Uitnodiging
Save theInformatiedag:
date – Zaterdag 18 oktober 2014Wat
van 9 uurna
tot 16ons?
uur.

Informatiedag : Wat na ons?
Zaterdag 3 oktober
2015 van 9 uur tot 16.30 uur

Wie zorgt er voor onze zoon of dochter die kwetsbaar is en in minder of meerdere
mate bescherming nodig heeft wanneer wij er niet meer zijn? Hoe regelen we dit nu
voor later? Hoe bescherm ik mijn kind zonder het te beknotten? Wat betekent het
voor broers en zussen om de zorg van hun ouders over te nemen?
De vraag “Wat na ons?” is eigen aan elke ouder van een zorgenkind. Hoe maak je werk
van een netwerk rondom je zoon of dochter? Wat als er geen netwerk is? Wie neemt
beslissingen over wonen, zorg, vermogen …? Hoe communiceer je hier nu al over in je
gezin, met je netwerk? Wie bewaakt de belangen van je kind? En wat zijn die belangen
precies?
Deze informatiedag, met lezingen, workshops, infosessies en met de mogelijkheid tot
een individueel consult bij experten, is een initiatief van Absoluut vzw, Cera, Gezin en
Handicap vzw, Inclusie Vlaanderen vzw, KBC en Onafhankelijk Leven vzw.
Gesprekstof genoeg wanneer we in de namiddag napraten met een stukje taart en koffie.

© Peter Sackx

Schrijf je in voor 25 september 2015 via www.cera.be.
Toegangsprijs: 15 euro pp.
Locatie: KBC Brussel – Havenlaan 2 – Brussel. Gratis parkeren in ondergrondse parking.
Doelgroep: De informatiedag is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van mensen met een
(verstandelijke) kwetsbaarheid. Maar uiteraard zijn ook de broers, zussen en andere familieleden en
vrienden welkom.
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.

www.absoluutvzw.be - www.cera.be - www.gezinenhandicap.be
www.kbc.be - www.inclusievlaanderen.be - www.onafhankelijkleven.be

PROGRAMMA
9.00 uur
9.40 uur
9.45 uur
9.50 uur
10.05 uur
10.25 uur
11.05 uur
11.15uur
12.00 uur
12.10 uur

Onthaal met koffie en fris
Opening van de dag met muzikaal intermezzo verzorgd door de Bempt Band uit Tienen
Verwelkoming door Lieven Vandeputte, Cera
Een ouder getuigt. Hoe verzeker ik de toekomst van mijn kind? door Ria Bruyneel,
Inclusie Vlaanderen vzw
De lange weg naar een nieuwe wetgeving bewindvoering door Luc Goutry, grondlegger
van de gewijzigde wet
Enkele accenten uit de nieuwe wetgeving bewindvoering door Beatrijs Mevesen,
vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel
Muzikaal intermezzo
Communicatie in het gezin over moeilijke thema’s: hoe begin je er aan ? door Hilde
Helsen,Trajectum
Muzikaal intermezzo
Lunch en opening van het praatcafé
Ga in gesprek met lotgenoten, Absoluut vzw en Onafhankelijk Leven vzw

De namiddag vul je in naar keuze:
Vanaf 13.00 uur is er koffie met een gebakje van De Open Bakker, tewerkstelllingsproject voor
mensen met NAH in het praatcafé
Vanaf 12.00 uur kun je een individueel consult krijgen over je persoonlijke situatie
(afspraak enkel op dag zelf – gedurende max. 20 minuten):
• bij KBC: Annick Buggenhout, Jo Vandendriessche en Marijke Moyaert, adviseurs vermogensplanning
• bij het Belgisch Netwerk van Stichtingen: Diletta Brignoli, coördinator
• bij een notaris: Dirk Smet (Sint-Gillis-Waas)
• bij een budgethoudersvereniging: Gonda Geeroms en Hilde Cardinaels, Onafhankelijk
Leven vzw en Lien Van de Wiel, Absoluut vzw
Workshop / infosessie 1: van 13 uur tot 14.15 uur (te kiezen bij inschrijving)
- Infosessie: De invloed van een erfenis op een tegemoetkoming, door Hellen Turelinckx,
Gezin en Handicap vzw
- Infosessie: De private stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders
met een zorgenkind, door Annick Buggenhout, adviseur vermogensplanning KBC
- Workshop: Ouderpraatgroep: de toekomst van mijn kind, door Wendelien De Baere, mama
van Michiel en ambassadeur Onafhankelijk Leven vzw
- Infosessie: De buitengerechtelijke bescherming: hoe kan ik voor mezelf nu al iets regelen
voor later, wanneer het misschien niet meer zo goed met me gaat? Kan mijn kind met een
licht verstandelijke handicap via de buitengerechtelijke bescherming iets regelen voor zijn/
haar beheer van geld en goederen? Een gesprek van Lief Vanbael, Gezin en Handicap vzw
met Walter Niewold, Vrederechter Hasselt
Workshop / infosessie 2: van 14.30 uur tot 15.45 uur
- Workshop: Hoe kun je bij de aanvraag van een bewindvoering een beslissing ‘op maat’
stimuleren, hoe breng je verslag uit bij de vrederechter, … door Lief Vanbael, Gezin en
Handicap vzw en door Walter Niewold, Vrederechter Hasselt
- Infosessie: Hoe start ik een woonzorgproject? door Bies Henderickx, GiPSo vzw, samen met
een ouder
- Workshop: Streven naar gepaste (zelf )zorg: Workshop voor en door brussen, door Koen
Deconinck, ervaringsdeskundige en Geert D’haene, ervaringsdeskundige en verantwoordelijke van Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw
- Workshop: Toekomstplanning en loslaten, door Geertrui Vandelannotte, Lus vzw
Einde van de dag: 16.30 uur

