
 

 

 

 

 

 

 

September 2016 Update project Onbeperkt Talent   

Een kleine update van het project Onbeperkt Talent. Laat ik beginnen met te  noemen dat het project 
goed loopt! We zijn in april echt van start gegaan. Het instrument voor talentontdekking specifiek voor 
mensen met een Licht verstandelijke Beperking is inmiddels ontwikkeld. En dit is veel belovend. We 
hebben lang gezocht naar de juiste vorm om de oorspronkelijk manier van talentontdekking te vertalen 
voor mensen met een LVB. En we denken dat het gelukt is. Samen met onze partner Middin ( 
gehandicaptenzorg) hebben we de talentontdekking getoetst en getest. Zo ook bij Marja, een vrouw 
van in de 50 met een licht verstandelijke beperking. Ze woont zelfstandig en krijgt ambulante 
begeleiding om vooral structuur in haar leven te houden. Het was mooi om te zien dat het afnemen van 
de vragenlijst, juist bij haar structuur bracht en tot verrassende talenten leiden die zelfs haar begeleider 
niet wist. Haar talenten konden we benoemen als : praatje maken/ persoonlijk contact,  ze is een 
dierenvriend maar wil wel graag alle zielige dieren mee naar huis nemen, verder wandelt ze graag / is 
ze graag buiten.  

Ze zou te matchen zijn met vrijwilligerswerk zoals: gastvrouw zijn bij koffieochtenden oid, bijv in een 
buurtkamer, of koffieschenken bij een gezelligheidsactiviteit in een vrij informele setting, of hondjes 
van de buren uitlaten. En mocht er een wandelgroepje zijn, dan kan ik me voorstellen dat ze graag 
meewandelt & kletst. 
Naast het ontdekken van talenten, heeft deze ontwikkeling ook andere inzichten gegeven. Oa dat de 
familie rondom de LVB-er een belangrijker rol speelt in het wel of niet laten uitvoeren van vrijwillige 
inzet. Soms zijn familieleden terughoudend tav beperkte zus/broer/kind. Dit gaan we ondervangen 

door familieleden te betrekken bij de talentontdekking en hun zelf ook een - eigen- talentontdekking te 
laten ondergaan, zodat ze kunnen ervaren hoe leuk het is om iets vanuit je talenten te kunnend doen.  
Verder zijn we aan de 'andere kant' hard bezig om draagvlak te creëren bij vrijwilligersorganisaties in 
de wijk om vrijwilligers met een Licht Verstandelijke Beperking een plek te bieden. Op dit moment 
participeren 6 organisaties uit de wijk in het project. Zij zijn verenigd in de zg kerngroep. Dit zijn een 
tweetal buurtkamers waar vrijwilligers kleinschalige activiteiten organiseren, de wijkbus die met 
vrijwilligere chauffeurs en bijrijders wijkbewoners vervoer biedt, een voetbalvereniging, een kerk van 



het leger des heils die met vrijwilligers activiteit biedt. Verder is de wijkbibliotheek een nieuwe 
partner en zijn. Inmiddels is zijn de 
eerste organisaties getraind in 
talentontdekking en vrijwillige inzet. 
De komende maanden gaan zij 
interviews afnemen in de wijk en bij 
hun eigen achterban op zoek naar 
talenten. Gezamenlijk zullen in de 
kerngroep de talenten gematcht worden 
aan vrijwillige taken die er in de 
organisaties zijn. Ook de talenten met 
mensen met Licht Verstandelijke 
Beperking. Om de organisaties bekend 
te maken met deze doelgroep is er een 
eerste 'inclusieve' activiteit georganiseerd: een gezamenlijke lunch met de deelnemende vrijwilligers 
en hun organisaties en de clienten met LVB van Middin. Dit was een groot succes! Onder het motto 
'bekend maakt bemind' wordt er nu onderzocht hoe we deze activiteit structureel kunnen maken. 
Verder is hebben we een 'proef' cases in de kerngroep geïntroduceerd, nl die van Luciano. Deze 
jongeman van in de twintig kan fietsen maar mist de vaardigheid van fietsen in het verkeer. Zijn wens 
is om dit te oefenen. De kerngroep buigt zicht hierover. Via het netwerk in de kerngroep zijn er 
contacten gelegd met een informele fietsclub van dames uit de wijk. En dit geeft mooi de werkwijze 
aan van bewoners en vrijwilligersorganisaties die zelf oplossingen gaan zoeken voor vragen uit de 
wijk, ook die van mensen met een LVB. Natuurlijk kan een professional zelf op zoek gaan naar een 
vrijwilliger, waarschijnlijk nog sneller ook, maar daarmee wordt het gevoel van verantwoordelijkheid 
weggenomen. Door de wens van Luciano in de kerngroep te beleggen worden zij 'mede-eigenaar' van 
de oplossing. Wat leidt tot een meer duurzamer oplossing.  

 De afgelopen vier maanden zijn er veel presentaties en gesprekken gevoerd in de wijk 
Bouwlust/Vrederust om het project bekend te geven. Dit is goed gelukt. We zien de komende 
maanden met vertrouwen tegemoet. Er ligt nu een mooi fundament om het project nu echt uit te rollen, 
de talenten uit de wijk op te halen en deze te matchen met vrijwillige taken. In oktober staat een 
grotere activiteit op het programma, die nu voorbereid wordt, waar we mensen met LVB, de kerngroep 
en haar eigen achterban en buurtbewoners uitnodigen om kennis te maken en gezamenlijk nieuwe 
wijkactiviteiten te bedenken. 
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