Eigen regie wordt versterkt met goede informatie
Op 31 mei 2017 heeft UW Ouderplatform de eerste regionale ouderbijeenkomst voor het
programma regie in de regio georganiseerd. Het thema voor deze avond was: Inzicht in
toegang tot zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Ouders waren erg blij met de
informatie en ervaringen van andere ouders. Hierdoor wordt hun mogelijkheid voor eigen
regie versterkt.

Opbrengsten ouderbijeenkomst
De bijeenkomst was in gemeente De ronde venen en werd bezocht door veel nieuwe ouders.
De aanwezigen waren op zoek naar goede informatie omdat processen bij het aanvragen
van ondersteuning niet altijd lekker lopen. Het eerste deel van de avond is er veel kennis
gedeeld over het zorglandschap van het gezin en het aanvragen van hulp. In het tweede deel
van de avond gingen ouders uiteen in themagroepen om wat meer in te gaan op de
ervaringen en diverse vragen. Vanuit de input die ouders geleverd hebben is het bestuur van
UW Ouderplatform over de volgende punten in gesprek met de gemeente:
-

Veel stappen en betrokken partijen om de zorg geregeld te krijgen.
Onvoldoende deskundige medewerkers bij de gemeente.
Onvoldoende geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn.

UW Ouderplatform
UW Ouderplatform is een regionaal platform voor ouders van kinderen met een
ondersteuningsvraag. Ervaringsdeskundige ouders organiseren bijeenkomsten, hebben een
luisterend oor, geven advies en denken ook met gemeenten en onderwijs mee over beleid.
De regio waarin UW Ouderplatform actief is bestaat uit de volgende gemeenten: De ronde
venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Regie in de regio
Het programma regie in de regio maakt het mogelijk om vijf bijeenkomsten te organiseren
en het promotiemateriaal te vernieuwen. Dit valt mooi samen met het oprichten van de
stichting UW Ouderplatform. In het najaar organiseert UW Ouderplatform nog vier
bijeenkomsten over onder andere ondersteuning voor jongvolwassenen 16-27 jaar, integrale
ondersteuning en de mogelijkheden met een PGB en Zorg in natura. We hopen hiermee ook
weer veel nieuwe ouders te bereiken. U kunt via de website www.uwouderplatform.nl
aanmelden voor de nieuwsbrief.

