Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert

op donderdag 13 november een thema-avond met de titel:

AWBZ, WMO, PGB en Autisme
We kunnen er niet meer onderuit, op 1 januari 2015 gaan vele zorgtaken over naar de gemeente, maar wat betekent
dat nu concreet voor de hulp en zorg die u krijgt, voor de indicatie, de hulp- of zorgverlening. Wat zijn de
veranderingen in WMO en PGB, hoe gaat dat straks als de gemeente de uitvoering gaat doen. Hoe goed is Woerden
hierop voorbereid , wat zijn de uitgangspunten, de criteria. Hoe zit het met begeleiding, werk, passend onderwijs,
kortom, hoe zit het allemaal precies?
Op deze avond is Hans van der Knijff van Per Saldo te gast. Een
deskundige op het gebied van Wmo en PGB, die mensen met deze
soms wel droge kost heel erg kan boeien. Ook te gast is de
Woerdense wethouder Yolan Koster die met haar gedrevenheid alle
veranderingen in het sociale domein per 1 januari op de rit zet,
bijgestaan door wethouder Bob Duindam (Jeugd). In Woerden gaat
dat allemaal via WoerdenWijzer, waar ook een vertegenwoordiger van aanwezig zal zijn.
Programma
19.00 uur
19.30 uur
19.40 uur
20.30 uur
20.45 uur
21.45 uur
22.00 uur

Inloop met koffie/thee
Opening en welkom AIC, gevolgd door korte toelichting op rol en werk van de NVA,
door de in Woerden woonachtige NVA regio Utrecht voorzitter Nico van der Does
Inleiding Hans van der Knijff
Pauze
Wethouders Koster en Duindam over de Woerdense situatie
waarna er alle gelegenheid voor vragen is aan alle deskundigen
Afsluiting
Tot deze tijd gelegenheid om individuele vragen te stellen, na te praten, boeken in te zien e.d.

De thema-avond is bij Welzijn Woerden, Huize Zandwijk Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden.
Voor de route kunt u kijken op www.welzijnwoerden.nl/contact.
Aanmelden en bewijs van toegang meenemen
U kunt zich voor de thema-avond opgeven via de kalender van autismewoerden.nl. De toegang voor NVA-leden is
gratis. Vul bij het veld ‘opmerkingen’ uw lidnummer in (gelijk aan het debiteurennummer: te vinden op de
lidmaatschapsfactuur van NVA). De toegang is € 5,- voor ouders/partners die geen lid zijn van de NVA.
Hulpverleners en professionals betalen € 10,- per persoon. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.
Dat is gelijk uw bewijs van toegang. Om de rij bij binnenkomst te beperken verzoeken wij u vriendelijk deze
bevestiging te printen, mee te nemen, ons te overhandigen en het bedrag te voldoen. Zo kunnen wij sneller werken.
e

e

AIC Woerden heeft op de 1 en 3 vrijdag in de schoolweken tussen 9.30 uur en 12.00 uur inloop bij Welzijn Woerden aan de
Rembrandtlaan 2 in Woerden (dus niet in de schoolvakanties). Heeft uw kind, uw partner of iemand anders uit uw familie of omgeving
autisme? De medewerkers van het Autisme Informatie Centrum (AIC) weten als geen ander hoe dat is. Zij helpen bij het vinden van informatie,
geven advies en bieden een luisterend oor vanuit eigen ervaringsdeskundigheid; ouders van jonge-, puber- of volwassen kind(eren) met
autisme, een verstandelijke beperking en/of partner van een persoon met autisme.

