
Platform VG Haaglanden 
 lokale en regionale belangenbehartiging voor  

mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. 

 

Wat komt er op ons af?  

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het organiseren van individuele begeleiding, 

dagbesteding en logeren. Daarnaast krijgen zij de taak om de ‘Wet werken naar vermogen’ uit 

te voeren en de jeugdzorg. Op dit moment wordt er onderhandeld over een nieuw kabinet. 

Hoewel de wetswijziging Wmo en het wetsontwerp Werken naar vermogen controversieel zijn 

verklaard, gaan gemeenten in een straf tempo verder met het ontwikkelen van hun beleid. De 

ene na de andere visienota of beleidsnota verschijnt.  

Deze ontwikkelingen zullen grote gevolgen hebben voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Platform VG en Platform VG Haaglanden vinden het belangrijk dat u hiervan op de 

hoogte bent. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst waar u 

wordt bijgepraat, maar waar we ook graag van u horen wat uw ervaringen met uw gemeenten 

zijn.  

Voor wie  

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke 

beperking, belangenbehartigers, leden van cliëntenraden van instellingen, WWB-cliëntenraden 

en Wmo-adviesraden.  

Wanneer en waar 

Woensdag 14 november 2012 

Locatie: De Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg 

Programma   

19.15 - 19:30 uur  Inloop en ontvangst  

19:30 – 20:30 uur  Informatie over o.a. de decentralisatie van begeleiding, dagbesteding,  

   logeren, Wet werken naar vermogen   

20:30 – 20:45 uur  Pauze 

20:45 – 21:30 uur Discussie en ervaringen delen  

Meer informatie en aanmelden 

Deelname is kosteloos, eventuele reis- en parkeerkosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt 

zich tot 7 november aanmelden via het digitale aanmeldformulier of telefonisch bij Platform 

VG, 030 27 27 300. Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging. 

 

 

 

Er worden soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd, op verschillende locaties  

in Nederland. Kijkt u hiervoor op www.platformvg.nl. De bijeenkomsten worden  

georganiseerd met de inzet van Naar-Keuze, L!R!S en Helpende Handen en  

financiële ondersteuning van Fonds NutsOhra.  

 

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/voorburg

