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Doel van het project 

1. Hulpverleners in de gemeente Haarlemmermeer gaan 
meer samenwerken. Hulp wordt beter georganiseerd.  

2. Hulpverleners hebben meer kennis over 
jongvolwassenen met een lichte verstandelijke 
beperking en psychiatrische problemen. 

3.  Mensen met een lichte verstandelijke beperking en 
psychiatrische problemen krijgen sneller de juiste hulp. 
 Hierdoor zijn ze zelfstandiger, voelen zij zich prettiger 
in  relaties met vrienden en familie en ze zijn 
gelukkiger. 

 

 
  

Wat is het voor project? 
Dit project gaat over jongvolwassen met een lichte verstandelijke beperking en 
psychiatrische problemen. 
 
Jongvolwassen met een beperking hebben vaak ook psychiatrische problemen.  
Bijvoorbeeld autisme, ADHD of een verslaving.  
  
Zij krijgen niet altijd de juiste hulp. Dit komt omdat: 

 Hulpverleners niet altijd op tijd zien dat iemand een lichte verstandelijke 
beperking heeft.  

 Hulpverleners niet altijd op tijd zien dat iemand een psychiatrische probleem 
heeft. 

 Hulpverleners in een gemeente niet goed samenwerken.  

 Hulpverleners niet altijd weten wat de juiste hulp is. 
 
Als hulp niet goed is, kunnen problemen groter worden. Mensen voelen zich dan niet 
gelukkig. Het zelfstandig wonen is te moeilijk. Zij stoppen met werken en klachten 
worden steeds meer. 

Wat onderzoeken en ontwikkelen we ? 
Project 1: We ontwikkelen een goede manier van samenwerken binnen gemeenten. 
Project 2: Hulpverleners leren in een cursus hoe zij een lichte verstandelijke beperking en 

psychiatrische problemen kunnen herkennen. We toetsen of dit een goede training is. En 

we toetsen of mensen de juiste hulp krijgen.  

Meer participatie 



 

 

 

Waarom denken we dat deze studie succesvol zal zijn? 
Om te kijken of dit een goed idee is, is vorig jaar een klein voor-onderzoek gedaan.  We 
vonden dat:  

-  mensen met psychische problemen soms ook een lichte verstandelijke handicap 
hebben. Zonder dit kleine onderzoekje hadden we dat niet geweten. 

- 14 mensen  hierdoor betere hulp hebben gekregen. 
- 3 mensen de verkeerde hulp zouden hebben gekregen. 
- 12 mensen meer konden meedoen door passende hulp. 

Met deze eerste stap hebben we al veel mensen kunnen helpen.  Maar meer hulp en 

onderzoek is nodig. 

Rol van de ervaringsdeskundigen die opleiding hebben gehad 
door LFB 

- Zij helpen mee met het maken van een voor gemeenten goede manier van 
werken.  

- Zij gaan samen met gedragsdeskundigen de cursus over het herkennen van een 
lichte verstandelijke beperking maken. 

- Zij gaan ook samen met anderen de cursus geven   
- Zij denken mee in de projectgroep van het onderzoek. 
- Zij gaan samen met onderzoekers de uitkomsten van het onderzoek bekend 

maken. 

Wat merken jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
en psychiatrische problemen hiervan? 

1. Zij krijgen de juiste hulp. 
2. Hulpverleners en medewerkers van de gemeente werken op een goede manier 

samen. Dit voorkomt dat problemen ernstiger worden. 
3. Hulpverleners zien eerder dat iemand een lichte verstandelijke beperking heeft. 

Zij kunnen daardoor betere hulp bieden. 
4. Er is minder lang hulp nodig.  

We doen het samen 

1. Hulpverleners en beleidsmedewerkers uit de gemeente Haarlemmermeer 

2. Ervaringsdeskundigen van GGZ inGeest en Ons Tweede Thuis 

3.  Medewerkers van  GGZ inGeest en Ons Tweede Thuis 

4. Onderzoekers  van de Vrije Universiteit (VU)  

   

https://haarlemmermeergemeente.nl/
https://www.onstweedethuis.nl/


 


