan al vroeg worden ingespeeld op de veranderingen die dit met zich 
meebrengt in het leven van de cliënt en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Ook 
bij het gebruik van social media kunnen cliënten voorbereid worden op de risico’s die 
deze media met zich meebrengen. Bij trauma’s en seksueel misbruik zijn mensen al 
slachtoffer en zal de preventie gericht zijn op het voorkomen van nieuwe ongewenste 
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1.  Een verwijzing naar een therapievorm, waarbij zowel de cliënt als een gezin of een 
groep mensen een duurzame relatie met elkaar hebben en die in de behandeling 
of begeleidingsondersteuning deels samen doorgebracht worden.

2.  Een behandelvorm met als doel het functioneren van een gezinssysteem te 
verbeteren.

3.  Een circulariteit van wederzijdse beïnvloeding tussen cliënt en hulpverlener, cliënt 
en cliëntsysteem en cliënt, hulpverlener en het cliëntsysteem.

Het lectoraat richt zich in het kader van de thema’s weerbaarheidsbevordering op 
het gebied van agressie, trauma, misbruik, trauma, transitie en social media op de 
eerste en derde betekenis. In bijzondere situaties kan ook aan de tweede betekenis 
inhoud worden gegeven.

In de ondersteuning van de thema’s waar het lectoraat zich mee bezig wil houden, 
kunnen ‘preventie’ en ‘systeemgericht werken’ in elkaars verlengde liggen. Zo 
kan preventie ook in de sociale context van systeemgericht werken meegenomen 
worden en kan systeemgericht werken de preventiedoeleinden bevorderen.

Aandachtspunt van het lectoraat zal zijn, dat bij de populatie mensen met een 
licht verstandelijke beperking het sociaal systeem op zich een bron van zorg kan 
zijn, in het kader van geen terugval mogelijk op een vaste gezinsstructuur, of te 
maken hebben met multiproblem gezinnen. Hier zal rekening mee gehouden moeten 
worden in de uitvoering van het systeemgericht kader.

5.3 Effectmeting via de Systemische N=1 methode
In de zoektocht naar zorgprogramma’s op het gebied van weerbaarheid is 
geconstateerd dat er een veelheid aan programma’s is ontwikkeld. Echter, geen 
van deze programma’s heeft duidelijke variabelen ontwikkeld om de voortgang te 
kunnen meten. Onderzoeken naar effecten van weerbaarheidsprogramma’s zijn 
dan ook niet te vinden. Het Lectoraat Weerbaarheid heeft zich als eis gesteld dat 
naast het ontwikkelen van zorg- c.q scholingsprogramma’s voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking, ook onderzoek gedaan gaat worden naar de effecten 
van deze programma’s in het kader van de ontwikkeling van weerbaarheidsvaardig-
heden. De zoektocht naar een effectmethode was snel afgerond omdat de School 
Social Work & Arts Therapies van Stenden, waaronder dit lectoraat valt, een tweede 
lectoraat SWAT onder haar hoede heeft. Dit lectoraat SWAT is al enkele jaren bezig 
om de Systemische N=1 methode op vele fronten in te zetten om de effecten van 
programma’s binnen de zorg te meten. 

De activiteiten met betrekking tot preventie hebben een direct en indirect kader. In het 
directe kader richten de activiteiten zich op het geven van adviezen en voorlichting op 
het gebied van preventieve maatregelen en het aanbieden van cursussen en training ten 
aanzien van preventieve thema’s. Ten aanzien van dit lectoraat zal dat gericht zijn op 
de thema’s agressie, trauma’s en (seksueel) misbruik, transitieproblemen en het omgaan 
met social media.

In indirecte zin richt preventie zich op het organiseren van sociale steunstructuren 
waarbij de cliënt gebruik maakt van zijn directe sociale omgeving waarin sociale steun 
wordt verleend en ontvangen. Tevens op het creëren van organisatienetwerken waarbij 
een doelbewuste bundeling van organisaties (ook verwanten), instellingen en individu-
ele hulpverleners samenwerken om kwalitatief betere sociale steun te verlenen. In dit 
lectoraat is deze sociale steunstructuur eveneens gericht op bovengenoemde thema’s.

