
   

Uitnodiging themabijeenkomst L.V.O.I. 

 

Zaterdag 12 juni, 11:30 – 13:30 uur 

 

We nodigen u van harte uit voor deze themabijeenkomst die wat anders is in opzet dan de 

voorgaande bijeenkomsten. Uiteraard wel met dezelfde bedoeling om elkaar te inspireren en van 

elkaar te leren.  

 

Helaas kunnen we nog geen grote ’live’ bijeenkomst organiseren dus ook deze is weer online via 

zoom. Hierdoor kan u zich niet voorstellen aan uw buurman of buurvrouw of toevallig in gesprek 

komen bij de koffie. Hier hebben we iets op gevonden. Na het welkomstwoord krijgt u 2x kort de 

gelegenheid om met iemand kennis te maken en uit te wisselen.  

 

Vervolgens gaan we in dieper in op het onderwerp “klachten en geschillen”. Hierin zal de bedoeling 

van de “Regeling Kwesties en Klachten” van de Stichting Diensten Ouderinitiatieven (SDOI) worden 

toegelicht en gaan we via een panel in gesprek over de waarde van en ervaringen met 

klachtenbemiddeling.  

 

Na een korte pauze volgt een workshopronde. Het is belangrijk dat u bij uw aanmelding al uw 

voorkeuren doorgeeft. De volgende workshops worden georganiseerd:  

 

A. Overgang van WMO naar WLZ met PGB 2.0  

Aan de hand van de casus van Stichting Woondroom Schipluiden duiken we in de voorwaarden en 

dilemma’s die je tegenkomt bij de overgang naar deWlz.  

Zij troffen het, want ze kwamen ook terecht in de test regio voor het administratieve beheersysteem 

PGB 2.0. Dit systeem wordt binnenkort per regio steeds verder uitgebreid. Wil de Gids geeft concrete 

tips. Daarnaast is er ruimte voor dialoog in het spanningsveld tussen de bedoeling en de 

systeemeisen.  

 

B. Klachten en geschillen  

Nadere informatie over de “Regeling Kwesties en Klachten” van de SDOI en de mogelijkheid om 

vragen te stellen.  

 

C. Wat gemeenten wel en niet (kunnen) betekenen voor Ouderinitiatieven 

In deze bijeenkomst gaan we ervaringen die ouderinitiatieven in alle fasen van hun bestaan (kunnen) 
opdoen met de rol van de gemeente uitwisselen en tips voor het verbeteren van die relaties met elkaar 
delen. Dat kan zowel zijn als de (meeste) bewoners een Wmo-indicatie hebben maar ook gaan om de 
ervaringen als ouderinitiatief met bewoners met een Wlz-indicatie:  
 

 contacten met de gemeente bij het verstrekken van indicaties, herindicatie en andere 

toegang-functies m.b.t. het verkrijgen van PGB 

 rol van de gemeente bij het toezien op een juiste besteding van de PGB gelden en andere 

aspecten bij financiering 

 contacten met gemeenten bij de locatiekeuze en bouwfase 

 rol van de gemeente bij collectieve voorzieningen (vrijetijdsbesteding etc.) en een inclusieve 

samenleving (toegankelijkheid, anti-discriminatie etc.).  

 

D. (Mogelijke) Onvrijwillige zorg in een Ouderinitiatief  

Sinds de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), nu ongeveer 1,5 jaar geleden spreken we over 

‘onvrijwillige zorg’. In deze workshop wordt de kern van de Wzd kort toegelicht en gaan we vooral in 

gesprek over het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid. En wat betekend het voor het 

ouderinitiatief als een bewoner onvrijwillige zorg nodig heeft?  

 

De bijeenkomst wordt gezamenlijk afgesloten. Aanmelden doet u via DIT formulier  

 
Mocht u vooraf nog praktische vragen hebben over de themabijeenkomst dan kunt u contact opnemen met: j.stegink@vilans.nl  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhR7pFzgCFfN4HfdSmr7AeHe-5hnEy7-P0hxTCnJ2RbPfSSA/viewform
mailto:j.stegink@vilans.nl

