
17 april 2014
Aristo Amsterdam

Met aandacht voor:
■  De invloed van cultuur en religie op 

omgaan met de verstandelijke beperking
■  Effectieve communicatie
■  Methodiek ‘Beschermjassen’
■  Best practices

LANDELIJK SYMPOSIUM

CULtUUrSENSItIEvE hULPvErLENINg 
AAN MIgrANtEN MEt EEN LvB

Datum en locatie
Het landelijk symposium ‘Cultuursensitieve hulpverlening aan migranten met een LVB’ vindt plaats 
op donderdag 17 april 2014 in Aristo Amsterdam. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.

Kosten 
De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen € 330,- p.p. (excl. BTW). 

Kortingen 
Indien u zich vóór 15 februari 2013 inschrijft, ontvangt u € 25,- vroegboekkorting en bedragen de 
kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 305,- p.p. (excl. BTW). 

Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 25,-. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde 
factuuradres betaalt uw collega vóór 15 februari € 280,- (excl. BTW), daarna is dat € 305,- (excl. BTW). 

Wilt u met 5 personen of meer van dezelfde organisatie komen, neemt u dan contact met ons op 
voor extra kortingsmogelijkheden. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl, per fax: 071-5128095, of 
per post: Leids Congres Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw 
aanmelding zenden wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot 
betaling, zie ook de annuleringsvoorwaarden. 

Annuleringsvoorwaarden 
Het annuleren van uw aanmelding kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Bij annulering tot twee 
weken voorafgaand aan de studiedag brengen wij € 50,- aan administratiekosten per deelnemer 
in rekening. Als u binnen twee weken voor de studiedag annuleert, berekenen wij het volledige 
bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. 

Onjuiste mailinggegevens 
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer 
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega 
door te geven? Graag vernemen wij schriftelijk eventuele onjuistheden in de adressering zodat 
deze in de toekomst vermeden kunnen worden.

Congresagenda
- Vrijheidsbeperking bij LVB, 29 januari 2014
- Congres Jongeren & Social Media, 6 februari 2014
- Masterclass Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Mensenhandel, 6 maart 2014

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl 

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.
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Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen 
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie 
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden



09.30 uur  Ontvangst en registratie

10.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
  - Inleiding op de dag
   Nico Overvest, adviseur strategisch management in de zorg en expert Licht 

Verstandelijke Beperking en criminaliteit

10.15 uur Over wie praten we vandaag?
  - Wat weten we over migranten met een licht verstandelijke beperking?
  -  Hoe kunnen we een LVB goed signaleren en wat zijn extra aandachtspunten in 

relatie tot mensen met een migratieachtergrond? 
   Xavier Moonen, orthopedagoog/GZ-psycholoog, als onderzoeker en docent 

verbonden aan de UvA op het gebied van mensen met een (L)VB, beleidsadviseur 
raad van bestuur van de Koraal Groep te Sittard en voorzitter van het Landelijk 
Kenniscentrum LVB te Utrecht

10.45 uur gelegenheid voor vragen 

10.55 uur Koffiepauze

PrOgrAMMA

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben speciale zorg nodig. Bij migranten 
met een LVB spelen soms naast de aan de beperking gerelateerde factoren, aspecten die voor 
een extra achterstand kunnen zorgen zoals geen tot weinig kennis van de Nederlandse taal 
en cultuur en een cultureel taboe op verstandelijke beperkingen. Hierdoor kan de persoon 
met de beperking in zijn/haar ontwikkeling worden belemmerd en daarnaast is er een risico 
op onnodig zware druk op het gezin. 

Dit symposium gaat onder meer in op de vragen: hoe wordt een beperking ‘beleefd’ in 
andere culturen? Hoe krijg je de hulpvraag van migranten met een LVB goed in kaart? Wat is 
cultuursensitief hulpverlenen en hoe doe je dat? 

We gaan in op effectief communiceren, het inzetten van gezagsdragers, het versterken van 
het netwerk en aan de hand van twee inspirerende praktijkvoorbeelden ziet u hoe deze 
doelgroep in hun kracht kan worden gezet. U krijgt tools waar u meteen mee aan de slag 
kunt en er is volop ruimte voor het stellen van vragen. 

Doelgroep
Huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
professionals werkzaam in dagcentra voor mensen met een (licht) verstandelijke 
beperking en algemene instellingen voor gehandicaptenzorg, medewerkers van MEE, 
jeugdhulpverlening en (speciaal) onderwijs, medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, 
cultureel werkers en medewerkers van CJG en BJZ. Overige geïnteresseerden zijn eveneens 
van harte welkom.

11.20 uur Is dit de wil van Allah?
   In deze interactieve workshop besteden we aandacht aan 

cultuurverschillen, cultuurgebonden hulpzoekgedrag, 
verwachtingen over de beperking, ziektebeleving en effectief 
communiceren (do’s and don’ts). 

  Kaveh Bouteh, adviseur & trainer bij Pharos 

12.20 uur gelegenheid voor vragen 

12.45 uur Lunch

13.30 uur Praktijkvoorbeeld Dünya Dichterbij
  - Hoe krijg je de doelgroep in beeld en hoe bereik je ze?
  -  Het onderzoeken van hulpbehoefte en migranten met 

verstandelijke beperking in hun kracht zetten
  - Samenwerking met gezagsdragers
  -  Borging van werkwijze door samenwerking met Hogeschool 

Arnhem-Nijmegen & e-learning module
  Spreker namens Dünya Dichterbij 

14.30 uur  Koffiepauze

14.50 uur Methodiek ‘Beschermjassen’
   Deze methodiek, die door Kitlyn Tjin a Djie is ontwikkeld, biedt 

een nieuw perspectief op persoonlijke relaties, zorgverlening en 
samenleven in een multiculturele maatschappij. Het werkmodel 
‘Beschermjassen’ sluit aan bij actuele ontwikkelingen en thema’s, 
zoals de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl, en gaat in op wat een 
professional nodig heeft om cultuursensitief te zijn. 

   U hoort hoe toegankelijke en goed werkende zorgverlening aan 
migranten én autochtone Nederlanders gerealiseerd kan worden. 

  Rohina Raghoebier, eigenaar Raghoebier Consultancy

15.35 uur  Praktijkvoorbeeld: Unal College 
   Het Unal College (onderdeel van Unal Zorg) biedt trainingen 

en werkbegeleiding aan (jong)volwassen allochtonen met een 
verstandelijke beperking. Dit versterkt hun vaardigheden en 
vergroot de zelfredzaamheid. 

  - Opzet en mogelijkheden van de trainingen en werkbegeleiding
  - Ervaringen van medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners
  Aysel Disbudak, directrice Unal Zorg 

16.20 uur Afsluitende vragenronde

16.30 uur Einde programma


