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In dit symposium staan de resultaten van drie kleinschalige projecten
centraal die zich richten op jongeren met een licht verstandelijke beperking
in het sociale domein. Participatie en inclusie zijn in deze praktijkgerichte
onderzoeken gedeelde en verbindende factoren. Deze projecten zijn met
financiering van ZonMw tot stand gekomen in samenwerking met
verschillende gemeentes en diverse kennisinstellingen en organisaties voor
zorg en welzijn.
Voor meer informatie over de projecten kijk op www.zonmw.nl (project 1, 7 en 9).
Gaat dit over jou of ben je zorgprofessional, beleidsmedewerker, manager, docent
of student? Meld je aan vóór 18 januari 2018 via Helmie.Kayser@han.nl

SYMPOSIUM

MEER INFORMATIE:
Deze interactieve middag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en
geïnteresseerd is in participatie en inclusie van jongvolwassenen met LVB.
#AanZet in de WijKring gaat over een aanpak die zich richt op de
ondersteuning van mensen met LVB in de wijk, doordat zij zich vanuit hun
talenten inzetten voor de wijk én voor elkaar. Er wordt ingezet op het
vergroten van het informele netwerk, zodat professionele steun afgebouwd
kan worden.
#AanZet naar volwassenheid richt zich op de overgang van jeugd naar
volwassenheid bij jongeren met LVB. De ervaringen en wensen van jongeren
met LVB in de begeleiding die zij krijgen rondom hun 18e levensjaar staan
hierin centraal.
#AanZ€t met geld heeft betrekking op de financiële zelfredzaamheid van
jongeren met LVB. In dit onderzoek is gekeken naar hoe jongeren het beste
geholpen kunnen worden om zelf goed met geld om te gaan.
Dagvoorzitter: Willem-Paul Nijs

Betrokken organisaties zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboudumc,
Pluryn, Oro, Siza, Het Interlokaal-Tandem, gemeente Helmond,
gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen

