
 

 

Beste meneer, mevrouw, 
  

Op 29 september om 14.30 is het zover: de première van de documentaire 'Met Lef en Liefde' en de eerste 
aflevering van de vierdelige talkshow 'LVB Doet Mee'. In deze brief vindt u meer informatie over het programma 
van 29 september, praktische informatie om de livestream bij te wonen en geven we u een beeld van het 

vervolg van de serie. 
  

  

 

Het programma van 29 september 

• 14.30 Opening en presentatie door Julia von Graevenitz en Sagar Marhé  
• Keynote door: Ruben van Zwieten 

Predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in 
Rotterdam, huizen voor ontmoeting en inspiratie. 

• Première van de documentaire 'Met Lef en Liefde'  
• 15.35 Nagesprek met de hoofdpersonen 
• Panelgesprekken 

o Thema: 'Hoe herkennen we mensen met een LVB?' met: 
§ Frank Bluiminck (directeur VGN) 
§ Xavier Moonen (bijzonder hoogleraar UvA en bijzonder lector Zuyd Hogeschool) 

o Thema: 'Hoe voorkomen we uitval uit het onderwijs?' met: 
§ Bas Smal (Focus trajectbegeleider gemeente Utrecht) 
§ Janneke Gulen (opleidingsmanager ROC op Maat) 

o Thema: 'Wat kan de samenleving doen om mensen met een LVB gewoon mee te laten 
doen?' met: 

§ Ineke Huibregtsen (directeur Prinsenstichting) 
§ Johan de Vries (beleidsadviseur zorg gemeente Amsterdam) 

• 17.00 Afronding en lancering online platform LVBdoetmee.nl  
waarin 60 professionals en mensen met een LVB diverse samenlevingsvraagstukken onder de loep 
nemen 

   

https://lvbdoetmee.nl/


 

 

De film Met Lef en Liefde 
 
Voor 'Met Lef en Liefde' volgde 
documentairemaker Julia von Graevenitz 
een jaar lang vier mensen met een LVB in 
hun weg richting zelfstandigheid. Een weg 
vol hobbels en obstakels. Deze 
ontroerende maar ook confronterende 
film, maakt inzichtelijk hoe moeilijk het 
voor mensen met een LVB is om gewoon 
mee te kunnen doen in de samenleving. 
Zij geven een inkijk in hun leven en 
houden ons hiermee een spiegel voor. 
 
De documentaire zal na 29 september 
nog op 5, 13 en 30 oktober te zien zijn. 
Daarna zullen we met de documentaire 
bij verschillende organisaties langs 
gaan voor een vertoning en een 
nagesprek met de makers. Hierover 
volgt later meer informatie.  

 

Praktische informatie livestream 
 

De start van het programma op 29 september is om 14.30. U kunt de livestream online bijwonen door op 
de rode YouTube knop te klikken. 

 
Mocht deze link niet werken kunt u hier klikken of de volgende url kopiëren en plakken in uw adres- of 

zoekbalk: https://www.youtube.com/watch?v=IMDRa9CwJ3s&feature=youtu.be 
 

Tijdens de livestream nodigen we u van harte uit om online mee te praten en met elkaar in gesprek te 
gaan. Ook kunt u op deze manier vragen aan de tafelgasten te stellen. Hiervoor zullen we gebruikmaken 
van de chatfunctie van YouTube. Om deel te nemen aan het online gesprek zult u in bezit van een 

account moeten zijn. U kunt hiervoor gemakkelijk een account aanmaken via YouTube. Wanneer u in het 
bezit van een Google account bent kunt u hiermee ook inloggen. Mocht u hier gebruik van willen maken 

raden we u aan om voor 14.30 in te loggen en of dit in orde te maken. 
 

Een redactie zal meelezen om zowel vragen direct te beantwoorden als (enkele) vragen te verzamelen 
voor de gasten aan tafel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMDRa9CwJ3s
https://www.youtube.com/watch?v=IMDRa9CwJ3s


 

Vervolg van de talkshow: 'LVB Doet Mee' 
 
Na de aflevering op 29 september zal er ongeveer wekelijks een nieuwe uitzending van de talkshow 'LVB Doet 
Mee' plaatsvinden. Noteer daarom onderstaande data alvast in uw agenda. Met steeds wisselende 
inspirerende tafelgasten en vooraanstaande keynote sprekers onderzoeken we iedere week aan de hand van 
een nieuw thema hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen met een LVB gewoon mee kan doen. Van het 
programma, thema's en sprekers brengen we u steeds een week van te voren op de hoogte. 
 
De film 'Met Lef en Liefde' zal voorafgaand aan iedere talkshow exclusief live worden vertoond. In de mail die 
we wekelijks voor een nieuwe aflevering zullen versturen communiceren we duidelijk op welke tijd de film 
afgelopen zal zijn en de talkshow zal starten. We willen nogmaals benadrukken dat de film alleen exclusief live 
voorafgaand aan de talkshow zal worden vertoond en niet zoals de talkshow na afloop online zal komen te 
staan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

29 september 2020 - 14:30 – 17:00 
 

Wat kunnen we in de samenleving 
aanpassen om het voor mensen 
met een LVB makkelijker te maken? 

 

5 oktober 2020 -13:30 – 16:00 
 

Welke zorg en begeleiding hebben 
mensen met een LVB nodig? 

  
 

13 oktober 2020 - 14:30 – 17:00 
 

Hoe kunnen mensen met een 
LVB participeren en hoe kunnen wij 

hen hierbij helpen? 
  

 

30 oktober 2020  - 13:30 – 16:00  
 

Mensen met een LVB zijn 
oververtegenwoordigd in 

de strafrechtketen. Hoe voorkomen 
we dat? 

 

 

 

 
We nodigen u van harte uit de link met andere geïnteresseerden of collega's te delen. Zij kunnen zich dan 

aanmelden voor de livestream via deze link (of knippen en plakken: http://eepurl.com/hbz65L). 
  

Het online platform LVBdoetmee.nl, waarin 60 professionals en mensen met een LVB diverse 
samenlevingsvraagstukken onder de loep nemen gaat op de dag van de première live.   

 

http://eepurl.com/hbz65L
https://lvbdoetmee.nl/
https://www.opbouw.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
https://www.rotterdam.nl/
https://www.utrecht.nl/
https://www.vgn.nl/
https://studionoodzaak.nl/
http://turningpoint.nl/



