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Gezin en Handicap behoort tot de KVG-groep
Gezin en Handicap is lid van InclusieAmbassade

Infomomenten, 
worksHops en cursussen
Een kind met een handicap heeft een voedende en veerkrachtige bodem nodig: de 
ouders, gezin of directe omgeving. Soms is het een hele uitdaging om die steun en 
toeverlaat te zijn. Zeker als je met vragen, bezorgdheden of onduidelijke toekomst-
perspectieven worstelt. 

ondersteunen 
vIa kennIs
Gezin en Handicap wil je hierbij ondersteunen. Door je heldere, correcte en zo 
volledig als mogelijke kennis aan te reiken, via praktijkgerichte infomomenten, 
meerdaagse cursussen en workshops.

deskundIGe InformatIe, 
praktIscHe tIps
Het recept is altijd hetzelfde: we luisteren naar wat jou bezighoudt en vragen een 
deskundige om klaarheid te scheppen. Hij of zij diept een thema helder uit en geeft 
je antwoorden, praktische tips of strategieën om met een situatie om te gaan. 

frIsse blIk, 
nIeuwe perspectIeven
Je krijgt ruimte voor je vragen en je ervaringen, ontmoet andere ouders en 
krijgt nieuwe perspectieven. Zo word je weerbaarder en ga je als zelfbewuste 
ervaringsdeskundige in dialoog met je omgeving. Zo help jij je kind krachtig, 
gelijkwaardig en volop in de samenleving te staan.

Gezin en Handicap 
Informeert je



Infomomenten en worksHops
• 1 maart: Workshop ‘Bewindvoering in de praktijk’ - Roeselare
• 21 maart - 10.30 u.: Workshop ‘Open kijk op handicap’ (voor buschauffeurs, - begeleiders en logistieke 

medewerkers) - Hasselt
• 23 maart - 13.30 u.: Cursus ‘Bij de pinken: wat heeft het VAPH te bieden?’ - Gent
• 23 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni - 13.30 u.: Sessies ‘Wat na ons? - Liefde inblikken’ - Leuven
• 28 maart - 10 u.: Workshop ‘Digitaal dossier bewindvoering’ - Leuven
• 29 maart - 19.30 u.: Infoavond ‘Autisme en sociale vaardigheden’ - Hasselt
• 30 maart - 19.30 u.: Infoavond ‘Bewindvoering’ - Turnhout
• 17 april - 19.30 u.: infoavond ‘Bewindvoering’ - Bree
• 18 april - 19.30 u.: infoavond ‘Kiezen voor een school’ - Gent
• 19 april en 3 mei: SMOG-initiatie - Roeselare
• 20 april - 13.30 u: Cursus ‘Bij de pinken: bewindvoering’ - Gent
• 25 april - 19.30 u.: Infoavond ‘Hoe en wanneer praat je met je kind over zijn/haar handicap?’ - Antwerpen
• 30 april - 14 uur: Ontmoetingsactiviteit Brusetta2: ‘Hoe is het om brus te zijn? - Antwerpen
• 3 mei - 19.30 u.: Infoavond ‘Het belang van vroegbegeleiding, ook bij een vermoeden van handicap’ - 

Hasselt
• 4 mei - 13.30 u: Cursus ‘Bij de pinken: Persoonsvolgende Financiering’ - Gent
• 8 mei - 19.30 u.: Infoavond ‘Erfrecht’ - Beveren
• 11 mei en 15 mei - 19.30 u.: SMOG-initiatie - Hasselt
• 15 juni - 10 u.: Info- en gespreksdag ‘Bewindvoering en beroepsethiek’ - Leuven
• 2 oktober - 10 u.: Workshop ‘Digitaal dossier bewindvoering’ - Gent

webInars
• 27 februari - 19.30 u.: Zorgtoeslag
• 8 en 22 maart - 19.30 u.: SMOG-initiatie
• 9 maart - 13.30 u.: Erfrecht
• 14 maart - 19.30 u.: Wat moet je als ouder weten over het decreet Leersteun? 
• 18 april - 19.30 u.: Invloed van een inkomen op tegemoetkomingen 
• 27 april - 13.30 u.: Autisme en leren
• 23 mei - 19.30 u.: Zorg en ondersteuning nodig? Vraag het Ellen van Vraagwijzer en Lien van Absoluut
• 31 mei - 19.30 u.: Wat kan pleegzorg voor brussen betekenen?

• Blijvend beschikbaar: Hoe geef je de handicap van je kind een plaats? Levend verlies
• Blijvend beschikbaar: Digitaal dossier bewindvoering

aanbod voorjaar 2023


