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Opties voor samenwerking 

Scenario 1: partnerschap e-lvb  

Een partnerschap e-lvb gaat voor minimaal drie jaar. Naast een 
afvaardiging in een stuurgroep, lever je als partner een bijdrage 
met inhoudsdeskundige(n) en ervaringsdeskundigen.   
Deelname als partner in het e-lvb betekent een samenwerking 
die op de langere termijn gericht is. Als partner bepaal je daarom 
met de andere partners van e-LVB welke producten (verder) 
ontwikkeld worden.  

Concreet: als je als organisatie nu instapt in dit scenario 
ontwikkel je mee aan b-appy en dit geeft ook bepaalde rechten 
op gebruik. Voor wat betreft het gebruik van reeds ontwikkelde 
producten zoals ‘lief, lijf en leven’, een product dat al ontwikkeld 
is door het e-lvb, worden op maat afspraken gemaakt.  
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We bundelen in 
expertisenetwerk e-lvb de 
krachten om blended 
hulpverlening voor mensen 
met een (licht)verstandelijke 
beperking te optimaliseren.

E-lvb start altijd bij de 
behoeften van cliënten en 
voor hen belangrijke anderen 
en zoekt in de aanpak naar zo 
laagdrempelig mogelijke 
oplossingen. Dat gaat om een 
breed scala aan mogelijk-
heden om begeleiding en/of 
behandeling te verrijken. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
inzet van op de doelgroep 
aangepaste online 
behandelplatforms of apps.

Na vier jaar samenwerking is 
ons enthousiasme alleen 
maar gegroeid en hebben we 
een paar mooie initiatieven 
kunnen verwezenlijken zoals 
de online module Lief, Lijf 
en Leven en de 
gezondheidsalp B-appy die 
eind dit jaar uit komt. 

De tijd is rijp om het 
expertisenetwerk uit te 
breiden. Daarmee willen we 
nog meer slagkracht krijgen. 
en meer mensen met een 
licht verstandelijke 
beperking met een mooi 
aanbod bereiken. 

EXPERTISENETWERK  
Werk je met ons samen?
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Scenario 2: deelname aan e-lvb op basis van specifieke productontwikkeling  

Het is mogelijk om in te stappen bij de ontwikkeling van een specifiek product dat voor jullie organisatie 
interessant is. Dit betekent dat je voor de duur van dit project lid bent van de projectgroep die is ingericht 
voor dit product. Je legt een evenredig deel in voor realisatie van dit project. Afhankelijk van de inbreng 
(financieel en inhoudelijk) in de ontwikkeling en de grootte van de te bereiken doelgroep in je organisatie 
wordt een passende prijsafspraak gemaakt. Bij afronding van dit product krijg je een voordelige inzet van 
het product voor je organisatie. 

Malou Timmers (IPH) en Suze van Wijngaarden (e-lvb) werken aan B-appy

Vragen over samenwerking? 

Mailen kan met Martijn Wesseling: m.wesseling@ambiq.nl of Mark Vervuurt: mvervuurt@asvz.nl 
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