Informatiebijeenkomst over zorg en ondersteuning
Graag maken wij u attent op de informatiebijeenkomsten die KansPlus samen met ClientondersteuningPLUS
op scholen en kinderdagcentra verzorgt. Deze informatiebijeenkomsten gaan over zorg en ondersteuning sinds
2015 en zijn bedoeld voor ouders*. Ook op uw school kunnen wij samen met u kosteloos zo’n bijeenkomst
organiseren, bijvoorbeeld als onderdeel van een ouderavond of als aparte activiteit.
Goede informatie is belangrijk
Het is voor ouders niet altijd eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Vaak
hebben zij het idee van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Steeds minder kinderen lijken een
indicatie via het CIZ te krijgen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden in wet- en regelgeving dan gedacht. Juist
daarom is het zo belangrijk voor ouders en andere betrokkenen om goed geïnformeerd te zijn.
Informatiebijeenkomst
Onze goed opgeleide voorlichters verzorgen de bijeenkomsten. Wij werken hierin samen met goed opgeleide
voorlichters van ClientondersteuningPLUS. Ouders/aanwezigen krijgen in begrijpelijke taal uitleg over de Wlz,
Jeugdwet, Wmo, PGB, cliëntondersteuning enz. Er is aandacht voor veel voorkomende vragen zoals: wanneer
kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er? Kan
de gemeente een PGB weigeren? Ook is informatie beschikbaar over hoe en waar een aanvraag voor zorg en
ondersteuning gedaan kan worden. Het belang van een goede voorbereiding en welke mogelijkheden er zijn
voor advies en ondersteuning komen zeker aan de orde.
Na een uitgebreide inleiding, is er veel ruimte voor de eigen vragen van aanwezigen. Ieder krijgt na afloop een
brochure over Wet- en regelgeving zorg en ondersteuning, in makkelijk Nederlands, mee om de informatie
thuis nog eens rustig na te kunnen lezen.
Bijeenkomst op maat
Ons streven een bijeenkomst op maat. Een bijeenkomst kan zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden.
Misschien kan -als onderdeel van de voorlichting- vanuit school specifieke informatie over de plaatselijke
afspraken met de gemeente gegeven worden. Wellicht kan de avond georganiseerd worden door de
ouderraad?
Over ons
KansPlus is een cliëntenorganisatie en belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.
ClientondersteuningPLUS bestaat uit een team van ervaren en deskundige cliëntondersteuners en
mantelzorgmakelaars en heeft een contract met een groot aantal zorgkantoren. Daarnaast zijn zij werkzaam
voor een aantal gemeenten en betrokken bij complexe casuïstiek die bv. via VWS wordt doorgezet.
In het kader van het landelijke project volwaardig leven, worden deze voorlichtingsbijeenkomsten in opdracht
van VWS georganiseerd/ wordt deze voorlichting gegeven. Meer informatie over het Programma Volwaardig
leven vindt u op www.volwaardig-leven.nl
Reserveer een bijeenkomst bij u op school/kinderdagcnetrum.
Voor meer inlichtingen en reservering kunt u contact opnemen met Erika van de Bilt,
erika@clientondersteuningplus.nl, 06 13465939

*Met ouders worden in deze brief ook verzorgers en familie bedoeld.

