LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De landelijke studiedag LVB in de Jeugdstrafrechtketen vindt plaats op donderdag 2 november 2017
in Aristo Amsterdam.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van dit congres bedragen € 340,00 p.p.
Kortingen*
Indien u zich vóór 14 juli 2017 inschrijft, ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en bedragen de
kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 315,00 p.p.
Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde
factuuradres betaalt uw collega vóór 14 juli 2017 € 290,00, daarna is dat € 315,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO) en
jeugdzorgwerkers (SKJ). Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor
accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de
vrije ruimte. Meer informatie vindt u op onze website.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl 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*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
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? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- LVB en Verslaving, najaar 2017
- 18-/18+, najaar 2017
- LVB en Ouderschap, najaar 2017
- Meisjesproblematiek, najaar 2017

2 november 2017
Aristo Amsterdam

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Odile Brouwer | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
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.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

LVB IN DE
JEUGDSTRAFRECHTKETEN

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Met o.a. aandacht voor:
■ Behandelmotivatie
■ Verhoren
■ Forensische Jeugd ACT
■ Groepsbeïnvloeding

Achtergrond
Licht verstandelijk beperkte jongeren komen vaker in aanraking met politie en justitie dan
jongeren met een normale intelligentie. Het blijkt in de praktijk lastig om zorg op maat te bieden
aan deze jongeren. Dit begint al bij het herkennen van de verstandelijke beperking maar ook bij de
overgang van de ene naar de andere instelling.
Deze dag biedt praktische handvatten voor het herkennen van een licht verstandelijke beperking
en welke omgeving, bejegening en zorg het best bij hen aansluit om gedragsverandering teweeg te
brengen.
Doelgroep
Deze studiedag is met name bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers en managers
werkzaam in het jeugdgevangeniswezen, het OM, gemeenten, ambulante en residentiële
gehandicaptenzorg en jeugdreclassering. Daarnaast is deze studiedag interessant voor
medewerkers van MEE, jeugdzorg, (O)GGZ, politie en RIBW’s.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
		
- Kader van de dag
		
- Feiten en cijfers
		
Jeannette van den Born, hoofd Behandeling Groot Emaus
			
10.20 uur
Pilot SCIL in de jeugdstrafrechtketen
		Het herkennen van een LVB is moeilijk, ook voor professionals. De Screener voor
Intelligentie en LVB (SCIL) kan hierbij helpen. In deze pilot is de SCIL naast de
reguliere instrumenten in de jeugdstrafrechtketen afgenomen.
		
- Wat waren de resultaten? En wat betekent dit voor de praktijk?
		
Arend Lock, projectleider Ministerie van Veiligheid en Justitie
10.55 uur

Gelegenheid voor vragen

11.05 uur

Koffiepauze

11.30 uur
		
		
		
		

Onderlinge verhoudingen in de residentiële jeugdzorg
Jongeren met een LVB zijn gevoeliger voor groepsbeïnvloeding dan andere jongeren.
- Wat is achterliggend aan deze gevoeligheid? En hoe kunnen we dit verminderen?
- Wat betekent dit voor medewerkers in de residentiële jeugdzorg?
Ferdi Bekken, onderzoeker Fier

12.05 uur

Gelegenheid voor vragen

12.15 uur
Behandelmotivatie binnen een gedwongen kader: motivatie in plaats van moetivatie
		Behandeling in de Jeugdzorg Plus en de Justitiële Jeugdzorg voor jongeren met een
licht verstandelijke beperking is niet vrijwillig. Op welke wijze kunnen we er in de
praktijk toch voor zorgen (zoals Vansteenkiste zegt) dat moetivatie motivatie wordt en
tot betere behandeluitkomsten leidt?
		
Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg Hogeschool Leiden
12.50 uur
Gelegenheid voor vragen
		
13.00 uur
Lunch

		

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B

A:
Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)
		De Waag heeft een nieuw programma voor jongeren tussen de 12-18 jaar
ontwikkeld: FAST.
		
- Wat is FAST en waarom heeft de Waag het ontwikkeld?
		
- Welke onderdelen van FAST werken in de praktijk goed bij
gedragsverandering van LVB-jongeren?
		
Anita Lemoine, programma coördinator FAST de Waag
B:
JeugdConnect en LIJ-Wijzer
		JeugdConnect is een platform met apps die professionals in het contact
met jongeren en hun ouders kunnen gebruiken. Eén van deze apps is de
LIJ-Wijzer. De LIJ-Wijzer helpt op een interactieve en beeldende wijze
in kaart te brengen hoe het nu gaat met de jongere, wat de wensen zijn
voor de toekomst en geeft op een oplossingsgerichte wijze aan welke
van de leefdomeinen voor de jongere en ouders belangrijk zijn om aan
te werken.
		
- In deze interactieve sessie kun je kennismaken met de LIJ-Wijzer.
		
Selma Kors, Ketenprocesmanager Landelijk Instrumentarium
Jeugdstrafrechtketen (LIJ) Ministerie van Veiligheid en Justitie
15.00 uur

Zaalwisseling en korte pauze

15.15 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D

C:
Forensische ACT Jeugdteam
		In het multidisciplinaire Forensische ACT Jeugdteam zijn veel
verschillende partijen betrokken bij één jongere. Hoe zorgen zij voor een
goede samenwerking?
		
- Wie draagt waar, wanneer verantwoordelijkheid voor en hoe stem je dat
af? Hoe wordt er omgegaan met privacy en informatiedeling?
		
- Wat zijn de ervaringen van Palier met deze ketensamenwerking?
		
Lenny Ploeg, verpleegkundig specialist GGZ & Martijn Mertens,
maatschappelijk werker Palier
D:
Verhoren van jongeren met een LVB
		Bij het verhoren van jongeren met een LVB is extra zorgvuldigheid
geboden.
		Aan de hand van de serie Making a murderer worden valkuilen,
handvatten en tips gegeven over het verhoren van jongeren met een LVB.
		
Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over
Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en
Gedragsproblemen Universiteit van Amsterdam
16.15 uur

Borrel

