”HerKen je recht”
Kennistraining voor ouders met een ondersteuningsvraag
Basiskennis wetten sociaal domein en passend onderwijs

LOC Zeggenschap in zorg werkt veel samen met
ouderplatforms en cliëntenraden. Die merken steeds
meer dat ouders met een ondersteuningsvraag niet of
onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten op hulp
en ondersteuning vanuit verschillende wetten.
Dat heeft invloed op de zeggenschap van ouders en de regie over hun
eigen leven en de hulp die zij krijgen. Daarom ontwikkelen LOC en het
Netwerk Ouderinitiatieven (NWOI) een training voor ouders met een
ondersteuningsvraag.
Wat komt er in deze training aan bod?
 De inhoud van de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs, de Participatiewet en
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 Het vinden van goede informatie en hulp als je met vragen zit
Ouders trainen
Kinderen en jongeren kunnen om uiteenlopende redenen kwetsbaar zijn. Het kan
bijvoorbeeld gaan om psychische kwetsbaarheden, handicaps, leerproblemen,
uitdagingen of een breekbaar sociaal milieu. Het gaat om ouders uit gezinnen die
onder druk staan door de kwetsbaarheid van hun kinderen.
In deze training laten wij ouders zien met welke wetgeving zij te maken kunnen
krijgen en in welke situaties zij er gebruik van kunnen maken. Ouders leren waar
zij een beroep op kunnen doen, waar hun kinderen recht op hebben en welke
ondersteuning er zoal beschikbaar is.
Omdat deze materie voor ouders vaak nieuw en onbekend is, leren ze ook de
weg naar relevante informatie en eventuele ondersteuning vinden. Het is een
afwisselende training waar verschillende creatieve werkvormen worden ingezet.
NB Ouders en kinderen?
Onder ouders verstaan we iedereen in een verantwoordelijke opvoed-rol of met
belangstelling daarvoor. Dus ook verzorgers, pleegouders, voogden, grootouders
en jeugdigen of jongeren zelf zijn welkom.
Informatie
Neem contact op met Anke-Elze de Jong-Rietstap (Stichting Ouderplatform ZuidHolland Zuid) 06-43484945 / anke-elze@hetnet.nl of Jeroen Veltheer (Stichting
ouderplatform Volgbaar Onderwijs) 06-21878297 / jeroen.veltheer@zylt.nl