Methodisch gezien is preventie cyclisch gericht; dat wil zeggen volgens een vaststaande 
cyclus opgezet. Belangrijk in deze cyclus is te komen tot een duidelijke probleemana-
lyse, het creëren van duidelijke doelstellingen en een heldere omschrijving van de 
doelgroep, de wijze waarop vroegtijdig een probleem gesignaleerd kan worden en welke 
beïnvloedingsmethoden gehanteerd kunnen worden en na uitvoering ook geëvalueerd 
worden.

5.2 Systeemgericht werken
Systeemgericht werken is een visie gericht op de wijze waarop naar een cliënt en diens 
hulpverlener gekeken wordt (Nabuurs, 2013). Centraal staat de term systeem wat 
gedefinieerd wordt als een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen (ouders/kind, 
cliënt/hulpverlener, cliënt/hulpverlener/ familie, etc.) gericht op doelgerichte betrek-
kingen (Weijenberg, 2004).

Systeemgericht werken resulteert in een manier van werken en heeft betrekking op 
systeemtheoretische principes als communicatie, interacties, wederkerigheid, (gezins)
functies, regels, rollen en taken (Nabuurs). Met name de wederkerigheid in de relatie 
tussen systeem en omgeving is belangrijk. De omgeving kan namelijk het individuele 
systeem beïnvloeden, maar het individuele systeem beïnvloedt ook de omgeving. Het 
voortdurende proces van input, throughput en output zorgt ervoor dat de interacties 
van het individuele systeem en de omgeving circulair van aard zijn, is een van de 
betekenissen van systeemgericht werken (Verberk & de Kuiper, 1995).

Prochaska en Norcross (2003) geven aan systeemgericht werken een drietal specifieke 
betekenissen, te weten:
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1.  Het lectoraat richt zich op het bevorderen van de weerbaarheid.
2.  Doet dit vanuit een preventief- en systeemgericht kader.
3.  Bij mensen met een licht verstandelijke beperking.
4.   Gericht op de thema’s: transitie, agressie, trauma’s, seksueel misbruik en social 

media.
5.   Waarbij eerst een verdieping in de persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling 

van mensen met een licht verstandelijke beperking noodzakelijk is om uiteinde-
lijk een keuze te maken met welk thema /welke thema’s gestart gaat worden.

6.   Gericht op cliënten in de Langdurige Zorg en mogelijk later op cliënten die 
overgeheveld worden naar het gemeentelijk domein.

7.   Waarvoor uiteindelijk zorg- c.q scholingsprogramma’s in het kader van het 
aanleren van weerbaarheidsvaardigheden ontwikkeld en aangeboden worden.

8.  De effecten hiervan gemeten gaan worden via de Systemische N=1 methode.
9.   Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de School Social Works & Arts 

Therapies van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
10.  In samenwerking met de volgende zorginstellingen: Cosis, De Zijlen, Vanboeijen, 

De Trans, Humanitas DMH, Koninklijke Kentalis en Phusis/Flinq.

Alvorens in te gaan op de doelstellingen, ambities en plannen van het lectoraat 
binnen de bovengenoemde zorginstellingen, wordt eerst ingegaan worden op de 
strategische doelstellingen en plaats van het lectoraat binnen de missie en strategie 
van Stenden. In paragraaf 7 worden de samenwerkende zorginstellingen nader 
geïntroduceerd.

6.1 De strategische doelstellingen en plaats van het lectoraat binnen 
de Stenden missie en strategie

De missie van Stenden Hogeschool wordt als volgt omschreven: ‘Unleasing 
potential in students, staff and surrounding communities’ en vindt plaats vanuit de 
Stendenvisie: ‘Serving to make a better world’ (Wereldwijs, 2013).

