
 

Kennisketen Jeugd

Onze ambitie

Jeugdigen met een (lichte) verstandelijke 
beperking, ernstig meervoudige beperking en/
of een ontwikkelingsachterstand of -stoornis 
en hun omgeving optimaal ondersteunen.
•  Waar jeugdigen met een (licht) verstandelijke 

beperking dromen van een zelfstandig leven met 
een toekomstperspectief, dromen wij van passende 
ondersteuning die dat mogelijk maakt.

•  Om jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking 
perspectief te geven, zetten wij onze kennis en expertise 
in over de gehele keten. Die zo vroeg, kortdurend en licht 
als mogelijk is.

•  En waarbij een vertrouwd gezicht houvast biedt, in een zo 
normaal mogelijke omgeving, dichtbij huis.

Wat doen we de komende jaren?

Werken met en het  
verrijken en ontwikkel-
en van richtlijnen Jeugd

Effectieve begeleiding 
en behandeling in en 
met gezinnen

Onderwijs  
en zorg

De kennisketen Jeugd is een dynamische keten en bestaat onder andere uit:
 •  Een actief platform met ongeveer 15 deelnemers: behandelaren,  

managers zorg en begeleiders uit verschillende regio’s
 • Een expertisecentrum bestaande uit 3 gedragswetenschappers
 •  Verbinding met het themanetwerk gezinshuizen, met de vakgroep 

systeemtherapeuten, met ’s Heeren Loo onderwijs en de Academie
 •  Samenwerking met de Academische Werkplaatsen Kajak en  

’s Heeren Loo-VU en het onderwijs

Wie zijn wij?

Voor wie zijn we er?

Speerpunten

Onder jeugdigen verstaan wij kinderen en jongeren 
van 0 tot 23 jaar. Wij richten ons niet alleen op de 
jeugdigen, maar nadrukkelijk ook op de omgeving 
waarin de jeugdige opgroeit of opgegroeid is: de 
ouders en het bredere sociale netwerk. Binnen de 
doelgroep jeugdigen gaat het om verschillende mate 
van verstandelijke beperking: licht, matig, ernstig 
en zeer ernstig verstandelijk beperkte jeugdigen, 

ernstig meervoudig beperkte 
jeugdigen (EMB) en jeugdigen 

met een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH).

Meer weten?
Wil je meer weten over het expertisecentrum Jeugd? Mail dan naar expertisecentrum.jeugd@sheerenloo.nl of 
kijk op www.sheerenloo.nl/expertisecentrumjeugd. We helpen je graag op weg!
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Teams

Themanetwerken, innovatieplatform, 
cliëntenpanel en externe netwerken

Behandelaren

Expertisecentrum Academische werkplaats Universiteit/
hogeschool

Platforms

De driehoek


