
Overzicht diverse onderwerpen met links naar websites en brochures 

 

onderwerp Tips (wat er al is) 

De “overheveling” van zorg van 
ouders naar een brus. 
Wat gebeurt er als mijn ouders 
wegvallen? 
Goed voorbereiden en bespreken. 
 

NetwerkRondom  
 
Schouders - Tool: "Wat als ik het niet meer kan?" 
 
Thema (verwanten) avond of online webinar: ‘zorgen voor 
later’. Voor informatie: info@ditkoningskind.nl 
 

De zorgverlening onderling, als er 
meerdere broers/ zussen zijn. Wie 
doet / kan wat? Hoe verdeel je dat 
en waar moet je aan denken? Wat 
als er onenigheid is mbt de brus? 
 

tip zou zijn: praat jaarlijks met elkaar door hoe het gaat, wat 
de uitdagingen en zorgen zijn en wie wat wil doen. 
Maar wij realiseren ons ook dat familiebanden niet altijd zo 
zijn, dat dit kan. 
 
 

Wonen 
bv zus bij ons in huis willen nemen. 
Speciale woningen? Bemiddeling / 
faciliteren? Hoe lopen wegen? 

Brochure: wonen met ondersteuning 
Webwinkel Sien / gratis als lid 
 

Erven en schenken 
(bijtijds) bespreken 

Brochure: erven en schenken 
Webwinkel Sien / gratis als lid 
 
Webinar erfrecht 
Webinar Erfrecht - Sien voor mensen met een verstandelijke 
beperking 

Financiën 
wat allemaal regelen 
 

Brochures: 
PGB / financiële ondersteuning  van de gemeente / 
huurstoeslag / zorgtoeslag / zorgverzekeringswet 
Webwinkel Sien / gratis als lid 
 
En om verantwoording af te leggen bij de kantonrechter 
staan handige links op: 
Beschermingsmaatregelen - Sien voor mensen met een 
verstandelijke beperking 

Mentorschap, bewindvoering & 
curatele 
 

Brochure: beschermingsmaatregelen 
Webwinkel Sien / gratis als lid 

Lijkt af en toe of je een paar levens 
tegelijk leeft. Hoe deel je je 
mantelzorg-leven in? En wat kun je 
hierin van je werkgever 
verwachten? Nu kosten veel 
mantelzorgtaken verlofdagen. 
 

Steunpunt Mantelzorg (in elke gemeente) 
En https://www.mantelzorg.nl/ 
 

Welke zorgtaken mag je 
verwachten van een instelling en 
waar ben ik verantwoordelijk voor? 
 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-
kompas 
 
Webinar ‘Samenwerken met professionals’. Aangeboden via 
www.ditkoningskind.nl  

http://www.netwerkrondom.nl/
https://schouders.nl/ondersteuning-advies/wat-als-ik-het-niet-meer-kan
mailto:info@ditkoningskind.nl
https://www.sien.nl/actueel/agenda/15363-webinar-erfrecht-13-maart.html
https://www.sien.nl/actueel/agenda/15363-webinar-erfrecht-13-maart.html
https://www.sien.nl/levensfases/regels-na-je-18e/14890-beschermingsmaatregelen.html
https://www.sien.nl/levensfases/regels-na-je-18e/14890-beschermingsmaatregelen.html
https://www.mantelzorg.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas
http://www.ditkoningskind.nl/


 

Hoe bouw je een wat groter 
netwerk op van vertrouwde 
mensen die soms taken uit handen 
kunnen nemen? 
vinden van vrijwilligers voor de zorg 

Cursus(map) natuurlijk een netwerk 
Webwinkel Sien  

Bestaan en mogelijkheden gratis 
onafhankelijke clientondersteuning 
 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning 
 

Ouder worden van je verstandelijk 
beperkte broer / zus 
 

Brochure in de maak bij Sien 

Tips nieuwe dingen om geen 
monotoon leven te hebben voor 
mijn verstandelijk gehandicapte 
broer / zus 
 

Dit is een mooie vraag ook in een lotgenotengroep.  

Bijvoorbeeld spreker Else-Marie van 
den Eerenbeemt over warme / 
koude kant, is de moeite waard. 
 

 

  

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning

