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Als je de berichten op sociale media moet geloven is eigenlijk
niemand meer normaal: iedere afwijking van wat men als
gangbaar ziet, wordt uitvergroot. In professionele
hulpverlening door social workers, jongerenwerkers c.s. moet
het begrip normaal worden verruimd. Door minder te labelen
werken we aan inclusie en vermijden we hopelijk daardoor
stigma en achterstelling. Buitengewoon normaal zijn mensen
met LVB en psychische beperkingen, ADHD, autisme,
handicap, thuisloosheid, verslaving en wat er zoal nog meer
uit de DSM komt rollen. Maar een mens is een mens, met
ieder zijn of haar eigen-aardigheden. In de professionele
relatie is dat een kernwaarde en in bejegening en taalgebruik
is dat prioriteit.
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‘Ik heb geen last van broccoli, maar wel van asperges.’
Verward gedrag: een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’ Zelfstandig wonen met
begeleiding: ‘Ik heb hier hulp als dat nodig is’. Heb jij oog voor ingrijpende jeugdervaringen bij
jeugdigen met verstandelijke beperkingen? Laaggeletterdheid: begrijpelijk zijn is best moeilijk Are we
@ease: jonge vrijwilligers in gesprek met hun leeftijdsgenoten over problemen. De krachtenwijzer:
samenwerken aan samenredzaamheid Risico’s op waarde schatten: Wat maakt dat de LVB-doelgroep
zoveel complexer is geworden? Voor wie is wat normaal? Zelfstandig wonen met begeleiding: ‘Heel
veel dingen kan ik zelf’. Ervaringsdeskundigheid: ‘Ik ga naar het werk en laat thuis…’ Eigen kinderen
van pleegouders: op het podium word je vanzelf zichtbaar. Hersteltaal in de professionele relatie
Meewerkend begeleider bij mensen met een beperking: ‘Ik zit op de goede plek’. Nep Echt: een app die
helpt om te kunnen zien of online informatie nep of echt is. Rots en water programma: het gevoel dat
je er mag zijn Een loopbaan binnen de zorg: veelzijdig maar pittig werk Hoop een huis geven: de rol
van de gezinsvoogd in gezinshuizen ten tijde van corona Project ‘Stigma in de Wijk’: mensen in de wijk
bewust maken van stigma en de impact ervan. Samenspel en samenwerking: ook al vroeg je er niet
om, de bonuspartners krijg je erbij 'Het – onterecht - beschrijven van ADHD als levenslange erfelijke
hersenziekte, kan leiden tot een toenemende hulpvraag.’ Je Eigen Stek (JES): een
doorstroomvoorziening in zelfbeheer, gericht op daklozen. Ervaringsverhaal: ‘Een angst- en
dwangstoornis is uitputtend’. Powergirlz verhalen van vrouwen met autisme: ‘Anders zijn door autisme
zie ik als een superkracht’.
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