Vanuit dit vertrekpunt wil Stenden met gemotiveerde studenten, docenten en 
medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van werkvelden en samen-
leving. In een wereld waarin zoveel talenten herkend, erkend en ontwikkeld moeten 
worden, wil Stenden een betekenis geven aan verschijnselen, processen en systemen 
(Wereldwijs, 2013)

De onderwijsvisie van Stenden kent als uitgangspunt het sociaal constructivisme, 
de leertheorie die ervan uitgaat dat kennis door studenten op een eigen wijze 

Deze Systemische N=1 onderzoeksmethode is op twee fronten uniek te noemen. 
Allereerst is deze methode, ondanks het predicaat ‘evidence based methodologisch 
instrument’, nog niet toegepast binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ten tweede worden bij dit instrument de verwanten en professionals betrok-
ken om een goed beeld te krijgen van de effecten van een onderzoeksprogramma. Juist 
dit laatste past precies bij de gedachte van het Lectoraat Weerbaarheid om de bijdrage 
van het systeem van de cliënt actief te betrekken bij de ontwikkeling en aanbieding van 
zorg- en scholingsprogramma’s en het meten van de effecten van de interventies die 
plaatsvinden.

Het doel van de Systemische N=1 methode is onderzoek te richten op innovaties in zorg 
en welzijnsinstellingen; innovaties in het handelen en interventies van professionals 
(Spreen, 2012). Het onderzoek is gericht op het samen met professionals vorm geven 
aan methodische vormen van werken, vernieuwingen in de werkwijzen, waarbij 
tegelijkertijd de effecten van de interventies en vernieuwingen in kaart worden 
gebracht. De systemische N=1 methode betrekt en versterkt systemisch het sociale 
netwerk van een cliënt bij hulpverleningsinterventies en maakt effecten van de 
interventie per cliënt zichtbaar en meetbaar. Met deze methode kan de effectiviteit 
van interventies en behandelingen aangetoond worden door gebruik te maken van 
gegevens die door cliënten en mensen uit het netwerk van de cliënt (het netwerk van 
een cliënt bestaat uit formele en informele netwerkleden) tijdens de behandeling 
verzameld worden door studenten onder begeleiding en regie van de professionals in 
nauwe samenwerking met docenten. De systemische N=1 studie betrekt daarbij het 
netwerk van de cliënt vanuit het idee dat het individu een sociaal wezen is en pas 
compleet is als mens zijn in zijn systeem (Spreen). Het betrekken van het netwerk is 
tegelijkertijd als onderzoeksmethode én als interventie werkzaam en is daarom krachtig 
in haar toepassingsmogelijkheden. Netwerkanalyse als voorwaarde voor het toepassen 
van een volwaardige systemische N=1 studie is een instrument waarbij de hulpverlener 
systematisch mét de cliënt en netwerk kijkt naar ontwikkelingsmogelijkheden. Naar 
de mening van Spreen sluit deze onderzoeksmethode naadloos aan bij de huidige 
ontwikkelingen in zorg en welzijn om de cliënt meer als onderdeel van zijn netwerk te 
benaderen (Spreen). Sociale netwerken zullen aan belang toenemen bij het bewaken en 
bevorderen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van mensen.

6 Doelstelling lectoraat
In de voorgaande paragrafen zijn de contouren weergegeven waarop het Lectoraat 
Weerbaarheid zich gaat richten. Hierin zijn de volgende zaken vastgesteld:

2524



van deze mensen zoveel mogelijk te voorkomen of indien dit toch heeft plaatsge-
vonden, zoveel mogelijk te beperken.

Studenten van de SPH opleiding kunnen hierin een positieve bijdrage leveren door 
vanuit de ‘preventie-’ en/of een ‘systeemgerichte benadering’ actief mee te werken 
aan praktijkopdrachten in het kader van voorlichting, trainingen, projectopdrachten 
en onderzoek naar de behaalde resultaten.

6.2 Specifieke doelstellingen, ambities en plannen voor Cosis e.a.
 
De specifieke doelstellingen, ambities en plannen voor Cosis en de andere zes 
zorginstellingen in het kader van het Lectoraat Weerbaarheid zijn als volgt 
geformuleerd:

1.  Introduceren van de inhoud en de ambities van het lectoraat binnen Cosis, de 
andere zorginstellingen en mogelijk later binnen het gemeentelijk domein en het 
Passend Onderwijs.

