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Feiten

1 In Nederland zijn er ongeveer 450.000 jongeren met een IQ tussen 50 en 85. 

2 Ongeveer 200.000 van hen kunnen zich prima redden met hulp van hun sociaal 

netwerk en andere lichte vormen van ondersteuning die algemene voorzieningen 

bieden.

3 Bij ongeveer 250.000 jongeren is er sprake van bijkomende problematiek. Zij hebben 

vaker en meer professionele ondersteuning nodig van (een combinatie van) 

algemene en gespecialiseerde voorzieningen. 

4 Ongeveer 40.000 van hen heeft te maken met zodanig zware problemen dat 

gespecialiseerde zorg nodig is.
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Probleemstelling

1 Welke factoren, patronen en mechanismen zijn van invloed op de 

participatie (werken, leren en sociale relaties) van jongvolwassenen 

met een licht verstandelijke beperking met zware problemen in de 

complexe grootstedelijke context, en in hoeverre en op wat voor 

wijze speelt de etnische achtergrond daar een rol bij?

2 Welke professionele aanpakken zijn het meest effectief om de 

participatie van deze jongvolwassenen te bevorderen?

3 Hoe kunnen verworven inzichten worden vertaald naar de 

zorgpraktijk en naar beroepsopleidingen?
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Doelstelling

1 Het kennisnetwerk heeft als doel om beter zicht te krijgen op de 

participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht 

verstandelijke beperking met zware problemen in de grootstedelijke 

multiculturele context, alsmede op zinvolle zorg en 

ondersteuningstrajecten vanuit verschillende instellingen 

(zorginstellingen, forensische zorg, gemeente), waarbij aandacht is 

voor de rol van sociale netwerken en de bredere samenleving.

2 Het kennisnetwerk heeft als taak om nieuwe inzichten te genereren 

over de participatiekansen en barrières van jongvolwassenen, met 

daarbij nadrukkelijk aandacht voor de rol van de etnische factor.
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Brainstorm
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1 Welke dilemma’s komen jullie tegen? 

2 Mogelijke oorzaken van ‘moeizame’ participatie:

1 Zorgsysteem

2 Hoe professionals interveniëren

3 De persoon met een LVB zelf

4 Het netwerk van de persoon

5 De maatschappij


