Nieuwsbrief 6 met uitnodiging themabijeenkomst

Bekijk de webversie

Uitnodiging online themabijeenkomst
"PGB Financiering"
Uitvoering zorgkantoor versus gemeenten

6e themabijeenkomst
In deze 6e thembijeenkomst staat de PGB
financiering centraal. We kijken naar de uitvoering
door de zorgkantoren versus gemeenten. Wat zijn
de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en wat
gaat er veranderen met de introductie van het PGB
Portaal 2.0. We starten met 2 inleidingen en daarna
volgt een paneldiscussie. Dit keer dus geen
brackout rooms. Sprekers zijn professionals en
ervaringsdeskundigen vanuit ouderinitiatieven.
Zorgkantoor: Inleider n.n.b.
historie
taken zorgkantoor
verschil tussen zorgkantoor en SVB
toekomst visie
PGB Portaal 2,0
Inleider: Peter van Tuinen, bestuurder OI WoonMere
te Almere
Deelnemers panelgesprek: beide inleiders en 3
ervarings-deskundigen:
Wil de Gids, bestuurder bij LVOI en OI
Woondroom Schipluiden
Pieter Rem, penningmeester OI Grasboom
Veenendaal
Janneke Heijstek, Mentionem Zorgadviesburo
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november uitsluitend
via deze link

Betrokkenheid achterban
Hoewel wij erg blij zijn met de groei van het aantal
leden (op dit moment bijna een verdubbeling vanaf
de oprichting vorig jaar), denken wij dat onze leden
nog meer voordeel kunnen halen uit hun
lidmaatschap door het actief betrekkken van de
ouders/vezorgers van de bewoners in het
Ouderinitiatief. Voel je vrij om als bestuur deze
nieuwsbrief door te sturen aan je achterban met het
verzoek aan de ouders om zich zelf aan te melden
op de website en deel te nemen aan het forum. Op
die manier geven ook zij invulling aan de
ontwikkeling van het Lerend netwerk waar iedereen
ervaringen kan delen en kennis halen.

Impressie 5e
themabijeenkomst
Dit was al weer de vijfde themabijeenkomst van het
LVOI, waaraan werd deelgenomen door 35
personen.
Als ouderinitiatief neem je in onderling overleg
beslissingen. Samen draag je de
verantwoordelijkheid voor een prettige
woonomgeving en de benodigde zorg voor de
bewoners/kinderen of naasten. Automatisch krijg je
dan ook te maken met wetgeving en risico’s waar je
als groep een passende vorm moet vinden, terwijl je
moet voldoen aan externe eisen. De vraag is hoe ga
je als ouderinitiatief hier mee om? Deze avond
hebben we vanuit 4 onderwerpen dit bekeken:
a. Verzekeringen
b. Wet Zorg en Dwang/Wzd
c. Algemene verordening gegevens
bescherming/AVG
d. Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de
zorg/Wkkgz
Klik hier hier voor een uitgebreide terugblik van de
avond.

In deze
nieuwsbrief:
Uitnodiging
themabijeenkomst
maandagavond 22
november 2021
Vanavond staat de PGB
financiering centraal. Deskundige
sprekers nemen u mee in de
werkwijze van zorgkantoren
versus gemeenten en daarna
volgt een paneldiscussie over de
uitvoering en ontwikkelingen.

Betrokkenheid
achterban
Ondanks de ledengroei blijft de
betrokkenheid van de achterban
wat achter. We geven hier een
aanbeveling om het aantal
betrokken ouders te verhogen.

Impressie
themabijeenkomst
Op 23 september 2021
organiseerden wij de 5e online
themabijeenkomst, met als
onderwerp: 'Wetgeving en
risico's'. Een impressie van dee
avond kunt u hier downloaden.

Lerend netwerk
De LVOI is vanaf de oprichting al
bezig met de ontwikkeling van
een "Lerend Netwerk" In deze
nieuwsbrief aandacht voor het
Ledenforum.

Gezocht:
Commissielid
Wij zijn nog op zoek naar een
enthousiast lid die ons team wil
komen versterken.

Gezocht:
beeldmateriaal
Voor onze website en andere
communicatiemiddelen

Ledenforum Lerend netwerk
Het Forum is 'De plek' waar leden met elkaar in
gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over
zaken die voor hen van belang zijn. neem daarom
eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en
deskundigheid schuilt immers in de kennis en
ervaring van onze leden. Zie
www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer
je eenmalig om daarna altijd vrij toegang te hebben
tot het ledenforum.

Commissielid Lerend
netwerk
De LVOI zoekt een Commissielid Lerend Netwerk
Doet u mee?
De Commissie Lerend netwerk LVOI is op zoek naar
nieuwe enthousiaste commissieleden. Wij houden
ons bezig met het ontwikkelen van de LVOI als
lerend netwerk. Daarom willen we leren van elkaar,
samen sterk zijn en doen dit door onder andere
kennis te delen met elkaar. Ouderinitiatieven lopen
veelal tegen dezelfde zaken aan. Des te
belangrijker om te leren van elkaars kennis en
ervaringen. In de commissie worden de taken
verdeeld. Waar houdt de commissie zich onder
andere mee bezig:
Inrichten en onderhoudt van de website en het
forum
Organiseren van online/fysieke bijeenkomsten
Actieve rol in het signaleren van problemen in de
breedste zin van het woord, zowel voor
startende, beginnende en langer draaiende
ouderinitiatieven.
Opstellen en verzenden nieuwsbrieven
Opzetten van thema dossiers
Informatie op ter vragen bij
Annemie van den Heuvel, bestuurslid LVOI
Email: j.vdheuvel@home.nl
Telefoon: 06 14793509

Gezocht: Beeldmateriaal
Om onze boodschap duidelijk te kunnen maken
naar de buitenwereld is het prettig als we daar
beelden bij kunnen gebruiken. We denken
bijvoorbeeld aan woonsituaties en activiteiten.
Ons werk draait om mensen en dat maakt
beeldmateriaal lastig vanwege privacy. Daar hebben
we vanzelfsprekend alle begrip voor.
Heb je mooie foto's die je voor dit doel wilt delen of
ben je hobbyfotograaf en wil je met ons meedenken
over nieuwe beelden? Stuur even een berichtje naar
redactie@ouderinitiatieven.nl.
Enorm bedankt voor je medewerking.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI
Sportmark 77
1455 KE Almere
www.ouderinitiatieven.nl
info@ouderinitiatieven.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u redactie@ouderinitiatieven.nl toe aan uw adresboek.

