Hoe geef je de juiste hulp en ondersteuning aan iemand met een lichte verstandelijke beperking?
Doelgroep: professionals en vrijwilligers
Een lichte verstandelijke beperking is onzichtbaar en niet onmiddellijk te herkennen. Dit komt mede
doordat mensen met deze beperking vaak verbaal vaardig zijn waardoor de beperking in eerste
instantie niet opgemerkt wordt. Ook zal iemand met een beperking dit niet snel vanuit zichzelf
aangeven. Dit kan onbedoeld lastige situaties opleveren voor zowel degene mét deze beperking als
ook voor degene die hulp wil bieden. Zoals bijvoorbeeld bij het maken, begrijpen en nakomen van
afspraken. Wat voor u vanzelfsprekend is, is voor iemand met een lichte verstandelijke beperking
vaak onbegrijpelijk en levert onvoorziene stressvolle situaties op. Dit is niet een kwestie van ‘niet
willen’ maar een kwestie van ‘niet kunnen’. En dat kan zich uiten in boosheid, frustratie of
onbegrepen gedrag.
Nederland telt momenteel circa 2,1 miljoen mensen die zwakbegaafd zijn of een lichte verstandelijke
beperking hebben. Dat is ongeveer 1:8 mensen in Nederland. Waarschijnlijk heeft iedereen wel
iemand in zijn/haar omgeving die tot deze doelgroep behoort, soms zonder het zelf te weten. Door
een vroegtijdige herkenning en inzet van de juiste taal en tools kan iemand met een lichte
verstandelijk beperking makkelijker meedoen in de maatschappij.
In deze workshop geven we een aantal handreikingen hoe u de beperking kunt herkennen en hoe u
de communicatie met mensen met een lichte verstandelijke beperking kunt verbeteren. In gesprek
met een ervaringsdeskundige krijgt u meer inzicht en een aantal praktische tips die u direct kunt
toepassen in uw dagelijkse werksituatie.






Kruip in de huid van een laaggeletterde

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven,
vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je
geldzaken.
Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen met haar
partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en
digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek,
(les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te
maken bij publiek en politiek.
Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.
Tijdens de workshop neemt een projectleider van Stichting Lezen & Schrijven u mee in de
beleving van een laaggeletterde, hoe u een laaggeletterde kunt herkennen en betere
dienstverlening kunt bieden.

