
 

Vragen Info meetup 'Eenzaamheid onder LVB’ers tegengaan' 

 

Gaan groep gebonden activiteiten LVB niet door in Den haag? 

Deze gaan nu niet door inderdaad. Dit mag wegens Covid-19 niet meer, dus er zijn slechts nog online 
contactmomenten. 
 
Welk doel moet specifiek bereikt worden met de challenge?  

Dat de doelgroep uit hun isolement en eenzaamheid wordt gehaald op een duurzame manier. Dus het 
ontwikkelen van een app is niet voldoende. Dit kan een hulpmiddel zijn maar we zijn echt op zoek 
naar iets om deze groep te stimuleren voor een langere periode. 
 
U hebt het over 'deze groep'. Zijn deze mensen individueel in beeld, of is dit een schatting gebaseerd 
op de cijfers van de GGD? 

Niet iedereen is in beeld. Van een grote groep weten we niet van het bestaan af. 
 
Waar worden de oplossingen op beoordeeld? 

Impact 
Haalbaar 
Betaalbaar 
 
Wat verstaan jullie onder een `tool´? Mag dit ook een methode zijn met coaches? 

Ja dit mag. Tool is in deze zin een breed woord voor oplossingen. 
 
Wat is al onderzocht met betrekking tot deze vraag? 

Ja, dit staat op de website; https://intergov.startupinresidence.com/nl/den-haag/eenzaamheid-
onder-lvbers-tegengaan/brief  
 
Er is een verschil tussen eenzaamheid en isolement, welk doel moet er bereikt worden? 

Mensen kunnen eenzaam zijn terwijl zij toch mensen om zich heen hebben. Vanuit een isolement ben 
je echt van de buitenwereld afgesloten. Het doel is eerder al benoemd. 
 
Zijn er platforms/belangenorganisaties voor LVB betrokken? 

Dit is ook op de website te vinden. 
 
Is dat dan het probleem, in beeld krijgen van deze groep? 

Nee, deze groep is al redelijk tot goed in beeld.  
 



Wat is een goede prijs-kwaliteit verhouding? Per individu? Of per groep? 

Het is meer dat het marktconform is. Het betreft in eerste instantie een pilot met als doel om daarna 
op te schalen. Dit moet dan ook betaalbaar en realistisch zijn.  
 
In hoeverre is technologie-gebruik mogelijk? 

De doelgroep heeft over het algemeen een mobiel en toegang tot whatsapp. Dit gebruiken zij onder 
andere voor het inspreken van spraakberichten. Hier is echter geen controle op en het is onveilig. 
 
En hoe communicatie-vaardig is de doelgroep 

Er zit onderling heel veel verschil tussen. 
 
Met wie wil de doelgroep contact maken? Bestaande contacten, nieuwe contacten? 

De doelgroep wil niet in een hokje geplaatst worden door de gemeente. Men is op zoek naar een 
nieuw netwerk en nieuwe omgeving waarin zij zich thuis en veilig voelen. 
 
Moet de oplossing, bijvoorbeeld een tool of werkvorm, te gebruiken zijn zonder begeleiding van de 
start-up?  

Ja, het is de bedoeling dat de doelgroep verder gaat met de oplossingsrichting die geboden wordt. Het 
moet uiteindelijk zonder begeleiding te gebruiken zijn. Daarnaast moet rekening worden gehouden 
dat het om een kwetsbare groep gaat waar makkelijk misbruik van gemaakt kan worden. Veiligheid is 
een must 
 
Waar kunnen we die informatie vinden waar Fatima naar verwijst nogmaals doorgemaild kunnen 
worden? ik heb dat niet kunnen vinden. 

https://intergov.startupinresidence.com/nl/den-haag/eenzaamheid-onder-lvbers-tegengaan/brief 
  
Het klinkt alsof erg veel organisaties al bezig zijn met organiseren van activiteiten. Wordt de 
doelgroep dan niet voldoende bereikt door deze organisaties? 

We hebben het nu ook over de doelgroep die niet naar de activiteiten gaat. Er zit een verschil in 
niveaus. Er is ook een kwetsbare groep die niet gediagnosticeerd is en dus ook niet bereikt wordt. 
 
Dus het moet een oplossing zijn die op het individu gericht is 

We hebben het inderdaad over individuen. Maar de oplossing moet wel van toepassing op een grotere 
groep 
 
Wat zijn de indicatienormen voor de verstandelijke beperking en wie bepaalt dat? 

