Ik doe mee!
Dat is het thema van de landelijke dag van de LFB op zaterdag 24
november 2018.
Je kan kiezen uit leuke workshops.

Wanneer: Zaterdag 24 november 2018
Waar?: Oudlaan 4, Utrecht
Tijd?:
10:30 uur inloop, Start 11:00 uur tot 15:30 uur
Voor wie?: Voor mensen met een beperking, verwanten
en begeleiders
Met de bus vanaf Utrecht centraal, kun je buslijn 3 nemen richting
Overvecht, uitstappen bij Willem Dreeslaan
Aanmelden voor 19 november bij:
Jacqueline Moelands
Email: j.moelands@lfb.nu of bel naar 030-2363761
Deze bijeenkomst wordt aangeboden in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Ik
doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg
(Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, de
inspectie en het ministerie van VWS), werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de
gehandicaptenzorg. Meer informatie op www.ikdoemee.nl

Programma
10:30 uur Inloop met koffie, thee en een koekje.
11:00 uur Opening.
11:15 uur Opwarmertje.
11:45 uur Presentatie en gesprek met Wirin.
12:30 uur Lunch.
13:30 uur Start Workshop
Je kan 1 workshop kiezen:
1. Clientvriendelijk ondersteuningsplan of
2. Welke rollen heb jij? of
3. De Held
15:00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Beschrijving van de workshops
* Workshop 1) Cliëntvriendelijk ondersteuningsplan
Iedereen wil een ondersteuningsplan dat van en voor de cliënt is.
Een plan waarin de wensen, doelen en afspraken van de cliënt staan.
Waarin cliënt, verwant en begeleider samenwerken.
Een plan in de taal van de cliënt.
En in de vorm die bij hem of haar past.
Met foto’s en beeldmateriaal.
En waar de cliënt bij kan wanneer hij of zij wil.
We laten in deze workshop mooie voorbeelden zien.
En gaan ook samen aan het werk Leef je leven
* Workshop 2) Welke rollen heb jij
Welke sociale rollen zijn er?
En hoe kunnen we je helpen je netwerk te vergroten?
In de doe-workshop gaan we praktisch aan de slag.
We doen verschillende oefeningen.
Zo laten we iedereen ontdekken wat sociale rollen zijn.
En hoe die kunnen helpen om een groter netwerk te krijgen.
We gaan ook filmpjes en verhalen gebruiken.
* Workshop 3) De held
Helden leven in vrijheid.
Zij beslissen zelf hoe zij dat doen.
Tijdens de workshop De Held kijken we wie jouw held is.
En wat leven in vrijheid voor jou betekent.
Wat vind je ervan als iemand wordt beperkt in zijn vrijheid?
Hoe ga je om met verschillende ideeën en belangen.
Aanmelden bij Jacqueline Moelands voor 19 november:
Email: j.moelands@lfb.nu
Of bel naar de LFB: 030-2363761 om je aan te melden!!!
Zet erbij welke workshop je wilt volgen

