
 

Uitnodiging 
Bijeenkomst omgaan met 
mensen met (maatschappelijk) 
probleemgedrag 
 
 
De agenda 
 
9:00 - 9:15 uur Opening, welkom, kennismaking. 
 
9:15  - 9:30 uur Overzicht van actuele ontwikkelingen. 
 
9:30 - 10:00 uur Bewegen bij probleemgedrag. Werk je als 
zorgprofessional of (team)manager met mensen in de 
gehandicaptenzorg? En ben je benieuwd welke factoren in 
jouw organisatie ervoor kunnen zorgen dat situaties rond 
probleemgedrag vastlopen en hoe daarin beweging te 
krijgen? Vanessa Olivier-Pijpers deelt haar inzichten over de 
invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties 
van probleemgedrag in de langdurige zorg. Dit naar 
aanleiding van haar actieonderzoek hierover https: //cce.nl 
/publicatie/e-boek-bewegen-bij-probleemgedrag. 
 
10:00 - 10:30 uur Netwerkbreak. 
 
10:30 - 11:00 uur Gewoon blijven doen bij cliënten met een 
zeer complexe zorgvraag. Dat is het uitgangspunt van PRO, 
https://www.vgn.nl/nieuws-van-leden/asvz-pluryn-en-
trajectum-inspireren-zorgorganisaties-over-pro een 
samenwerking tussen Trajectum, ASVZ en Pluryn, het CCE en 
de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis. PRO wil doorplaatsing 
en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke 
beperking en een intensieve ondersteuningsvraag 
voorkomen, door onvoorwaardelijkheid te bieden en een zo 
gewoon mogelijk leven. Suzanne Lokman geeft een inkijkje in 
de eerste resultaten van haar onderzoek naar Pro. 
 
11:00 - 11:15 uur Reflectie op beide onderzoeken. 
 
11:15 - 11:30 uur Open podium. Heb je een ontwikkeling die 
je graag met collega's wilt delen? Dan is dit je kans. (als je 
vooraf aangeeft dan reserveren we max. 5 minuten voor je 
inbreng). 
 
11:30 - 12:00 uur KFZ Kennisagenda voor forensische 
cliënten met LVB. Inge Koomen verzorgt een toelichting op 
de Kennisagenda (bijlage), waarin een prominente plek 
wordt gegeven aan het ontwikkelen van meer samenwerking 
en kennisontwikkeling met het oog op het continue leren en 
verbeteren van de toenemende complexere zorg voor 
forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking 
(LVB). 

 
12:00 - 13:00 uur Netwerklunch. 

Datum: 30 september 2022 

Tijd:  09:00 - 13:00 uur 

Plaats: Gardens Bussiness 

Centre, Oudlaan 4 te Utrecht 

 

 

Tijdens deze bijeenkomst 

richten we ons op zorg en 

ondersteuning voor cliënten 

met (maatschappelijk) 

probleemgedrag. Het gaat  

dan om cliënten met of 

zonder forensische titel. 

 

https://www.vgn.nl/nieuws-van-leden/asvz-pluryn-en-trajectum-inspireren-zorgorganisaties-over-pro