2.  In kaart brengen van (te verwachte) ernstige problemen, op cliëntniveau, op het 
gebied van agressie, trauma en (seksueel) misbruik, social media en transitie bij 
mensen met een licht verstandelijke beperking en onderzoek naar de huidige en 
gewenste situatie om problemen op dit gebied op te lossen.

3.  Ontwikkelen van zorg- c.q. scholingsprogramma’s op het gebied van ‘Preventie’ 
en ‘Systeemgericht werken’, op de thema’s beschreven onder 2.

4.  Voorlichting en uitvoering geven aan de ontwikkeling en de aanbieding van zorg- 
c.q. scholingsprogramma’s op de ‘preventieve-’ en ‘systeemgerichte’ aanpak van 
agressie-, trauma-, transitie, social media en (seksueel) misbruikproblematiek.

5.  Inzicht krijgen in de verbetering van de kwalitatieve ondersteuning op locatieni-
veau bij mensen met een licht verstandelijke beperking, die het slachtoffer zijn 
of dreigen te worden van agressie-, trauma- en (seksueel) misbruik- transitie- en 
social media problemen.

De ontwikkeling van zorg- c.q. scholingsprogramma’s en het in eerste instantie 
komen tot een verdieping van de persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling zal 
plaatsvinden in samenwerking met een contactpersoon vanuit alle aangesloten 
zorginstellingen en docenten van Stenden. Deze vormen samen een kenniskring 
rond het lectoraat. Tevens zal bij de ontwikkeling en aanbieding van zorg- en 
scholingsprogramma’s een actieve bijdrage gevraagd worden van het systeem 
rondom cliënten met een verstandelijke beperking en zal ook de bijdrage van 
cliënten zelf gewenst zijn.

wordt geconstrueerd, waarbij zij beïnvloed worden door hun sociale omgeving. Niet 
het ontvangen van informatie, maar het verwerken van deze informatie is het centrale 
proces bij het sociaal constructivisme. Deze benadering gaat er onder meer vanuit dat 
eerstehands kennis studenten meer motiveert en uiteindelijk meer leert, dan tweede-
hands kennis. Leren in de praktijk via praktijkopdrachten, stages en leerbedrijven vormt 
een belangrijk uitgangspunt van de Stenden visie. 

Binnen de School of Social Work & Arts Therapies wordt in nauwe samenwerking met 
maatschappelijke instellingen invulling gegeven aan praktijkopdrachten voor studenten, 
aan stages, projectopdrachten en aan contractwerkstukken (Spreen, 2012).

De strategische doelstellingen van het lectoraat ‘Bevordering van de weerbaarheid van 
mensen met een licht verstandelijke beperking, vanuit een systeemgericht- en preventief 
kader ’ zijn als volgt te omschrijven: 

1.  Borgen en zo nodig uitbreiden van de kwalitatieve zorg aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking, die binnen Cosis en andere zorginstellingen en mogelijk in 
een later stadium binnen het gemeentelijke domein en binnen het Passend Onderwijs 
te maken kunnen krijgen/hebben met weerbaarheidsproblemen op het gebied van 
agressie, trauma, transitie, social media en (seksueel) misbruik.

2.  In preventief opzicht, het bevorderen van de kwalitatieve zorg aan mensen met een 
licht verstandelijke beperking onder 1 in een dusdanig vroeg stadium dat behande-
ling/begeleiding met aandacht voor weerbaarheid plaatsvindt.

3.  Voor cliënten onder 1 het betrekken van het systeem rondom mensen met een 
licht verstandelijke beperking bij het behandel- c.q. begeleidingsproces vanuit een 
systeemgerichte benadering, zodat de uitwerking van een behandeling/begeleiding in 
het kader van weerbaarheid ook in samenwerking met het systeem kan plaatsvinden.

