Uitnodiging
Themabijeenkomst
Een goed bestuur krijgen en houden
Dinsdag 30 maart 2021: 19:30 – 21:00 uur
Deze uitnodiging is bedoeld voor u én voor de andere betrokkenen bij uw ouderinitiatief.
Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar alle andere betrokkenen?

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere
doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de
verantwoordelijkheid, zodat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is
voor jullie kinderen of naasten. Ongeacht de juridische vorm die jullie initiatief heeft
zijn er enkele ouders of familieleden die beslissingen nemen over het initiatief en die
het initiatief besturen. Bij sommige initiatieven wordt dit bestuur aangevuld met
externen, vanwege hun expertise of onafhankelijkheid.
Deze thema-avond willen we in gesprek over “goed besturen, en wie doet dit?” Welke
vaardigheden vraagt dit? Hoe doe je dit met elkaar? Hoe stem je af met andere
betrokkenen? De avond wordt ingeleid door Hans Kroon, die als adviseur in de zorg
ook enkele besturen van Ouderinitiatieven ondersteunt en zo al een brede ervaring
heeft opgedaan met dit thema. Daarna praten we in kleinere groepen (break-out rooms)
door.
De themabijeenkomst is online via het programma Zoom op dinsdag 30 maart om 19:30 uur.
Heeft u geen ervaring met het gebruik van Zoom? Lees dan de handleiding op de volgende
pagina.
Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/T5KbVgdHmxjvezqX7 tot uiterlijk zondag 28
maart. Aanmeldingen die later binnenkomen, kunnen helaas niet meer worden verwerkt.
Wanneer u zich liever per mail aanmeldt, dan kan dit via j.stegink@vilans.nl
U krijgt, kort van te voren, een mail met de link toegestuurd. Hiervoor gebruiken wij de
informatie die u hier invult. Na de bijeenkomst worden deze gegevens weggegooid, tenzij u
bij de aanmelding aangeeft graag de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor themabijeenkomsten in uw eigen mailbox te blijven ontvangen.

Handleiding voor deelname aan de themabijeenkomst
LVOI via Zoom op 1 maart 2021
Gebruik maken van een Laptop of PC:
1. Controleer vooraf of je webcam werkt en test even het geluid
2. Gebruik de link die u van ons ontvangt na inschrijving
Daarna komt er een pop up schermpje

3. Klik op de blauwe knop Join with Computer Audio
4. Pas je schermnaam aan (muis over eigen beeld, rechts klikken en Rename)
5. Als er tijdens de meeting wordt gevraagd om je microfoon uit te zetten, druk dan op
de knop mute links onder in het scherm
Deelnemen met gebruik van Tablet:
1. Download de app ZOOM Cloud Meetings uit de App store of Google Play Store.
2. Klik op de link die u van ons heeft ontvangen
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vul in het pop-up scherm je Naam en email in en druk op OK
Ga akkoord met de voorwaarden en klik in het volgende scherm op Got it
Klik in het volgende scherm op Toestaan
Selecteer device audio
Join the meeting en druk onderin op start video
Pas je schermnaam aan (muis over eigen beeld, rechts klikken en Rename)

Heb je nooit met Zoom gewerkt: Oefen even eerst door naar www.zoom.us te gaan en
klikken op

