Sozio Special LVB 2018
Sozio themanummer licht
verstandelijke beperking
'Ik probeer open te communiceren, zodat ik niet word
onderschat, maar ook niet word overschat.’ Net als in
2016 en 2017 wijdt Sozio een themanummer aan
mensen met een licht verstandelijke beperking. LVB'ers
dus. Hoe ziet hun leefwereld eruit? En wat betekent dat
voor sociale professionals?
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben
het niet makkelijk. Want een LVB is vaak niet zichtbaar. En
dus word je al snel overschat, proberen anderen misbruik van
je te maken of blijven je talenten verborgen.
Voor het derde achtereenvolgende jaar wijdt Sozio een
themanummer aan een doelgroep die méér aandacht
verdient: mensen met een IQ-score tussen de 50 en 85 en met
een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. LVB'ers dus.
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Dit zijn de onderwerpen
Een kleine greep uit de onderwerpen (onder voorbehoud) waaraan Sozio aandacht besteedt:
Project van Veilig thuis om LVB-jongeren werkervaring op te laten doen. De methodiek 'Gezin centraal',
die gericht is op LVB. In hoeverre is er sprake van een digitale kloof tussen begeleiders en cliënten met
een LVB? Het project Digimant is een bordspel in combinatie met een app met als doel dat begeleiders
samen met cliënten tot afspraken komen over mediagebruik. Schematherapie: een spiksplinternieuwe
behandelmethode voor LVB’ers. Begeleiding van en hulpverlening aan oudere LVB’ers. Het belang van
vroegsignalering.
Vraag slim aandacht!
Het Sozio themanummer over mensen met een licht verstandelijke beperking verschijnt op vrijdag 11
september 2018. Het themanummer verschijnt vlak vóór het negende jaarcongres LVB op 18
september 2018. Alle congresbezoekers en Sozio-abonnees ontvangen het themanummer gratis.
Voor bestellingen vanaf 50 exemplaren met speciaal tarief kunt u mailen naar:
marketing@mailswp.com.
Wilt u uw voordeel doen met het themanummer en het congres over LVB? Bent u op zoek naar slimme
mogelijkheden om de aandacht te vestigen op uw dienst en of producten? Neem contact op met
Philippine Herkes via telefoonnummer 020-3697237 of e-mailadres philippine@mailswp.com.
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