4.  Het toetsen van behandel- c.q. begeleidingsmethodieken aan bovenstaande 
uitwerkingen.

5.  Het opzetten van zorg- en/of scholingsprogramma’s aan bovenstaande uitwerkingen. 
6.  In samenwerking met het lectoraat ‘SWAT’ van Stenden, een onderzoekseenheid 

vormen om de prestaties/vorderingen in de bovenstaande processen te meten.

Met bovenstaande strategische doelstellingen sluit het lectoraat ‘Bevordering van 
de weerbaarheid van mensen met een licht verstandelijke beperking, vanuit een 
systeemgericht- en preventief kader’ zich aan bij de strategische benadering van Stenden 
om vanuit praktijkdoeleinden de wereld van de mensen met een licht verstandelijke 
beperking te verbeteren. Dit vanuit de gedachte, dat de sociale context rondom mensen 
met een verstandelijke beperking een actieve bijdrage levert om de persoonlijke schade 
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3 De Trans
De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en 
aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit kan op allerlei vlakken: 
van intensieve zorg tot ondersteuning thuis en van logeerzorg tot dagbesteding. De 
visie van de Trans is: Cliënten moeten zo veel mogelijk hun eigen keuzes kunnen 
maken. Het uitgangspunt is dan ook: wat wil en kan de cliënt? De Trans begeleidt 
ruim 1300 cliënten. Bijna even zoveel medewerkers zetten zich dagelijks in om de 
zorg en begeleiding voor cliënten zo goed mogelijk te organiseren.

De Trans kan mensen begeleiden in de thuissituatie (ambulante begeleiding), op 
school, in het werk of bij wonen. Hierbij is het eigen netwerk van de cliënt onmis-
baar (Bron: website De Trans). 

4 Vanboeijen
Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi 
werk. Daar gaan we voor bij Vanboeijen. Ruim 1600 medewerkers ondersteunen 
en begeleiden in Drenthe en daarbuiten meer dan 700 uitwonende en enkele 
honderden thuiswonende kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een 
verstandelijke handicap bij leren, wonen, werken en vrije tijd. Van Boeijen biedt 
zorg en begeleiding waarbij men uit gaat van wat iemand kan en wil, samen met 
ouders, met begeleiders, met elkaar (Bron: website Vanboeijen).

5 Humanitas DMH
Humanitas DMH helpt in het hele land mensen met een beperking. Mensen die zorg 
en ondersteuning in het dagelijks leven nodig hebben. Dat doen we door samen 
met deze mensen de hulpvraag te bepalen. We bekijken samen de mogelijkheden 
om mensen vanuit eigen kracht op hun eigen manier mee te laten doen in onze 
samenleving. 

Bij Humanitas DMH werken we vanuit humanistische kernwaarden. Dat betekent 
dat de mens centraal staat. Hierbij geldt regie op het eigen leven, het nemen van 
verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen in de samenleving. En 
gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving.

Door te werken vanuit deze kernwaarden wil Humanitas DMH zich positief 
onderscheiden in de samenleving, als een humanistische organisatie die dienstverle-
ning biedt aan mensen met een hulpvraag. De missie van Humanitas DMH hierbij is: 
Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee 

7 Samenwerkende organisaties 
binnen het lectoraat
Het Lectoraat Weerbaarheid is een bijzonder lectoraat vanwege de samenwerking 
tussen Stenden en zorginstellingen uit de provincies Groningen en Drenthe. Het 
gaat hierbij om de volgende zorginstellingen: NOVO en Promens Care, die samen 
verder aangeduid worden als Cosis, De Zijlen, De Trans, Vanboeijen, Humanitas DMH, 
Koninklijke Kentalis en Phusis/Flinq. Alle zorginstellingen worden hieronder in het kort 
geïntroduceerd. 

