Wat na de inclusieve school? Inclusie f werken en wonen toch!
Een inclusief traject uitbouwen vraagt op veel verschillende vlakken informatie en ervaringen.
Ouders voor Inclusie/ Steunpunt voor Inclusie, Gezin en Handicap vzw en Grip vzw organiseren in de
komende periode verschillende momenten omtrent dit thema.
We zetten ze even op een rijtje:
(Inschrijven en meer informatie bij de organiserende instantie)

Invloed van loon op tegemoetkomingen
29 september ’20 om 20.00 uur
Organisatie Gezin en Handicap en Ouders voor Inclusie/ Steunpunt voor Inclusie
Aan de hand van voorbeelden staan we stil bij de invloed van loon op tegemoetkomingen. Deze
webinar ondersteunt om een antwoord te vinden op de vraag “Is het lonend voor mijn zoon/dochter
om betaald te gaan werken?”
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/invloed-van-loon-optegemoetkomingen?cst=channel

Streven naar inclusie op het werk
7 oktober van 11.00 tot 12.00
Organisatie Gripvzw
Streven naar inclusie op het werk.
https://www.gripvzw.be/nl/artikel/420/webinars-ter-lancering-van-nieuwe-brochureinclusiewerk

Ontmoetingsmoment rond Wat na…
14 oktober om 20.00 uur
Organisatie Ouders voor Inclusie/ Steunpunt voor Inclusie Gezin en Handicapvzw
Een inclusief en kwaliteitsvol leven uitbouwen dat is wat je wil als ouder voor jouw
zoon/dochter. Maar hoe doe je dat? De ervaringen van andere ouders inspireert en moedigt aan.
Deze avond wisselen we ervaringen uit.
https://www.oudersvoorinclusie.be/nieuws-ovi/ontmoetingsmoment-rond-wat-na-op-14oktober-2/

Persoonsvolgende financiering
6 oktober’20 om 13.30 uur, 29 oktober ’20 om 19:30 of 24 november ’20 om 19u30
Organisatie Gezin en Handicap
Deze webinar ontrafelt Persoonsvolgende financiering van A tot Z. Je krijgt zicht op wat het is,
wie heeft er recht op en hoe verloopt de aanvraag.
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com (algemene pagina met alles)
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/pvf610?cst=channel (rechtstreeks naar 6/10)
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/pvf2910?cst=channel (rechstreeks naar 29/10)

Zorgbudget: Wat doe je ermee?
28 oktober’20 om 19:30 of 17 november ’20 om 19u30
Organisatie Gezin en Handicap
Deze webinar ontrafelt het zorgbudget van A tot Z. Je krijgt zicht op wat het is, wie heeft er
recht op en hoe verloopt de aanvraag.
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com (algemene pagina met alles)
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/het-zorgbudget-wat-doe-je-er-mee-28oktober?cst=channel (rechtstreeks naar 28/10)
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/zorgbudget1711?cst=channel (rechtstreeks naar
17/11)

Redelijke aanpassingen
12 november ‘20 om 20.00 uur
Organisatie Ouders voor Inclusie/ Steunpunt voor Inclusie ism Unia
Deze webinar ontrafelt redelijke aanpassingen. Vanuit concrete situaties worden concrete
handvatten meegegeven om redelijke aanpassingen te realiseren.
https://www.oudersvoorinclusie.be/nieuws-steunpunt/digitale-infoavond-12-11-wat-zijnredelijke-aanpassingen/

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen
16 november ‘20 van 17 tot 18 uur
Organisatie Grip vzw
Deze webinar gaat dieper in op alle maatregelen die ondersteunend zijn op de werkplek
https://www.gripvzw.be/nl/artikel/420/webinars-ter-lancering-van-nieuwe-brochureinclusiewerk

Welke effecten heeft werken op tegemoetkomingen?
14 december ‘20 van 19.00 tot 21.30
Organisatie Grip vzw
Deze webinar gaat dieper in op de invloed van werken op tegemoetkomingen.
https://www.gripvzw.be/nl/artikel/420/webinars-ter-lancering-van-nieuwe-brochureinclusiewerk

In het voorjaar organiseren Gezin en Handicap en Ouders voor Inclusie/ Steunpunt voor Inclusie nog
een info avond rond Voorlopige bewindvoering.
Hou zeker de websites en facebook pagina’s van de bovenstaande organisaties in het oog!

