
Uitnodiging 
Congres Zorg voor Leven in Vrijheid

Hoe zet ik het op de agenda?
congres voor cliëntenraden gehandicaptenzorg

• De koelkast is na 20.00 uur op slot.

• Ik kan niet alle internetsites bezoeken die ik wil.

• Ik moet eerst een boterham met kaas of worst.

• Ik moet elke ochtend en avond mijn tanden poetsen.

• Ik mag drie biertjes op zaterdagavond.

• Na 22.00 uur mag ik niet meer naar buiten.

Ieder mens maakt keuzes in zijn leven. Eigenlijk de hele dag door. Maar hoe vrij zijn 

cliënten in de keuzes die ze maken? Wordt hierover gesproken binnen de instelling? 

Is men zich er wel van bewust als de vrijheid van cliënten beperkt wordt? Vrijheid is  

een kostbaar goed voor iedereen. Een belangrijk onderwerp om op de agenda van de  

instelling te zetten. De cliëntenraad kan hier een rol in spelen. 

Vrijdag 11 december 2015
10.30 uur tot 15.30 uur (inloop vanaf 10 uur)
Locatie: Nieuw Salem
 De Lei 86
 3971 CA Driebergen

Voor leden van cliëntenraden, verwantenraden en  
familieverenigingen. Deelname is gratis.
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Aanmelden
Via het aanmeldingsformulier op www.kansplus.nl of via het secretariaat: info@kansplus.nl of 

030-236 37 44. Aanmelden kan tot 23 november. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief en een routebeschrijving. 



Programma 

10.00 uur	 	 Ontvangst	met	koffie	en	thee

10.30 uur 	 Opening	van	het	congres	door	Jasper	Boele,	

	 	 	 directeur	LSR

10.35 uur 	 Inleiding	op	Leven	in	Vrijheid	door	

	 	 	 Rian	Huijsmans	van	Vilans

11.00 uur 	 Terugspeeltheater	Wordt	Vervolgd

   Wordt Vervolgd gaat in op de verhalen en 

   ervaringen van het publiek. Hierbij maken ze    

   gebruik van muziek en acteurs.

12.30 uur 	 Lunch	

13.15 uur 	 	 Workshops

Workshop 1 - Eigen ervaringen
Op	een	creatieve	manier	kijken	naar	je	eigen	ervaringen	rondom	 

vrijheidsbeperking.	 

Deze workshop wordt verzorgd door Rian Huijsmans van Vilans en 

Karin Huijink van het Koffertheater.

Workshop 2 - Visie op vrijheidsbeperking
Voordat	de	cliëntenraad	dit	onderwerp	bespreekbaar	maakt	is	het	 

belangrijk	om	te	weten	wat	de	eigen	visie	is	op	vrijheidsbeperking.	 

Deze workshop wordt verzorgd door Rob Louwens van Pluryn en 

Inge Koning van NOVO.

Workshop 3 - Plan van aanpak 
Hoe	kan	de	cliëntenraad	het	onderwerp	Leven	in	Vrijheid	bespreekbaar	

maken	binnen	de	instelling?	Er	wordt	ingegaan	op	contacten	met	de	 

achterban	en	het	gesprek	met	de	bestuurder.	

Deze workshop wordt verzorgt door Elise Koekkoek van het LSR en  

Elke Marijnusse van KansPlus/VraagRaak.

15.30 uur	 	 Einde	programma

 Meer informatie 

 KansPlus/VraagRaak: info@kansplus.nl of 030-236 37 44  
 LSR: info@hetlsr.nl of 030-293 76 64 


