
 
 

Hoe begeleid ik mijn kind bij het vinden van zijn eigen plek? 

Toekomstplanning voor ouders van een kind met een lichamelijke beperking 

Vrijdag 28 juni 16.00 – 18.00 uur in Gorinchem (tijdens de Veine dagen) 
          

FLOOR jongerencoaching, voortgekomen uit het succesvolle project NSGK Jongerencoach, is in het hele land 
actief om jongeren met een beperking of ziekte te ondersteunen bij hun toekomstplannen. Vrijwillige 
jongerencoaches helpen de jongeren ontdekken hoe ze een leven kunnen creëren dat bij hen past. Veel 
coaches bij FLOOR zijn ervaringsdeskundig, ze hebben zelf een beperking of zijn vader, moeder, broer of zus. 
Zo ook Yvonne Lammertink en Lidy van der Wal. Zij nodigen ouders van kinderen met een beperking uit om 
op zaterdag 29 juni as. stil te staan bij de manier waarop u uw kind begeleidt. Aan de hand van hun eigen 
ervaringen als kind, ouder én FLOOR jongerencoach inspireren Yvonne en Lidy deelnemers met hun 
ervaringen en visie. 

Volwassen worden, gebeurt met vallen en opstaan. Risico’s nemen, succes hebben en 
mislukken: het helpt om te ontdekken wat je wil en kan. Maar met een beperking of 
chronische ziekte werkt dat vaak anders. Jongeren komen obstakels tegen die het veel 
lastiger maken om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Als ouder wil je graag 

helpen, dat is iets wat je altijd al gedaan hebt. Maar deze jongeren moeten ook de kans krijgen om juist nu hun 
eigen weg te gaan vinden. Wat kunt u daarin als ouder betekenen? 

Begeleiden naar volwassenheid is een ingewikkeld proces, voor u en voor uw kind. 
Misschien zet uw kind zich in deze fase wel heel erg af. Misschien weet u niet precies 
waar u de juiste middelen kunt vinden om uw kind vooruit te helpen. Dan is het fijn om 
ervaringen uit te wisselen en geïnspireerd te worden met andere invalshoeken. Hoe 
ontdekt uw kind wie hij is? Hoe gaat u het gesprek aan over de toekomst? Hoe zorgt u 
ervoor dat de zorg voor uw kind wat minder op uw schouders rust in de toekomst? 

Ervaringsdeskundige Lidy van der Wal (FLOOR jongerencoach en -trainer op scholen en moeder van 
een kind met een lichamelijke beperking) en Yvonne Lammertink (FLOOR jongerencoach, heeft een 
lichamelijke beperking en een eigen bedrijf), begeleiden deze middag over toekomstplanning. Zij 
gaan in gesprek over uw ervaringen, vragen, problemen en eventuele oplossingen. Ouders leren van 
en met elkaar. Ook delen Yvonne en Lidy hun eigen ervaring en vullen deze aan met theorie uit 
Person Centered Planning. De aanpak die zij als FLOOR jongerencoaches gebruiken bij het 
begeleiden van jongeren. 

Na deze middag gaat u geïnspireerd en met praktische handvatten naar huis.  

Voor wie: ouders van een kind met een lichamelijke beperking  
Wanneer:  vrijdag 29 juni 2019 van 16.00 tot 18.00 uur 
Waar:   Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem, parkeren € 2/dag 
Kosten:   deelname is gratis.  
Aanmelden:  via dit formulier 
Meer informatie:  www.floorjongerencoaching.nl en www.veinedagen.nl   

 


