Nieuwe cursus rechten van cliënten:
Wie beslist?
Over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging van cliënten.
Een praktische tweedaagse cursus gebaseerd op de rechten van cliënten.
Op dag 1 ligt de nadruk op het recht op zeggenschap, wilsbekwaamheid en het recht
op vertegenwoordiging. We bespreken die rechten zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden. Op dag 2 komen ook de andere rechten aan bod zoals het recht
op privacy, vrijheid en informatie. Tevens besteden we aandacht aan de begrippen
onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en bemoeizorg. De inbreng van eigen casuïstiek
van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van de cursus.
Deze cursus vervangt de cursus rechten van cliënten
Doel en doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor begeleiders, managers en gedragsdeskundigen in de
zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking en iedereen die betrokken is bij
cliënten.
De cursus reikt kaders aan om de rechten van cliënten op een goede manier in de
praktijk toe te passen, kijkt naar het belang van het begrip wilsbekwaamheid en de
vaststelling daarvan. Ook is er aandacht voor het begrip onvrijwillige zorg en
bemoeizorg en de voorwaarden om bemoeizorg en onvrijwillige zorg toe te passen.
Opzet programma
De praktijkervaringen van de deelnemers vormen het uitgangspunt in het bespreken
van de rechten. Aan de hand van die ervaringen en uitgespeelde praktijksituaties
gaan we met de rechten en de begrippen wilsbekwaamheid, bemoeizorg enz. aan de
slag. Met als doel om de bewustwording bij de deelnemers op gang te brengen en
handvatten te geven om deze begrippen en kaders in de praktijk toe te kunnen
passen.
Materiaal
Elke cursist ontvangt het boek ‘Rechten van cliënten met een verstandelijke
beperking’, geschreven door Brenda Frederiks en Loes den Dulk.
En de boeken Wie Beslist? voor cliënten en begeleiders door Loes den Dulk

Praktische gegevens.
Basiscursus met open inschrijving
Duur

Twee dagen

Data

Dinsdag 8 en 29 oktober 2019.

Tijd

Cursusdagen zijn van 10.00 – 16.00 uur

Plaats

Raad op Maat, Gouda

Groep

Maximaal 11 personen

Prijs

€ 575.- per persoon; dit is inclusief koffie/thee en lunch
Exclusief cursusmateriaal € 44,85, (het boek rechten van cliënten en de
boeken Wie beslist? voor cliënten en begeleiders)

Inschrijven Met het inschrijfformulier of via de website
Informatie
Voor meer informatie over de cursus en over andere activiteiten kunt u contact
opnemen met Raad op Maat.
Stichting Raad op Maat
Oosthaven 15-16
2801 PC Gouda
telefoon
e-mail
website

(0182) 68 45 46
info@raadopmaat.org
www.raadopmaat.org

Annulering en verhindering
De annuleringsvoorwaarden staan op de website van Stichting Raad op Maat.
Raad op Maat
Naast deze cursus bij ons in Gouda, is het mogelijk de cursus in-company te
organiseren op locatie voor een groep deelnemers van één organisatie.
Kijk voor ons gehele aanbod op www.raadopmaat.org

