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Krijgen jongeren met licht verstandelijke beperking betere 
begeleiding door gemeente? 
  

Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) onderzochten de wensen en 

behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking in Gelderland. Hiervoor 

spraken ze met 19 jongeren (18 tot 24 jaar) die extramurale AWBZ-begeleiding krijgen. Ook 

interviewden ze ouders en beleidsmedewerkers van ondersteuningsorganisaties en een 

gemeente. Wat blijkt: er zijn zorgen over de begeleiding als deze overgaat naar de 

gemeente. Maar men ziet ook kansen. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking krijgen ondersteuning 

op verschillende terreinen: psychosociale ondersteuning, financiën en praktische ondersteuning zoals hulp 

bij administratie, werken en wonen. 

Veel jongeren geven aan dat ze meer dingen zelf willen doen. Ouders en hulpverleners zeggen dat daar 

nu net de valkuil zit. De jongeren overschatten zichzelf en kunnen niet altijd inschatten wat zij nodig 

hebben. Een geïnterviewde zegt dat hij een half uur per week begeleiding nodig heeft. Volgens zijn 

begeleider krijgt hij twee uur per week en is dit ook noodzakelijk. Verder vertelt de geïnterviewde dat hij 

prima zijn financiën kan beheren, terwijl hij onder bewindvoering staat. 

Netwerk 

Opvallend is dat het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking vaak beperkt is. Ze 

zijn extra kwetsbaar, beïnvloedbaar en kunnen zich verbaal minder goed uiten. Ze begeven zich steeds 

vaker in ‘ongewenste’ sociale kringen. De laatste jaren is sprake van een toename van het aantal mensen 

met een licht verstandelijke beperking in justitiële instellingen. 

Ouders en begeleiders willen hun kinderen beschermen tegen deze ‘verkeerde’ mensen. Dat is niet 

makkelijk omdat kinderen zich juist op deze leeftijd los willen maken van hun ouders. 

De deelnemers geven aan dat ze graag meer vrienden willen. Wel vinden ze het lastig om contact te 

leggen en te onderhouden. 
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Oplossingen: 

In het rapport ‘Geen beperkingen maar mogelijkheden’ geven de studenten Lieke Hiddink, Lucie Houwen, 

Hiske Jaspers en Judith Verrips praktische aanbevelingen. Enkele suggesties zijn: 

• schotten weg tussen de verschillende aanbieders, werk op maat en vanuit de behoefte van de 

cliënt 

• investeer in kennis over de doelgroep 

• kijk naar de mogelijkheden van mensen en overvraag hen niet. 

Bron: Aandacht voor iedereen Nieuwsbrief 2 (VCPnet) 

 

Week van de Toegankelijkheid 2012  

 Ondernemers laten ervaren wat klantvriendelijkheid betekent voor mensen die niet kunnen zien. Dat is 
het idee achter de open dag die Zorgcentrum Goverwelle Zorgpartners in Gouda organiseert in de Week 
van de Toegankelijkheid. Bartiméus Beleving organiseert in Zeist een 'Diner in het donker'. Thema: ‘Als 
dingen anders gaan’. En Recreatieschap Drenthe nodigt alle recreatieve ondernemers en 
belangenbehartigers van de provincie Drenthe uit voor een inspirerende dag over klantvriendelijkheid. 

Wilt u ook iets organiseren in de Week van de Toegankelijkheid? Wilt u in uw omgeving ook speciale 
aandacht vragen voor klantvriendelijkheid voor mensen met een beperking? Organiseer dan een activiteit 
in de Week van de Toegankelijkheid, van 1 tot 6 oktober. Op de website van de Week van de 
Toegankelijkheid vindt u veel informatie, waaronder de handreiking ‘Welkom!’. 

De nieuwsbrief van de Week van de Toegankelijkheid verschijnt één keer per maand. U vindt er tips over 
klantvriendelijkheid, goede voorbeelden van lokale belangenbehartigers en positieve ervaringen van 
bedrijven en gemeenten. Kijk voor meer informatie ook op: www.weekvandetoegankelijkheid.nl. 

Bron: Nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid 5 (VCPnet) 
 

Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Wij hopen met het V.O.R. veel te 

kunnen betekenen voor de toekomst.  

Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer 

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:                                                                
r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl  
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