LVB en criminaliteit
Er is sprake van een groeiende groep mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) die in aanraking komt met politie en justitie,
verslavingszorg, dwang en drang, rechtspraak, detentie en/of
reclassering. Omdat hun beperking vaak niet herkend wordt, krijgen zij
onterecht het stempel ‘onwelwillend’ of bv. ‘verward’. Dit leidt tot
miscommunicatie, probleemgedrag, herhaaldelijke conflictsituaties,
frustratie bij professionals en een verhoogd risico op recidive.
MEE heeft jarenlange ervaring, kennis en expertise in het herkennen van,
omgaan met en activeren van mensen met een kwetsbaarheid of
beperking. Door de kennis omtrent mensen met een beperking te
koppelen aan actuele vraagstukken binnen de sector veiligheid en justitie,
kan er waarde gecreëerd worden voor zowel burger als instantie.

Training LVB en criminaliteit
Het doel van de geaccrediteerde training ‘LVB en criminaliteit’ is het
vergroten van de kennis op het gebied van omgaan met jeugdigen met
LVB die in aanraking komen met criminaliteit. De training is bedoeld
voor professionals die in hun werk in aanraking komen met LVB in
combinatie met criminaliteit. Werkvelden waaraan gedacht kan worden
zijn de gemeente, justitie, de politie, het onderwijs en sociaal werk.
Heb je nog niet voldoende basiskennis op het gebied van het herkennen
van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking?
Volg dan eerst de basisopleiding ‘Herkennen van en omgaan met LVB’.

Resultaten
Na afloop van de training:
• Heb je je algemene basiskennis over mensen met LVB
opgefrist.
• Heb je theoretische kennis over criminaliteit bij jeugdigen
met LVB.
• Weet je welke signalen kunnen wijzen op criminaliteit en kun
je dit bij jeugdigen met LVB herkennen.
• Weet je wat de beste aanpak is voor criminele jeugdigen met
LVB.
• Weet je hoe je het netwerk rondom een jeugdige in kaart
kunt brengen.
• Weet je hoe je het beste in gesprek kunt gaan met jeugdigen
met LVB over criminaliteit.

Inhoud
De training bestaat uit een fysieke training van een dagdeel (4 uur), 2
uur e-learning/opdrachten en 4 uur oefenen in de praktijk.
De training is als het volgt opgebouwd:
 Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
 Module 2. Jeugdcriminaliteit en LVB
 Module 3. Aanpak jeugdcriminelen met LVB
 Module 4. LVB en criminaliteit in gesprek
 Eindopdracht

Voor de uitvoering van de opdrachten is het van belang dat je contact
hebt met licht verstandelijk beperkte jeugdigen die te maken hebben
met criminaliteit om de geleerde theorie in de praktijk te kunnen
toepassen.
Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s te
betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en
kun je jezelf verder ontwikkelen.

“Nu weet ik dat een groot aantal niet snapt wat ik van ze
verwacht”
Wijkagent Youssef (41) komt via jeugdreclassering veel in contact met
jongeren die in een strafrechtelijk traject terecht zijn gekomen. Tot
voor kort dacht hij dat deze jongeren met hun vlotte babbel expres hun
afspraken niet nakomen omdat ze geen enkele vorm van autoriteit
zouden accepteren. Totdat Youssef met twee collega’s een training
volgde bij MEE over het herkennen van en omgaan met mensen met
een licht verstandelijke beperking.
Hij weet nu dat de eerste indruk vaak niet de juiste is en herkent het
verschil tussen niet willen en niet kunnen. Hij kan door de training
sneller en adequater handelen wanneer hij iemand met een beperking
herkent. Bijvoorbeeld door het tijdig inschakelen van de juiste
hulpinstanties. “Dat scheelt tijd, dubbel werk en het werkt preventief.
Want jongeren die zich niet begrepen voelen, uiten dat in agressief
gedrag.”

