
    Uitnodiging 
 

‘Niemand is hetzelfde” 
 

Themabijeenkomst LVB - Wijkzorg Amsterdam Oost 

 

Data: 

Donderdag 11 maart 2021 – 15.00 tot 16.30 uur – Watergraafsmeer 

Dinsdag 16 maart 2021 – 15.00 tot 16.30 uur – Oostelijk Havengebied / Indische Buurt / IJburg 

Donderdag 18 maart 2021 – 15.00 tot 16.30 uur – Oud Oost 

 

Op bovengenoemde data organiseert Wijkzorg Oost samen met Buro ErvaringsKracht en het LVB-netwerk 

Oost een online interactieve themabijeenkomst rond mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). 

 

Programma: 

• Welkom 

• Workshop ‘Niemand is hetzelfde’ door Buro ErvaringsKracht 

• Voorlichting ‘Wat is LVB eigenlijk?’ + Tips en tricks door Buro ErvaringsKracht en LVB-

netwerk Oost 

• Q&A en/of napraten 

 

Workshop ‘Niemand is hetzelfde’ 

In Amsterdam wonen circa 134.000 mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).  

Het leven als Amsterdammer met een LVB is niet altijd makkelijk. Je wordt niet altijd goed begrepen, 

mensen nemen niet de tijd voor je of je krijgt brieven die je lastig vindt om te begrijpen.  

 

In de workshop ‘Niemand is hetzelfde’ nemen ervaringsdeskundigen van Buro ErvaringsKracht je mee in hun 

wereld. Om jullie inzicht te geven hoe het is om te leven met een verstandelijke beperking. Wat maken zij 

zoal mee? Waar lopen ze tegenaan? Ook laten ze zien wat ze allemaal in huis hebben, dat iedereen talenten 

heeft. Ze laten zien dat met elkaar samenleven begint met de tijd nemen om de ander écht te horen en te 

begrijpen. Zodat Amsterdam voor iedere burger, kwetsbaar of niet, een fijne plek is om te wonen.  

 
Voor meer info, neem alvast een kijkje op www.buro-ervaringskracht.nl  

Voorlichting ‘Wat is LVB eigenlijk? + Tips en tricks 
Buro ErvaringsKracht en LVB-netwerk Oost bundelen de krachten om LVB op de kaart te zetten. Zij zullen 
meer theoretische achtergrondinformatie geven over LVB, bieden tips en tricks in de omgang met mensen 
met LVB en beantwoorden al jullie vragen. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan via: oost@wijkzorg-amsterdam.nl o.v.v. themabijeenkomst LVB en de datum (11, 16 of 18 
maart).  Na aanmelding ontvang je enkele dagen voor de bijeenkomst de link met inloggegevens. 
NB. De bijeenkomsten zijn per gebied ingedeeld zodat er mogelijk een verdieping gemaakt kan worden naar 
problematiek uit specifieke wijken. Voel je vrij om je op een andere datum aan te melden dan het gebied 
waar je werkzaam bent. 
 

http://www.buro-ervaringskracht.nl/
mailto:oost@wijkzorg-amsterdam.nl

