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Dit jaar zullen op de contactdag 3 sprekers ons
komen informeren over bewindvoering, erfrecht en
het PVF. Voor de jongere ouders zal er een lezing zijn
over thuisbegeleiding en wat ze kunnen betekenen
voor ons.

zaterdag 17 november 2018.

logopedisten , kinesisten, ergotherapeuten, enz
bieden je ervaring en deskundigheid aan op maat,
met open kijk naar verdere perspectieven.
Graag vertel ik over ons aanbod en onze missie , en
nog liever ga ik in uitwisseling hierrond met jullie als
ouders, gezinnen.

PROGRAMMA :
09:45-10:15

deuren open + koffie/thee

11:30-12:30 Erfrecht

10:15-11:15

Bewindvoering

Notaris Julie De Herdt over erfrecht in functie van
personen met een verstandelijke handicap (inclusief
vragenmoment)

of
Thuisbegeleiding

“Erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

11:15-11:30

pauze

11:30-12:30

Erfrecht

12:30-14:00

lunch

We bespreken enkele topics, waarbij specifiek
aandacht is voor een gezin met een kind met een
verstandelijke beperking.

14:00-15:00

Het Persoonsvolgend budget

Hoe kan je elkaar als echtgenoten beschermen?

15:00-16:00

een drankje en babbel

Hoe kan je je nalatenschap organiseren, met oog
voor het kind met beperking, én met oog voor de
andere kinderen?“

10:15-11:15 Bewindvoering
Vrederechter Dirk Scheers over bewindvoering
(inclusief vragenmoment)

14:00-15:00 Het Persoonsvolgend budget

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
bescherming van meerderjarige onbekwamen was
een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing
van het onbekwaamheidsstatuut. Ondertussen is
deze wet vier jaar in werking. Een gelegenheid voor
een kort overzicht van de vernieuwingen en de
mogelijkheden van deze vernieuwende wetgeving.

Bert Goossens over de belangenvereniging ZOOM
(inclusief vragenmoment)
'Het Persoonsvolgend Budget van het VAPH: wat is
het (niet), hoe werkt het en wat kan je er mee doen?'

LOKATIE : AP Hogeschool, Meistraat 5,
2000 Antwerpen

10:15-11:15 Thuisbegeleiding
Christine De Vos, PR & Outreach Resonans van
Resonans vzw, lang gekend als Dè Brabantse Dienst
voor Thuisbegeleiding
Onze missie en visie: Op maat van ieder gezin,
laagdrempelig, professioneel met multidisciplinaire
teams komen we aan huis. We gaan een
ondersteunend, adviserend, coachend traject aan
met alle gezinsleden en het netwerk dat het gezin van
dichtbij omringt. De persoonlijke (zorg)vragen van
ieder gezin zijn onze leidraad. Als
thuisbegeleidingsdienst komen we graag naar je toe
om samen over drempels te stappen in alle rust en
veiligheid, op je eigen tempo, over vele
ontwikkelingsdomeinen heen en om praktische of
administratieve aspecten uit te wisselen. Onze
gezinsbegeleiders, orthopedagogen, psychologen,

INSCHRIJVEN:
Leden Gratis - Niet-leden betalen 15 euro p.p.
broodjeslunch inclusief.
Om in te schrijven mailt of belt u voor 1 november
naar :
annadebru@hotmail.com of belt u 0474 68 04 07
Daarbij vermeldt u :
Naam deelnemer(s)

: __________________
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