1 Cosis
Promens Care en NOVO hebben per 1 januari 2013 hun krachten gebundeld in Cosis. 
Hiermee wordt het fundament gelegd om ook in de toekomst zorg, kleinschalig en 
verankerd in de lokale samenleving te kunnen blijven bieden. De twee zorgorganisaties 
blijven zelfstandig en onder hun eigen naam werken. Wel wordt toegewerkt naar 
gezamenlijke ondersteunende diensten. De continuïteit en de kwaliteit aan mensen met 
een beperking van jong tot oud wordt daarmee gewaarborgd. Door de samenwerking 
zijn de organisaties voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. In dit alles staat het 
belang van de cliënt centraal. Het doel is de cliënt te ondersteunen om een zo goed 
mogelijk leven te kunnen leiden in en met hun omgeving. Een leven zoveel mogelijk 
zoals ze dat zelf willen, net zoals ieder ander (Bron: website Cosis).

2 De Zijlen
De Zijlen helpt mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van hun eigen 
plek in de samenleving. De missie van de Zijlen is ‘betekenis boven beperking’. Een 
eigen plek is heel belangrijk, net als contact met anderen. Bij de Zijlen wonen betekent 
een eigen appartement met de gezelligheid en bescherming van zorg en een  
ontmoetingsruimte in de buurt.

De Zijlen helpt het leven vormgeven, waarbij de bewoner zoveel mogelijk de regie in 
handen heeft.

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De 
Zijlen biedt dit aan circa 1400 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke 
beperking in de provincie Groningen

De Zijlen vindt dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen 
mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de 
maatschappij. De Zijlen helpt mensen daarbij (Bron: website De Zijlen).
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Ter afsluiting

Waarde toehoorders
Deze inauguratierede is gestart met de casus Henk. Henk die door zijn beperkingen 
op het gebied van persoonlijkheid- en mogelijk ook zijn identiteitsontwikkeling 
de harde wereld om zich heen leert ontdekken en zich daarin staande probeert te 
houden. Met alle gevolgen van dien. Op het persoonlijk vlak, op de begeleidbaar-
heid vanuit de zorginstellingen maar ook in de contacten met zijn familie. Er zijn 
zoveel meer situaties als die van Henk aan te wijzen waarop de kwetsbaarheid ten 
aanzien van weerbaar zijn zo duidelijk naar voren komt.

Omdat de problematiek zo divers is en de gevaren omtrent agressie, (seksueel) 
misbruik, gebruik van social media etc. zo op de loer liggen, is de weg naar dit lec-
toraat toe een lange weg geweest met afwegingen waar het accent van het lectoraat 
op zou moeten komen te liggen. Gezien het voornemen om na een intensievere 
studie naar persoonlijkheid- en identiteitsontwikkeling bij de populatie mensen met 
een verstandelijke beperking uiteindelijk een keuze te maken voor 1 of meerdere 
thema’s om mee te starten, zal de definitieve keuze nog bepaald moeten worden. 

Ik dank de Raad van Bestuur van NOVO en Promens Care voor het gestelde ver-
trouwen om hiermee bezig te gaan. Maar ook de inspiratie van Hetty de With (Raad 
van Bestuur van De Zijlen) om het breder te trekken dan NOVO en Promens Care en 
het neer te leggen binnen het Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg, heeft geleid 
tot een uniek samenwerkingsverband tussen Stenden en acht zorgorganisaties uit 
de provincie Groningen en Drenthe. De eerste contacten met alle organisaties zijn 
verlopen via, uit iedere organisatie aangestelde, contactpersonen. Naast het belang 
wat we hierbij met elkaar gedeeld hebben om in het kader van weerbaarheid bezig 
te gaan met deze problematiek mensen met een licht verstandelijke beperking, is 
deze groep nu al een ware inspiratiebron voor het verdere verloop van het lectoraat.

Uiteraard ook een woord van dank aan Alie Schokker, Head of School Social Work 
& Arts Therapies voor het meedenken en uiteindelijk realiseren van het Lectoraat 
Weerbaarheid binnen haar School. Met de inspiratie van een deel van haar mede-
werkers als direct betrokkenen bij het Lectoraat, moet het Lectoraat mede een goede 
stap kunnen zetten tot een inhoudelijke verdieping rond de thema’s Onderzoek, 
Systeemgericht Werken en Preventie binnen Stenden.

kunt doen. We doen dit oprecht. In contact van mens tot mens. Met passie en lef  
(Bron: website Humanitas DMH).

