
          
 
 
Aan:  Leden van de familievereniging Dicht-bij 
  Ouders en verwanten van cliënten van Dichterbij 
  Medewerkers van Dichterbij 
 
Betreft:  Uitnodiging themabijeenkomsten: Zeggenschap doe je samen 
    
Gennep, augustus 2015 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst:  
 

Zeggenschap doe je samen 
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de familievereniging Dicht-bij in samenwerking met Dichterbij 
en is een vervolg op de themabijeenkomsten die in 2014 zijn gehouden. 
 
Toen spraken we over samenwerking in de driehoek. Dit jaar pakken we dat thema weer op om in te 
zoomen op het aspect ‘zeggenschap’.  
De familievereniging Dicht-bij vindt het belangrijk dat cliënten en ouders/verwanten meedenken, 
meepraten en meebeslissen over de zorg- en ondersteuning. Zeggenschap uitoefenen noemen we dat. 
Ook voor Dichterbij is dat een belangrijk thema en meer dan een loze kreet. Dat blijkt onder meer uit het 
besluit om met zelforganiserende teams te gaan werken, met zeggenschap voor cliënt en verwant. 
 
Van ons wordt verwacht dat we ingaan op de uitnodiging om mee te praten en mee te sturen vanuit onze 
eigen deskundigheid in de rol als familielid. Maar hoe zeg je wat, wanneer en tegen wie? Veel 
ouders/verwanten hebben het gevoel dat ze een duizendpoot zijn en naast ouder, broer of zus, 
tegelijkertijd de rol van belangenbehartiger, mentor, mantelzorger of vrijwilliger moeten spelen. Hoeveel 
rollen kan iemand vervullen en waar houdt het op? En waar houdt zeggenschap op en begint de 
medezeggenschap en komen de cliëntenraad en de familievereniging in beeld? Deze onderwerpen willen 
we aan bod laten komen in de themabijeenkomst. 
 
Tijdens de themabijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op het beleid van Dichterbij inzake 
medezeggenschap voor cliënten en verwanten langs de lijn van collectieve vertegenwoordiging en 
zeggenschap voor het individu.  Omdat Dichterbij ook graag vorm wil geven aan zeggenschap op 
huiskamerniveau, willen we met u ervaringen, verwachtingen, wensen en ideeën uitwisselen om 
zeggenschap goed vorm te geven. 
 
In de bijlage treft u het programma aan.  
Wij rekenen op veel belangstelling en een grote opkomst, want onze familieleden met een beperking 
zullen in de toekomst steeds meer zijn aangewezen op hulp vanuit hun nabije omgeving. Wij willen hen 
en u daarbij ondersteunen. Ook de cliëntenraad ondersteunt de themabijeenkomsten en werkt mee aan 
de realisatie daarvan. 
U kunt zich aanmelden via de link op de website van Dichterbij: 

http://sites.dichterbij.nl/web/show/id=332331 (heeft onze voorkeur) of via het bijgevoegde 
aanmeldformulier. 
 
 

http://sites.dichterbij.nl/web/show/id=332331


BIJLAGE 
 
We kiezen voor 3 regionale bijeenkomsten zodat er altijd een passende tijd en locatie voor u in beeld is. 
De themabijeenkomsten vinden plaats op: 
 

 
  
1.  dinsdag 22 september 2015 van 20.00 tot 22.30 uur 
 4Events zaal Pica Mare, Picardie 36, 6591 JE Gennep 
      
 
2.   dinsdag 6 oktober 2015 van 14.00 tot 16.30 uur  
 De Wingerd, Maasbreeseweg 2, 5975 BN Sevenum 
  
 
3.  donderdag 8 oktober 2015 van 20.00 tot 22.30 uur 
 De Vrije Teugel, Bedafseweg 22, 5406 TM  Uden  
     
 
Parkeermogelijkheden: 

 

 Pica Mare: parkeerterrein bij Pica Mare, alternatieve parkeerplaats bij Martinushof (bij de kerk); 
van daaruit pakt u het wandelpad langs de school naar Pica Mare ca 150 m lopen 

 De Wingerd: beperkt mogelijk bij De Wingerd. Parkeer bij de kerk, van daaruit ca. 100 m lopen 
richting Maasbree 

 De vrije Teugel: parkeerterrein bij De vrije Teugel 
 

 

Programma 

Middag Avond Programma 

14:00 20.00 Ontvangst met koffie en thee 

14:15 20:15 Welkomstwoord - dagvoorzitter Gabie Conradi 
Uitleg programma 

14:25 20:25 Zeggenschap versus medezeggenschap bij Dichterbij 

14:45 20:45 Zeggenschap in de praktijk; een interview tussen een verwant en   
medewerker Dichterbij 

15:05 21:05 Pauze 

15:20 21:20 “Samen op zoek naar de kracht van zeggenschap”  

15:50 21:50 Terugkoppeling en conclusies 

16:05 22:05 Afsluiting  

16:10 22:10 Gelegenheid om na te praten. Consumpties voor eigen rekening 

 
Deelname: 
De bijeenkomsten worden gehouden op verschillende locaties in het werkgebied van Dichterbij. U bent 
vrij in uw keuze van de regio en locatie (tenzij het maximum aantal bezoekers is bereikt). Aan deelname 
zijn voor u geen kosten verbonden, m.u.v. eventuele parkeerkosten.  
 
Aanmelden wettelijk vertegenwoordigers / ouders / verwanten / medewerkers 
In verband met de voorbereiding is het van belang dat wij weten óf u komt en, zo ja, met hoeveel 
personen. Er zijn voor iedere bijeenkomst 80-120 plaatsen beschikbaar. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk om ons dit uiterlijk 10 september te laten weten. 
 

 Dat kan via:  http://sites.dichterbij.nl/web/show/id=332331 

 U kunt ook het bijgevoegde aanmeldformulier volledig ingevuld sturen naar Familievereniging 
Dicht-bij, p/a Dorpsstraat 36, 5835 AH BEUGEN 

 
Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten.  
 
Bestuur Familievereniging Dicht-bij  
Cliëntenraad Dichterbij  
 

http://sites.dichterbij.nl/web/show/id=332331


 
 

 
 
 
Ja, ik kom naar de themabijeenkomst op*: 
  
 Dinsdag 22 september van 20.00 tot 22.30 uur in Gennep, zaal Pica Mare   
 Dinsdag  6 oktober van 14.00 tot 16.30 uur in Sevenum, De Wingerd   
 Donderdag 8 oktober van 20.00 tot 22.30 uur Uden, de Vrije Teugel   
 
* Svp datum aankruisen  
 
 
 
- Aantal personen:  ………………………………………………………………….. 

 
- Voorletters en naam: :………………………………………………………………….. 

 
- Straat en huisnummer: ………………………………………………………………….. 
-  
- Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………….. 
-  
- Telefoonnummer:  ………………………………………………………………….. 
-  
- E- mail:   ………………………………………………………………….. 
 
 
Ik ben: 
 Verwant 
 Wettelijk vertegenwoordiger 
 Lid van de FV Dicht-bij  (Lidnummer ……….…………………) 
 Medewerker Dichterbij 
 
 
 
 
Let op! Aanmelden kan tot 15 september 2015. 


