Workshop
Cliëntvriendelijk Ondersteuningsplan
Zo maak je een cliëntvriendelijk ondersteuningsplan!

Iedereen wil een ondersteuningsplan dat van en voor de cliënt is.
Een plan waarin de wensen, doelen en afspraken van de cliënt staan.
Waarin cliënt, verwant en begeleider samenwerken. Een plan in de
taal van de cliënt. En in de vorm die bij hem of haar past. Met foto’s
en beeldmateriaal. En waar de cliënt bij kan wanneer hij of zij wil.
De samenwerkende cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, LSR en Ieder(in)
hebben hierover een workshop ontwikkeld.
Wat gaan we doen
Samenwerken in de driehoek aan een cliëntvriendelijk ondersteuninsplan.
• Als cliënt leer je hoe je zelf actief kunt zijn in het maken van jouw eigen
plan.
• Als verwant ervaar je wat het nadenken over wensen en het maken
van een plan betekent voor jouw familielid. En ontdek je wat jouw rol
hierbij kan zijn.
• Als begeleider zie je wat nodig is om een cliëntvriendelijk
ondersteuningsplan te maken.
We laten in deze workshop mooie
voorbeelden zien.En gaan ook
samen aan het werk.

Wat levert het op
• Kennis:
Door middel van voorbeelden uit de praktijk leren wat er voor nodig is
om een ondersteuningsplan echt cliëntvriendelijk te maken.
• Inspiratie:
Ervaren hoe leuk het is om in de driehoek van cliënt, verwant en begeleider te werken aan een ondersteuningsplan.
Ieder vanuit zijn eigen rol.
• Handvatten:
Ontdekken welke hulpmiddelen allemaal tot je beschikking staan.
Er is meer mogelijk dan je denkt!
Voor wie
Voor cliënten, verwanten en begeleiders.
Duur
De duur van de workshop is 1,5 uur.
Kosten
Gratis
Meer informatie
Neem contact op met:
Elk Marijnusse, KansPlus: 06 - 53779191 of e.marijnusse@mvpzorg.nl
Helena Wiersma, LSR: 030-2937664 of h.wiersma@hetlsr.nl
Jacqueline Moelands, LFB: 030-2363761 of j.moelands@lfb.nu
Mieke van Opstal, Ieder(In): 030-7200046 of m.vanopstal@iederin.nl

Deze workshop wordt uitgevoerd in opdracht van LSR, KansPlus, Ieder(in) en LFB in het kader
van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’. Daarin
werken verschillende partijen (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN,
Zorginstituut Nederland, de inspectie en het ministerie van VWS), aan het verbeteren van de
kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie www.ikdoemee.nl
De afbeelding is afkomstig van www.mijnondersteuningsplan.nl

