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Heeft u de afgelopen 12 maanden te maken gehad met
agressie?
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Belang aanpassing voor LVB



Onderzoeksvragen

1. Wat zijn de effecten van NVR-LVB op AGRESSIE-INCIDENTEN in de residentiële setting?

2. Wat zijn de effecten van NVR-LVB op het LEEFKLIMAAT?

3. Wat zijn de effecten van NVR-LVB op het WERKKLIMAAT?



Hoe hebben
we dit gedaan?

• Looptijd: 18 maanden, NVR-LVB Training 9 maanden

• 3 residentiele instellingen

• 7 meetmomenten: kwalitatief & kwantitatief bij medewerkers en de jeugdigen



RESULTATEN



1. Agressie-Incidenten
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Instelling A, 12 Jongeren

Instelling B, 52 Jongeren

Instelling C, 49 Jongeren



2. Leefklimaat



Open Leefklimaat
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Gesloten Leefklimaat
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3. Werkklimaat



3. Werkklimaat: interviews

“Ja, we zijn echt wat 

meer op één lijn gaan 

zitten.’’

• Vergroot het WIJ-gevoel

• Meer op een lijn zitten

• Ervaren meer plezier in het werk

• Belang: methode & personeel

• Belang: basismethode aanwezig



3. Werkklimaat: vragenlijsten ?
•

• Geen s ignificante  effecten, behalve  een s chaal 
(werktevredenheid) neemt af (tegenoverges teld  de  verwachting)



Samenvatting resultaten

• Agressie-incidenten nemen af

• Open leefklimaat verbeterd

• Werkklimaat verbeterd (kwalitatief) en bij stabiele instellingen met weinig onrust

Belang:

• Match tussen methode & personeel

• Gedegen implementatie



Wat betekent dit voor de praktijk?

- Implementatie

- Training



1. Implementatie

- Wel of (nog) niet gaan implementeren? 

 dit boekje helpt bij het maken van de 
keuze

 

 

 

  

 

 
een aanpak van agressief en destructief gedrag van jeugdigen voor teams, met speciale 

aandacht voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 

 



Voorwaarden Effectieve inzet NVR-LVB

• Stabiele afdeling

• Stabiel team

• Aanwezigheid basismethode

• gedegen implementatie

• Onervaren medewerkers begeleiden

• Belang Borging/training

• Geen quick fix!



2. Training

- o.a. PI Research / Levvel / De Banjaard / Youz (LVB) / Lorenzhuis en vele anderen…

- Bij interesse mail naar: km.visser@amsterdamumc.nl
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De Toekomst van NVR-LVB

1. Vervolgonderzoek:

• werkzame bestanddelen van NVR-LVB

• doorontwikkeling van vragenlijsten (werkklimaat)

• Implementatie onderzoek: borging, monitoring



De Toekomst van NVR-LVB

1. Vervolgonderzoek:

• werkzame bestanddelen van NVR-LVB

• doorontwikkeling van vragenlijsten (werkklimaat)

• Implementatie onderzoek: borging, monitoring

2. Zorgen dat NVR-LVB op de agenda komt:

• Inperken naar 0 in 2022, overal wordt gezocht naar de manier om dit te bereiken
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