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‘Een kijk op handicap’
Voor buschauffeurs en -begeleiders, logistiek medewerkers, …

di 9_10_2018 | Zellik

Werk je als buschauffeur of -begeleider, als logistiek medewerker, … in een
voorziening, een school voor buitengewoon onderwijs, enz.? Dan kreeg
je niet altijd een opleiding om met mensen met een handicap te werken.
Desondanks kom je dagelijks met hen in contact en voel je je nauw bij hen
betrokken.
In deze praktische en interactieve vorming, krijg je de kans om je wat te
verdiepen in het thema handicap. Met veel concrete voorbeelden proberen
wij in ‘de schoenen’ te gaan staan van personen met een handicap (en hun
ouders) en zoeken we uit hoe ieder vanuit zijn betrokkenheid ‘kwaliteitsvol
werk’ kan leveren. We staan o.a. stil bij:
de actuele visie op handicap,
de oorzaken en gevolgen van een handicap
• een aantal begrippen en tendensen die momenteel ‘in’ zijn, …
•
•

di 9_10_2018 | 10.30 u.- 15 u. | ’t Mankement, Noorderlaan 4,
Zellik
45 euro per deelnemer (documentatiemap, drank tijdens de pauze, broodmaaltijd inbegrepen). Mét factuur? Geef ons je facturatiegegevens door!
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap
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BOB,
wat doe je ermee?
Hoe haal je zoveel als mogelijk uit
jouw BasisOndersteuningsBudget?
di 16_10_18 | Zellik
di 23_10_18 | Beveren
di 13_11_18 | Roeselare

Wat is een BasisOndersteuningsBudget, kortweg BOB? Kom je er voor in aanmerking? Wat kan je er mee doen? Hoe schakel je met dit maandelijks zorgbedrag poetshulp, oppas, assistenten of vrijwilligers in? Of ondersteuning via
de Rechtstreeks Toegankelijke VAPH-diensten. Op deze infoavond ontdek je
hoe jij je BOB optimaal kunt besteden.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): wat is het, en wat kost het?
Hoe werk je best met dienstencheques, studentenarbeid, vrijwilligers, een
interimkantoor?
Je spreker:
• Lief Vanbael, Gezin en Handicap.
Met medewerking van Randstad of t-interim.
di 16_10_18 | 19.30 u. |’t Mankement, Noorderlaan 4, Zellik
di 23_10_18 | 19.30 u. | CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
(i.s.m. gemeente Beveren)
di 13_11_18 |19.30 u. | Beweging.net, Sint-Jorisstraat 1, Roeselare
4 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
10 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
30 euro - Professionelen. Met factuur: geef ons je factuurgegevens door.
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap
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vormingsdag

Communiceren met
afbeeldingen, tekeningen, symbolen,
pictogrammen
Omdat communiceren een
grondrecht is!
di 23_10_18 | Gent

Voor wie moeite heeft met spreken kunnen grafische symbolen (bijv. Blisssymbolen Beta, PCS, Symbolstix, Sclera) een hulp zijn bij het communiceren.
Deze vormingsdag is tevens de start van de ‘cursus Bliss’ op 19 en 24 november.
Hoe visualiseer en communiceer je met grafische symbolen?
Welke pictogrammen- en symbolensystemen bestaan er?
• Hoe kiezen voor een bepaald systeem?
• Hoe starten met pictogrammen/symbolen.
•
•

Je sprekers:
Logopedisten Sonja De Cuyper (DVC Sint Jozef, Antwerpen), Hilde Klompers
(Ter Heide, Genk), Annemie Van Roy en Ellen Devriendt (log.on.com, Gent).

•

di 23_10_18 | 9.30 u. - 16 u. | Clemenspoort, Overwale 3, Gent
(op 250 m van station Gent-Sint-Pieters)
35 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
40 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
80 euro - Professionelen. Met factuur: geef ons je factuurgegevens door.
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap
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Studiedag

Wat na ons?
Wie zorgt er voor je kind - als jij er
niet meer bent?
Hoe regel je je nalatenschap?
Een dag vol praktische informatie.
za 27_10_18 | Gent

Als ouder wil je jouw kind met een handicap later met een gerust hart kunnen achterlaten. Maar hoe zorg je ervoor dat je kind veilig en comfortabel
leeft, en liefdevol opgevangen wordt - zoals jij dat wil. We zetten alles op een
rijtje.
Je kind iets nalaten? Oké, maar wat is de beste manier?
Welke mogelijkheden bieden een stichting of een maatschap?
• Hoe regel je het dat je kind met een handicap verzorgd achterblijft én niemand benadeeld wordt?
• Hoe blik je jouw liefde in voor later?
•
•

Praktijkgerichte studiedag: het volledige programma vind je op onze website
(www.gezinenhandicap.be).
Je sprekers:
Paul Janssens, vader
• Manu Keirse, klinisch psycholoog, rouwexpert
• Lemon Consult
• Koning Boudewijnstichting
•

za 27_10_18 | 9.30 u. tot 16 u. | Clemenspoort, Overwale 3, Gent
(op 250 m van station Gent-Sint-Pieters)
45 euro per persoon / 60 euro per koppel - Leden van Gezin en Handicap of KVG
60 euro per persoon / 75 euro per koppel - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG
90 euro - Professionelen.
Inclusief catering door ‘bits N bites’
Betaling gebeurt via factuur: geef ons je adresgegevens/factuurgegevens door.
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap
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cursus

Bij de pinken …
Goed geïnformeerd aan de slag
met mensen met een handicap
do 15_11_18 | Gent
do 6_12_18 | Gent
do 17_01 _19 | Gent
do 14_02_19 | Gent
do 14_03_19 | Gent

Deze praktijkgerichte cursus richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde
zorgaanbieders, …).
Want om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen
moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken, met deskundigen uit het werkveld, een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor
je vragen en ervaringsuitwisseling.
Een meer gedetailleerd programma vind je op:
www.gezinenhandicap/informeerje.
do 15_11_18: algemeen kader en tegemoetkomingen
• do 06_12_18: inschrijven bij het VAPH en terugbetaling hulpmiddelen
• do 17_01 _19: zorg en ondersteuning – PersoonsVolgende Financiering
• do 14_02_19: Vlaamse Sociale Bescherming – verhoogde kinderbijslag
• do 14_03_19: bewindvoering
•

| 13.30 u. | Clemenspoort, Overwale 3, Gent
(250 meter van Sint-Pietersstation)
- 60 euro/sessie
- 250 euro/gans de reeks
Met factuur: geef ons je factuurgegevens door.
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap
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