Hier zijn wij op dit moment niet bezig. Extra informatie kan op internet gevonden worden.  
 



Ik heb de indruk dat er over de doelgroep veel bekend is, maar over eenzaamheid vrij weinig. Dat 
maakt het erg lastig om te beoordelen of een aanpak zal gaan werken. Is het een idee om daar eerst 
eens op te sturen? Dus niet direct de doelgroep willen benaderen, maar juist de tussenpersonen 
kennis van (aanpak van) eenzaamheid leren? 

Het betreft een groep die nu te veel thuis zit en daardoor doen zich ook andere problemen voor als 
depressie en huiselijk geweld. 
 
Moet een idee ook door de bedenker worden uitgevoerd 

Ja. Dit programma is voornamelijk bedoeld voor jonge innovatieve bedrijven die willen opschalen. Wij 
zoeken geen consultants met een plan van aanpak of een advies, maar wel een partij die het plan ook 
uitvoert.  
 
Hoe kunnen we een pilot doen met de LVB’ers? Moeten we die zelf 'werven' of kunnen we dan 
samenwerken met een organisatie zoals MEE? Of hebben jullie al mogelijke deelnemers? 

Dit doen we samen. Zie verder de lijst met partijen zoals benoemd op de website. 
 
Is de oplossing die gezocht wordt specifiek voor de corona-tijd of vooral post-corona tijd? 

Voor beiden. Oplossing moet duurzaam zijn. 
 
Spreken LVB’ers mee over de oplossing en de keuzes daartussen?  

Ja. In de jury zal één ervaringsdeskundige plaats nemen. Daarnaast zal de oplossing getest moeten 
worden door de doelgroep. 
 
Bevragen jullie ook andere gemeentes over hun oplossingen? 

Ja dit contact is er en deze informatie staat opgenomen op de website. 
 
Hebben we het specifiek over jongeren? 

Nee, er is geen leeftijdsgrens. 
 
Zijn netwerken in kaart brengen en samenwerking bevorderen tussen belangenbehartigers? 

Er wordt al veel samengewerkt met de belangenbehartiger. Netwerken in kaart brengen en 
samenwerking bevorderen is daarom niet nodig. 
 
In de challenge staat dat het onderdeel is van het SIR-programma. Betekent dat dat alleen startups in 
aanmerking komen voor de challenge? 

Dit programma is voornamelijk bedoeld voor jonge innovatieve bedrijven die willen opschalen. Wij 
zoeken geen consultants met een plan van aanpak of een advies, maar wel een partij die het plan ook 
uitvoert. Dit is belangrijker dan hoe lang je bestaat en uit hoeveel personen de organisatie bestaat. Wij 



sluiten dan ook niemand uit van deelname op grond van hoe lang de organisatie bestaat of hoe groot 
die is. 
Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat het een programma is waarbij ook actieve 
deelname verwacht wordt en wat deels verplicht is. Ga uit van gemiddeld 2 uur per week. Dus de 
vraag is ook of jullie dit zien zitten en jezelf in een startup programma actief zien zijn. 
 

Bij wie komt het intellectueel eigendom van de tool te liggen? 

Bij de startup. 
 
Wie bepaalt de norm voor de verstandelijke beperking? Wie stelt deze indicatie ivm de veiligheid van 
de tool? 

Vaak wordt als norm een IQ tussen de 50-75 genoemd. We verwachten dat de startup met een idee 
komt die veiligheid garandeert en hiervoor actief professionals raadpleegt. 
 
Heeft het dan te maken met de inrichting van de activiteiten? Participeren in de bestaande wijk 
activiteiten? Aansluiten en niet gevoel van buitengesloten worden? 

Het gaat om het type activiteiten maar ook om het opbouwen van een netwerk en verder komen in 
hun leven. Hierbij gaat het ook om de groep die thuis zit 
 
Als je kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking met elkaar in contact brengt moet je zeker 
weten dat deze relaties gelijkwaardig zijn. Dat ze ook echt een beperking hebben. Een tool kan 
anders levensgevaarlijk zijn. 

Het moet veilig zijn, denk aan een toelatingseis bij de tool. Raadpleeg ook professionals die met deze 
groep werken. 
 
Zijn er in Den haag ook maatjes projecten? 

Ja, er zijn diverse buddynetwerken. 
Wie financiert het? Zouden de cliënten het via een PGB mogen betalen?  

Het is aan de startup om dit uit te zoeken. 
 

 

 

 

 

 

 


