SamenSterkdag in Goes
Samen met cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, LSR en het ministerie van VWS
organiseert Ieder(in) de SamenSterkdagen. Deze bijeenkomsten hebben als doel de
samenwerking tussen mensen met een beperking, hun naasten en zorgprofessionals
te versterken. We gaan met elkaar het gesprek aan over hoe we de kwaliteit van
bestaan van mensen met een beperking en hun naasten kunnen verbeteren én hun
positie kunnen versterken. Zo leren we van elkaar, met elkaar.
De eerstvolgende SamenSterkdag vindt plaats op vrijdag 9 oktober in Goes, in
samenwerking met gastheer zorgorganisatie ’s Heeren Loo regio Zeeland.
Voor wie?
De bijeenkomst is voor mensen met een beperking die gebruik maken van
ondersteuning binnen de Wet langdurige zorg, voor hun naasten, begeleiders en
andere betrokken zorgprofessionals. Kom vooral samen.
Programma
Tijdens de SamenSterkdag kun je lezingen en workshops volgen over bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Hoe je cliënt en naasten mee laat praten over passende ondersteuning
Communicatie rond het ondersteuningsplan
Het ontwikkelen van het talent van mensen met een beperking
De cliëntenraad en de familieraad
Innovaties in de gehandicaptenzorg

In stands is er ook allerlei nuttige informatie te vinden over deze onderwerpen.
Je kunt deelnemen in de ochtend (9.15 – 13.00u) of in de middag (13.45 – 17.00 u).
Locatie
Buurthuis ‘de PIT’, Appelstraat 2a in Goes.
Maatregelen in verband met corona
We houden ons aan de coronamaatregelen van het RIVM. Het kan zijn dat de
maatregelen veranderen, waardoor we niet samen kunnen komen.
De bijeenkomst zal dan online plaatsvinden.
Voor meer informatie
In augustus sturen we de definitieve uitnodiging en het programma rond.
Wil je een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst of heb je nog vragen?
Stuur dan een mail naar samensterk@iederin.nl
U kunt de uitnodiging via onderstaande links downloaden om te delen met anderen.
Er is ook een versie in makkelijk Nederlands.
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