6 Koninklijke Kentalis
Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg 
en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze 
doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door 
een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige 
van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of 
psychiatrische problemen.

Kentalis is er voor cliënten en leerlingen, maar ook voor hun omgeving. Graag helpen 
en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatie-
bureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.

Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. De klanten van Kentalis krijgen allerlei 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de taal en communicatie. Om te zorgen dat zij 
zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, 
toe te passen en te delen, verbetert Kentalis continu de kwaliteit van onze dienstverle-
ning. Dit doen ze in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners (Bron: website 
Koninklijke Kentalis).

7 Flinq en Phusis
FLINQ biedt ondersteuning bij wonen, school, werk en vrije tijd. Het gaat om jongeren 
met een licht verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek in de 
leeftijd van 10 tot 25 jaar. Het doel van Flinq is de jongere zo te ondersteunen dat hij 
of zij zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de samenleving. Ons speerpunt is Sterk in 
het gewone. Waarin het wonen en leven voorop staat in plaats van de problematiek. 
FLINQ jeugd is ontstaan uit een samenwerking tussen de organisaties Vanboeijen en De 
Zijlen (Bron: Website Flinq).

Stichting Phusis ondersteunt mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags-
problemen. Samen met hen legt Phusis de nadruk op de mogelijkheden die er zijn. 
Phusis werkt met open vizier aan veiligheid, aandacht en perspectief. Daarbij zoeken 
we samen naar een plekje om te wonen en te werken. In dialoog zijn en voortdurend 
uitnodigend zijn, zijn daarbij sleutelwoorden (Bron: website Phusis).
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Waarde studenten en promovendi
Het Lectoraat Weerbaarheid biedt u de mogelijkheid om binnen de zorg aan mensen 
met een lichte verstandelijke beperking, wetenschappelijk onderzoek te doen naar de 
weerbaarheidsproblemen en het aanleren en onderhouden van weerbaarheidsvaardig-
heden aan deze populatie. Dit in de context van systeemgericht en preventief werken.

Bijdrage van het lectoraat op onderwijs en onderwijsvernieuwing.
De bijdrage van het lectoraat op het onderwijs en onderwijsvernieuwing binnen 
Stenden richt zich dan ook op de uitbreiding van de inhoudelijke focus in het onder-
wijscurriculum op ‘preventie’ en ‘systeemgericht werken’ binnen de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt er verwacht dat studenten een 
structurele bijdrage leveren aan meerdere praktische N-1 onderzoeken op het gebied 
van ‘preventie’ en ‘systeemgericht werken’. En dat studenten een actieve bijdrage 
kunnen leveren bij de opzet, uitvoering en evaluaties van scholingsprogramma’s in het 
kader van ‘preventie en systeemgericht’ werken. 

Met dit lectoraat hopen we verder een inhoudelijke bijdrage te kunnen ontwikkelen/
leveren in het kader van PGO- (Probleem Gestuurd Onderwijs), stage- en de CWS 
(=eindwerkstuk) uitvoering. Plus de inbedding van het onderwerp en uitkomsten van 
het Lectoraat binnen de minor ‘Trauma en Agressie’ toe te kunnen passen.

Bijdrage van het lectoraat op onderzoek.
Zoals al eerder aangegeven zal het lectoraat ‘Bevordering van de weerbaarheid van 
mensen met een licht verstandelijke beperking, vanuit een systeemgericht- en preventief 
kader een onderzoekseenheid vormen met het lectoraat ‘SWAT’. Met het aanbod zal 
de bijdrage van het lectoraat SWAT bij effectmetingen in het kader van systemisch 
N-1 methode groot zijn. Daarnaast biedt het lectoraat een grote onderzoekspopulatie 
aan waardoor het lectoraat SWAT zijn kennis en deskundigheid in N=1 effectmetingen 
verder kan vergroten.
 
Het is voor mij dan ook een eer en een uitdaging om met dit lectoraat bezig te gaan.

Piet Geert Nicolay
Juni 2015
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