
 

 

7 Tips in de begeleiding van cliënten met een LVB 
 
 
1. Ken de cliënt 
Lees het ondersteuningsplan, het eventuele signaleringsplan of faseplan. Zorg ervoor dat de cliënt je 
begrijpt en sluit in je gedrag en je bejegening aan bij de emotionele ontwikkeling en adaptieve 
vaardigheden. Toon interesse, ken de capaciteiten, kwetsbaarheden, het levensverhaal en de 
toekomstdromen van de cliënt. Vraag ernaar en luister zonder oordeel. Vraag naar de invloed van 
cultuur, religie en eventuele taal(problemen). 
Zorg dat je bekend bent met evt. middelengebruik van de cliënt, gebruik hiervoor de webapp 
Gebruik en verslaving LVB. 
 
2. Werk samen en laat niet los 
Investeer in een positieve relatie met de cliënt, ook al reageert de cliënt afwijzend. Wees vriendelijk, 
betrouwbaar en duidelijk over je rol. 
Wees onvoorwaardelijk: Laat de cliënt weten dat hij altijd bij je kan terugkomen na missers, 
conflicten of incidenten.  
Overleg met de cliënt, verplaats je in de positie van de cliënt en werk op een gelijkwaardige manier 
samen. Wees vriendelijk, toon emotionele betrokkenheid en handel professioneel.  
Laat zo af en toe ook wat van jezelf zien als dat een doel voor de cliënt heeft (functionele 
zelfonthulling). Overleg dat vooraf met de pb-er of de gedragsdeskundige. 
Cliënten bespreken bepaalde zaken – net als wij – liever niet in het bijzijn van anderen. Realiseer je 
dat veel onderwerpen gevoelig liggen (schulden, kamer opruimen, medicijnen, te laat komen etc.).  
Zorg dat jij en de cliënt het eens zijn over de doelen. En wat er voor het bereiken van die doelen 
moet gebeuren. Schrijf op wie wat wanneer gaat doen.  
Wees present, dat betekent dat je niet je privé telefoon gebruikt in aanwezigheid van de cliënt, je jas 
uit doet als je op bezoek komt, de tijd neemt e.d. 
 
3. Houd je aan je afspraken 
Kom je afspraken altijd na. Doe wat je zegt, zeg wat je doet, kom op tijd en zeg niet op het laatste 
moment af. Een afspraak met jou is voor de meeste cliënten een belangrijk moment. 
Maak werk van je excuses als er toch iets is misgegaan. Dit vormt een belangrijke basis voor 
vertrouwen en samenwerking. 
 
4. Kunnen ¹ aankunnen  
Wat de cliënt praktisch kan, is niet gelijk aan wat hij emotioneel aánkan. Houd er rekening mee dat 
dit kan verschillen per situatie en afhankelijk is van de gemoedstoestand van de cliënt. Wees alert op 
signalen van stress (bv. prikkelbaarheid, paniek, boosheid, verzet). Kijk wat er achter het gedrag zit 
(angst, verdriet, overvraging). Bied steun.  
Breng samen met de cliënt orde in zijn omgeving en regelmaat in zijn leven. Begrens zo nodig gedrag, 
prikkels en/of het aantal keuzemogelijkheden. Cliënten kunnen dat op sommige gebieden of op 
bepaalde momenten (nog) niet zelf.  
Geef ruimte waar de cliënt dat (weer) aankan. 



 
5. Pas je taalgebruik aan 
Gebruik eenvoudige en concrete (SMART) begrippen. (niet ‘straks’, maar ‘om 15.30u’). Spreek in 
rustig tempo en korte zinnen. Vermijd spreekwoorden, beeldspraak en gezegden. Behandel één 
onderwerp tegelijk en ga na wat er van je boodschap is overgekomen. (Heb ik het goed uitgelegd?). 
Bereid je gesprekken voor. Voer gesprekken bij voorkeur tijdens een klus of een activiteit. Vermijd 
lange gesprekken of veel verschillende onderwerpen in een gesprek. 
Jouw humor is voor cliënten niet altijd te begrijpen. Check vooraf wat wél kan, want humor kan de 
omgang met elkaar prettiger maken. Houd rekening met beperkingen in het taalbegrip en de 
gevoeligheid voor krenking. Verpak een serieuze boodschap niet in een grapje, dat kan verwarrend 
zijn. 
Pas op met de onderwerpen die je bespreekt in aanwezigheid van cliënten; het gevaar bestaat dat 
cliënten deze informatie verkeerd interpreteren. 
 
6. Heb geduld 
Maak tijd voor de cliënt. Geef de cliënt de tijd om de informatie die je geeft of de vraag die je stelt, te 
verwerken. Geef de cliënt ook de tijd om een antwoord of reactie te formuleren. Concreet: nadat je 
iets hebt gevraagd, laat dan een aantal seconden een stilte vallen. Dat geeft de cliënt de rust om te 
‘processen’, dat kost bij cliënten met een LVB nu eenmaal meer tijd.  
Realiseer je dat nieuw gedrag of een nieuwe vaardigheid leren met vallen en opstaan gaat; geef de 
cliënt de ruimte om fouten te maken zonder gezichtsverlies.  
Focus op wat de cliënt kan (leren) en bevestig hem daarin. Dat geeft zelfvertrouwen. 
 
7. Bied gedragsalternatieven  
Kijk achter het gedrag: vaak zit er achter een boze reactie of afwerende houding niet zozeer onwil 
maar eerder onbegrip, onmacht of angst. Geef terug welke reactie je ziet en vraag wat er speelt. 
Help de cliënt om te bedenken hoe hij zaken anders kan aanpakken, gebruik hierbij bij voorkeur de 
oplossingsgerichte benadering en benoem positieve zaken. Eventueel kun je (beperkt) een suggestie 
doen hoe de cliënt iets zou kunnen veranderen in zijn aanpak. 
Leg uit, doe voor, oefen samen en toon voorbeeldgedrag. 
 
 


