VG-BelangenPlatform Drenthe
Voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap
www.vgbelangenplatform-drenthe.nl

Nieuwsbrief van VG-BelangenPlatform Drenthe,
7 november 2015, vijfde jaargang, nummer 12.
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen binnen de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Drenthe.
Als u iemand kent voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is, wilt u deze dan doorsturen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief: stuur een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens o.v.v.
aanmelden nieuwsbrief naar secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit a.u.b. samen met uw adresgegevens tijdig door.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Thema-avond “Kleinkind met autisme”

Het Autisme Infocentrum Groningen
organiseert op woensdag 25 november a.s.
in Groningen een thema-avond “Kleinkind
met autisme”. Deze avond is speciaal bedoeld voor grootouders van
kinderen tot 12 jaar met een autistische stoornis. De toegang is
beperkt. Voor meer informatie en voor de opgave, klik hier.

De gemeente en de indicatieverlenging
Per Saldo schrijft in haar nieuwsbrief dat de
gemeente voor 1 oktober j.l. moest laten weten of
de indicatie van een budgethouder verlengd zou
worden. Op die datum moet deze over een
afgeronde herbeoordeling en budgettoekenning
beschikken of op die datum een besluit hebben ontvangen waaruit blijkt
dat het huidige indicatie (met budget) wordt verlengd, waarbij de
herbeoordeling na 1 oktober 2015 plaats kan vinden. Als u als budgethouder niets van de gemeente hebt gehoord, dan kun u schriftelijk
contact opnemen met uw gemeente en vragen om verlenging tot 1 mei
2016. U kunt hierbij de brief van staatssecretaris Van Rijn meenemen.
(Klik hier voor die brief). U kunt het probleem ook via e-mail melden bij
PerSaldo. Volg daarvoor de instructies op die in het bericht van PerSaldo
staan. Klik daarvoor hier. (Bron: Nieuwsbrief PerSaldo, 7-10-15)

Verzekeraars en de pgb-aanvraag
Zorgverzekeraars willen van budgethouders met
overgangsrecht in 2015 binnen twee weken de aanvraag
voor het nieuwe persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen,
aldus Skipr van 27 oktober j.l. Volgens Per Saldo is dit voor
budgethouders een veel te korte termijn. Ook heeft PerSaldo
geprotesteerd tegen de "dreigende taal" , waardoor er druk wordt uitgeoefend op de budgethouders. Lees meer… en kijk ook op de web-site
van PerSaldo. Klik daarvoor hier. (Bron: Skipr, 27 okt ’15 en Docu-Alert nr. 190)

Nog steeds uitbetalingsproblemen
Zo’n 5 procent van de mensen die gebruik maken van een
persoonsgebonden budget krijgt de declaraties niet op tijd
uitbetaald. Ook hebben nog niet alle gemeenten de inwoners
met een pgb geïnformeerd over hun situatie voor het
komende jaar. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn
van Volksgezondheid aan de 2e Kamer. Lees meer… (Bron: Skipr, 28 okt ’15)
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Wat als het overgangsrecht afloopt?
Ieder(in) schrijft een uitgebreid artikel
over de gevolgen en wat te doen, als het
overgangsrecht voor mensen die vanuit
de AWBZ naar de WMO of de jeugdwet
zijn gegaan, per 1 januari 2016 afloopt. Voor die datum moet de
gemeente de zorg opnieuw beoordeeld hebben en een nieuwe
beschikking hebben afgeven. Lees meer…
(Bron: Ieder(in))

Verruiming logeernorm verstandelijk beperkten
Het ministerie van VWS heeft besloten om de norm voor
het logeren van verstandelijk beperkte cliënten te
verhogen naar 156 etmalen per jaar. Dat blijkt uit een
bericht dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) van het VWS heeft ontvangen.
De norm is verhoogd van 104 etmalen naar 156 etmalen en dat geldt
voor zowel de Zorg in Natura als het Persoons-gebonden Budget.
Lees meer…
(Bron: Nat. Zorggids, 29 okt ’15)

Schrijnende zorg en Johnny de Mol
Begeleidster van mensen met een verstandelijke
beperking, Ilona Oskam, heeft in een open brief aan tvpresentator Johnny de Mol op Facebook veel losgemaakt.
Meer dan 30.000 mensen herkenden zich in haar, zoals
ze het zelf omschrijft ‘humorloze klaagzang’ over de
verschraling in de zorg aan een kwetsbare groep in een
wereld die niet op televisie bestaat. Lees meer…
(Bron: Klik, 29 okt ’15)

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)(1)
Alle mensen (met een Wlz‐indicatie) die
recht hebben op langdurige zorg kunnen
hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij
of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw
vragen rondom het regelen en de uitvoering
van langdurige zorg. Een cliëntondersteuner
denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past
goed kunt organiseren en is vooral gericht op de versterking van uw
positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.
Om het hele artikel te kunnen lezen, klik hier. Onderaan het artikel
staan onder het kopje “Download” een viertal downloads, die nog meer
informatie verschaffen.
(Bron: Nieuwsbrief: Hervorming langdurige zorg, 09-15)

