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Voortgang pilot IPGB
Selectiegesprekken
De voorbereidingen voor de pilot zijn in volle
gang. Zo is de eerste selectie procedure
afgerond. De deelnemers die zijn geselecteerd
zullen in januari 2015 van start gaan met de pilot.
Aanmelden voor de volgende selectieronde is nog
mogelijk!
Ondersteuningsplannen
De geselecteerde deelnemers starten nu met de
volgende stap: het maken van de
ondersteuningsplannen. De teams van de
toegang zullen daarvoor samen met de
deelnemers in gesprek gaan over hun wensen.

Inspiratiemiddag Vanuit Autisme bekeken
Op 12 oktober 2015 organiseert Vanuit autisme
bekeken een inspiratiemiddag voor bestuurders,
leidinggevenden en beleidsmakers van
gemeenten, onderwijsorganisaties,
zorginstellingen en verzekeraars. De middag staat
in het teken van het voortstuwen van de beweging
'om anders naar autisme te kijken' die Vanuit
autisme bekeken op gang heeft gebracht.
De middag start met een toelichting op onze visie
op autisme door dr. Martine Delfos (klinisch
psychologe, wetenschapper, therapeut, docent en
schrijfster) en Wouter Staal (kinder- en
jeugdpsychiater en lid van de werkgroep Vanuit
autisme bekeken). Martine Delfos beschreef het
ontwikkelingsmodel autisme en Wouter Staal

heeft dagelijks vanuit het medisch model met
autisme te maken. Vervolgens wordt de
maatschappelijke business case 'Levensbrede
aanpak bij autisme' gepresenteerd. Deze
businesscase laat zien wat een levensbrede
aanpak vraagt van gemeenten,
onderwijsorganisatie, zorginstelling of
verzekeraar, hoe het kan werken en wat het u
opbrengt zowel financieel als in termen van
participatie. In verschillende thema sessies wordt
er tot slot ingegaan op hoe je binnen je eigen
werkomgeving op een integrale manier met
autisme om kunt gaan. Ingebrachte vragen van de
deelnemers staan centraal op de thema's
levensloopbegeleiding, onderwijs & zorg,
overgang onderwijs naar werk en integraal pgb.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.vanuitautismebekeken.nl en op
www.uaanzet.nl.

Themapagina IPGB Woerden
Woerden heeft deze zomer een themapagina over
het IPGB uitgebracht. Hierin staan onder andere
ervaringsverhalen van inwoners die vertellen
waarom zij voor het IPGB hebben gekozen.
Deze themapagina is te vinden op onze website
www.integraalpgb.nl.

Inschrijven mail-lijst nieuwsbrief IPGB
Wilt u de nieuwsbrief in uw inbox ontvangen?
Stuur dan een verzoek tot inschrijving naar
L.damiaans@stade.nl.
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