Volg het webinar – gewoon thuis of op kantoor

Maak kennis met burgervoogdij
Donderdagochtend 28 januari 2021, 10:00-11:00 uur
Maandagavond 15 maart 2021, 19:30-20:30 uur

Als burgervoogd beteken je veel voor een kind – en het kind voor jou. Je bouwt een band
op voor het leven. Je beslist over alles wat er geregeld moet worden rond een kind dat
opgroeit in een gezinshuis, leefgroep of pleeggezin. Dat kan je leven verrijken. Het kost je
ook tijd en energie. Tijdens dit webinar hoor je wat burgervoogdij inhoudt. Wat het
oplevert. Wat er op je afkomt als je kiest om deze rol op je te nemen voor een kind dat je
na aan het hart ligt. Of waar je aan kunt denken als je deze mogelijkheid vindt passen bij
een kind waar je als professional mee te maken hebt.
Informatie en inspiratie
Dit webinar is bedoeld voor mensen die nog geen burgervoogd zijn, maar er wel over nadenken én voor professionals
die met burgervoogdij te maken krijgen of ermee aan de slag
willen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Tijdens de onlinebijeenkomst krijg je praktische informatie
over wat burgervoogdij inhoudt, waar een burgervoogd verantwoordelijk voor is (en waarvoor niet), wat je moet regelen
en welke voorwaarden er gelden. Ook hoor je hoe het proces
naar burgervoogdij verloopt en hoe dat juridisch in elkaar zit. Die informatie krijg je van een deskundige van de Alliantie Burgervoogdij. Je kunt vragen stellen, ook over je eigen situatie. Je kunt
regeren op de vragen van anderen. We zijn met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers.
Zo werkt het
Een webinar is een onlinebijeenkomst, die je thuis of op kantoor bijwoont, achter je eigen computer of tablet met internetverbinding, in een rustige ruimte. Je kunt zelf bepalen op welk moment je alleen luistert en wanneer je actief deelneemt. Als je je aanmeldt, krijg je van ons alle
informatie en de link om het webinar bij te wonen.
Je kunt een kwartier tevoren beginnen met inloggen. Zo nodig helpen we je met opstarten.
Deelname aan het webinar is gratis.

Geïnteresseerd? Klik hier om je aan te melden
Dit webinar word je aangeboden door de Alliantie Burgervoogdij. Kijk voor meer informatie op www.burgervoogd.nl

