LifeWise
Cliënten met LVB met bijkomende
complexe psychosociale
problematiek: onaangepast
gedrag, criminaliteit, agressie,
verslavingen, schulden et cetera.
Het leven van de cliënt te
stabiliseren en cliënten te
begeleiden naar een zo zelfstandig
mogelijk leven.
• Stressreductie bij de
(jong)volwassenen met LVB
waardoor hun kwaliteit van
leven verbetert.
• De handelingsverlegenheid van
de professionals is verminderd
door gebruikmaking van een
eenduidig begrippenkader,
concrete handelingsrichtlijnen
en in de praktijk succesvol
gebleken interventies.

HouVast
Gezinnen van ouders met een LVB
(met minimaal één thuiswonend
kind) waar sprake is van
(dreigende) opvoed- en
opgroeiproblemen.
Ouders zijn in staat om, met hulp,
hun kinderen veilig en goed
genoeg op te voeden.

Manier van
beschrijving

Methodisch handelingskader:
4 Pijlers
16 Handvatten
Concrete handelingsrichtlijnen
en bejegeningsadviezen.
LifeWise tools (web app,
gesprekstool, reflectietool)

Methodiek:
3 Fasen
3 Hoofd strategieën (In Eigen
Hand, Hand In Hand, Handje
Helpen)
Technieken (o.a.
oplossingsgerichte
gesprekstechnieken, manieren van
samenwerking met het netwerk,
technieken in het aanleren van
opvoedvaardigheden enz.)

Pijler LifeWise
‘verbinden’ in
vergelijking met
HouVast

Contact, betrouwbaarheid, dialoog

•

Pijler LifeWise
‘stabiliseren’ in
vergelijking met
HouVast

Rust, overzicht, succes

Doelgroep

Doel

Subdoelen

•
•
•

•
•
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Ouders accepteren hulp.
Er is een steunend netwerk.
De opvoedvaardigheden van
ouders zijn vergroot.

Samenwerkingsrelatie als
vertrekpunt
Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Bewaken van (niet) goed
genoeg
Gericht op in kaart brengen en
verbeteren gezinstaken
Gericht op het voorkomen van
onveiligheid voor kinderen

LifeWise
Moreel besef, zelfbeeld,
vaardigheden

HouVast
• Ontwikkelen primair als
opvoeder, dus in het licht van
opvoedvaardigheden
• Concrete ondersteuning bij, en
oefening van
opvoedvaardigheden

Pijler LifeWise
‘inbedden’ in
vergelijking met
HouVast

Borgen, context, richting
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In het oog springende
overeenkomsten

•
•
•

Pijler LifeWise
‘ontwikkelen’ in
vergelijking met
HouVast

•

In het oog springende
verschillen

•

•
•
•
•

Advies m.b.t.
afbakening

•
•
•

Betrekken netwerk
Zorg coördinatie
Op- en afschalen
Langdurig als nodig

LVB
Insteek vanuit de presentiebenadering
Focus niet alleen op de cliënt zelf maar ook op de factoren om de
cliënt heen
Er is overlap in thema’s (zie de rijen hierboven). Van beide
interventies zou gesteld kunnen worden dat zij zich richten op ‘het
herstel van het gewone leven’. Er zijn waarschijnlijk een flink aantal
algemeen werkzame factoren overlappend.
LifeWise richt zich op de ontwikkeling, verbinding, stabilisering en
inbedding van het individu met een LVB. HouVast richt zich op
gezinstaken en het gezin. De persoon met een LVB wordt bij
HouVast primair aangesproken als ouder/opvoeder.
LifeWise: maatschappelijke overlast als trigger. HouVast: (dreigende)
onveiligheid van kinderen als indicatiecriterium.
Alleen bij LifeWise focus op grote stad problematiek.
LifeWise beoogt: hogere kwaliteit van bestaan van het individu.
HouVast beoogt: een betere opvoedomgeving voor kinderen /
betere uitvoering van de gezinstaken.
LifeWise kent een psychologische / agogische basis. HouVast een
(ortho)pedagogische.
De doelgroepen en doelen verschillen dusdanig dat helder uit elkaar
gehaald kan worden wanneer LifeWise geëigend is en wanneer
HouVast. Grofweg: individu - LifeWise; gezin - HouVast.
In een gezin waar HouVast geïndiceerd is zijn elementen uit LifeWise
bruikbaar om de ouder als persoon te versterken.
In gezinnen van ouders met een LVB waar géén sprake is van
dreigende onveiligheid en LifeWise uitgevoerd zou kunnen worden,
zouden elementen van HouVast bruikbaar kunnen zijn. De vraag is of
dergelijke gezinnen bestaan, ervan uitgaand dat het gaat om
situaties waarin sprake is van onaangepast gedrag / overlast. Het is
aannemelijk dat in dergelijke situaties de veiligheid en ontwikkeling
van de kinderen reden geven tot zorg.
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