Minisymposium
Meedoen? Met uw steun!
Graag nodigen we u uit voor het minisymposium “Meedoen?
Met uw steun!”, waarin de obstakels die mensen met een
licht verstandelijke beperking in de samenleving tegenkomen
centraal staan. Op 18 juli hebben wij u hierover in onze
vooraankondiging geïnformeerd.

Wanneer en waar?
Vrijdag 19 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur
De Statenzaal van het Provinciehuis,
Westerbrink 1 Assen
Het vertrekpunt deze middag is de presentatie van de
resultaten van ons onderzoek naar de kwaliteit van de
dagbesteding via de Wmo. Eén van de conclusies is, dat het
de vraag is of we hier in Drenthe de eigen keuze van
deelnemers voldoende respecteren, hun eigen kracht
voldoende bevorderen en hun de juiste ondersteuning
bieden, terwijl we weten dat dagbesteding een essentiële
plaats inneemt in hun leven. Wat is er nodig voor kwalitatief
goede, persoonsgerichte begeleiding?
Een tweede aandachtspunt zijn de in het kader van het
Interbestuurlijk programma (IBP) door Rijk, Provincies,
Gemeenten en Waterschappen gemaakte afspraken om
maatschappelijke opgaven aan te pakken, onder andere het
voorkomen en oplossen van problematische schulden bij
kwetsbare mensen.
Inleiders van de belangenorganisaties KansPlus en Sien en
van Cosis (voorheen Promens Care) zullen hier hun visie op
geven. Daarna volgt een discussie met u als aanwezigen en
de leden van een forum. Centraal staan de problemen die
mensen met een licht verstandelijke beperking in de praktijk
ervaren.
Laten we samen tot concrete voorstellen komen om de
besproken problemen aan te pakken!

Programma












Ontvangst
Henk Jumelet (gedeputeerde)
Toelichting programma
Peter Arends (vz. KansPlus/Sien Drenthe)
Presentatie onderzoek
Fred Molenhuis (onderzoeker Zorgbelang
Drenthe)
Inleiding KansPlus/Sien
Pouwel v.d. Siepkamp en Koos Spanbroek
(landelijke voorzitters)
Inleiding Cosis
Patricia v.d. Zalm (o.v.)
Forumdiscussie o.l.v. dhr. Jan van Loenen
(directeur Zorgbelang Drenthe)
Leden van het Forum: naast de inleiders,
dhr. Frits Alberts (adviseur Sociaal Domein)
en dhr. Henk v.d. Scheer (vz. Wmo-Raad
Emmen)
Afsluiting
Napraten met een drankje

Aanmelden
Graag ontvangen we uw aanmelding
voor maandag 15 oktober via mail:
arendspeter45@gmail.com

met vriendelijke groet,
namens KansPlus/Sien en Zorgbelang Drenthe
Peter Arends
T. 0591-549576; 06-53968808

