
 

 

 

  

Informatiebijeenkomst over zorg en ondersteuning 

 

Hoogeveen, september 2018 

Aan de leden van KansPlus en Sien in Drenthe, 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst voor leden van KansPlus en Sien op  

donderdag 18 oktober aanstaande om 19.45 uur in het Wilhelmina-zalencentrum, Wilhelminaplein 2,  

9411 PC Beilen. Inloop vanaf 19.15 uur. 

Wij willen u deze avond informeren over de recente veranderingen in de zorg en ondersteuning waar u voor 

uw kind mee te maken heeft of kunt krijgen. De bijeenkomst is onder leiding van Dorien Kloosterman van 

KansPlus in het kader van ‘Samen Sterk voor kwaliteit’*.  

Het is niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en ook te krijgen. Het gevoel om van 

het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden 

dan u denkt. Het doel van deze bijeenkomst is dat u beter uw weg vindt en de goede zorg en ondersteuning 

krijgt waar uw kind (of broer of zus) behoefte aan heeft.  

Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als; 

- Wanneer kan ik een beroep doen op de Wlz?  
- Wat valt er onder de jeugdwet?  
- Op welke wijze kan zorg en ondersteuning op school bekostigd worden? 
- Welke ondersteuning mag bekostigd worden via de jeugdwet of Wlz? 
- Biedt de jeugdwet mogelijkheden voor familieleden om zorg te verlenen gefinancierd vanuit een PGB?  
- Wat is het verschil in zorg en natura en PGB?  
- Moet ik een eigen bijdrage betalen als de woning wordt aangepast voor mijn kind? 

 
Aan het eind van de avond krijgt u de brochure Zorg en ondersteuning sinds 2015 mee naar huis, zodat u 

de informatie nog eens rustig kunnen nalezen.   

We willen benadrukken dat deze avond uitsluitend bedoeld is voor ouders en familieleden van iemand met 

een verstandelijke handicap. Familieleden die nog geen lid zijn van Sien of KansPlus zijn eveneens welkom. 

Wilt u hen attenderen op deze bijeenkomst? Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.  

In verband met de organisatie vragen wij u om u per omgaande per mail aan te melden: 

secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl of telefonisch 0528-261221 met vermelding lid KansPlus,  

lid Sien of geen lid. 

Met vriendelijke groet, 

Besturen van KansPlus en van Sien Drenthe 

*Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met 

VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit is 

onderdeel van de Kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat erop is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
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