Jij komt toch ook?!
Ontmoetingsdag en bijscholing voor Vrijwilligers
Zaterdag 11 mei 2019
Bij NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

Op zaterdag 11 mei 2019 organiseert Dwarslaesie Organisatie Nederland weer een dag voor
haar vrijwilligers, waarin naast ruimte voor ontmoeting ook tijd is ingeruimd voor het volgen
van workshops.
We starten de dag zoals gewoonlijk met een ALV. Het middagprogramma staat in het teken
van scholing in de vorm van workshops. Er wordt een drietal workshops geboden waaruit je
twee keuzes kunt maken.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur
ALV, waarbij we graag met jullie het concept Meerjarenplan bespreken
(vandaar een half uur extra tijd). De centrale vraag is: wat vinden jullie van de
speerpunten die het bestuur voor de komende 4 jaar voorstelt? De complete
agenda en stukken volgen later.
12.00 uur
Lunchbuffet
13.00 uur
Workshop 1
14.30 uur
Workshop 2
16.00 uur
Afsluiting met borrel
We bieden de keus uit de volgende workshops, waarvan je er 2 kunt bijwonen:
-

Wegwijs op de DON website. Corné Ouburg en Anneke Collet (bestuursleden DON)
nemen je mee in de lay-out en mogelijkheden van de website en alle daarbij
behorende digitale kanalen van DON (o.a. Expertpanel, Forum en Weer op Weg
cursus). Daarbij willen we graag met de deelnemers brainstormen over andere
mogelijkheden van lotgenotencontact en inzet van (sociale) media.

-

Aanvragen van WMO voorzieningen aan de hand van 2 recente uitgaven daarover:
de “Handreiking inkoop WMO hulpmiddelen” en de brochure “Toegang tot
hulpmiddelen bij complexe hulpvraag”. Door Ricardo Bronsgeest (beleidsmedewerker
DON) en Marijke Hempenius (Programmamanager Ieder(in)).

-

Een Intervisiebijeenkomst voor de vrijwilligers die werkzaam zijn als contactpersoon
in het revalidatiecentrum. Daarbij kunnen we van elkaar leren door het uitwisselen
van ervaringen. O.l.v. Jacqueline van Creveld (bestuurslid DON).

Laat uiterlijk 14 april weten of je aanwezig zult zijn en aan welke 2 workshops je deel
wilt nemen! Meld je aan via info@dwarslaesie.nl.