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz) (2)
MEE-Drenthe geeft specifiek voor de provincie
Drenthe gedetailleerder informatie over
cliëntondersteuning. Ook per gemeente is het
mogelijk om keuzes te maken op die gebieden
van zorg, waarbij u onafhankelijke
ondersteuning nodig bent. Voor meer informatie, klik hier.
(Bron: Mee nieuwsbrief, sept. ’15)
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Wmo-vervoer en gemeenten
Gemeenten hebben de taak om
te zorgen dat mensen zo lang
mogelijk zo zelfstandig mogelijk
kunnen blijven wonen. Het
betekent echter ook dat
gemeenten er voor moeten
zorgen dat mensen die beperkt mobiel zijn, gebruik kunnen maken van
(openbaar) vervoer. Omdat er meer taken met minder geld moeten
worden uitgevoerd, vraagt dat van gemeenten een behoorlijke omslag.
AVI (Programma Aandacht voor Iedereen) schrijft daarover in een
uitvoerig artikel. Klik daarvoor hier. (Bron: Avi nieuwsbrief, 21 september 2015)

Gemeenten en licht verstandelijk beperkten
Drie koepelorganisaties voor verstandelijk beperkten
- Ieder(In), het Landelijk Kenniscentrum LVB en de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
zeggen dat zorg vanuit de gemeente voor licht
verstandelijk beperkten tekort schiet. Gemeenten
hebben te weinig kennis over deze groep
gehandicapten om in te schatten hoeveel hulp zij
nodig hebben. Voor meer informatie, klik hier.
Ook de Nationale Zorggids refereert in haar nieuwsbrief (week 40) aan
hetzelfde onderwerp. Klik daarvoor hier. (Bron: skipr, 29-9-15)

Extra geld Passend Onderwijs
komt er niet want volgens staatssecretaris Dekker
van Onderwijs ligt de oplossing van de
gesignaleerde knelpunten niet in extra middelen,
maar in betere samenwerking en uitvoering van
Passend onderwijs in de praktijk, zo schrijft hij in
een brief aan de Tweede Kamer. In de brief
reageert de staatssecretaris op vier onderzoeken
over Passend onderwijs, waaronder de peiling die de AVS onlangs
uitzette onder schoolleiders. Voor meer informatie, klik hier. Voor de
brief, klik hier. (Bron: Sociaalweb, 29-9-15)

Zorg op school regelen. Hoe moet dat?
Daarvoor is een uitgebreide handreiking verschenen en die is terug te
lezen door te klikken op Onderwijs en Zorg. Onderaan het artikeltje staat
dan de download. (een pdf-bestand).
(Bron: Docu-alert nr. 187)

Zelfredzaam? Verstandelijke beperking? Op eigen kracht
gaat het niet lukken!
De nieuwe Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving is bezig met een advies over mensen
met een verstandelijke beperking. Enkele
medewerkers van die Raad hebben hierover al een
artikel gepubliceerd met de titel ‘Van Zorgreflex
naar sociaal netwerk’. Op dat artikel is kritisch
gereageerd door Hans Kröber onder de titel ‘Op
eigen kracht gaat het niet lukken’.
In eerdere Docu-alerts meldden we al andere kritische reacties: links
daarnaar staan onder het artikel ‘Van Zorgreflex naar sociaal netwerk”
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Een eerdere versie van het artikel van de RVS-medewerkers is hier te
vinden. De kritische reactie van Margo Trappenberg op dat eerdere
artikel staat hier. (Bron: rechtstreeks overgenomen uit Docu-alert nr. 187)

Overgangsrecht groep Wlz-indiceerbaren verlengd
Het overgangsrecht voor de groep “Wlz-indiceerbaren” is
met een jaar verlengd to 31 december 2016. Meer
informatie daarover staat op de website “Hoe verandert
mijn zorg” (klik hier) en op de website van PerSaldo. Klik
daarvoor hier. Inmiddels geeft ook het CIZ meer informatie over het
indicatiebesluit 2016. Klik voor meer informatie hier.
(Bron: docu-Alert nr. 188 en Hervorming landurige zorg, okt, ‘15)

Wooninitiatieven en zorgbeschrijving
Op dinsdag 17 november a.s. is er in
wijkcentrum De Schulp in Assen een workshop
“Zorgbeschrijving” voor besturen van wooninitiatieven in de provincies Drenthe en
Groningen, die hun zorg d.m.v. PGB’s inkopen.
Deze avond wordt georganiseerd door het VG-BelangenPlatform Drenthe
in samenwerking met PerSaldo. Uitgebreide informatie kunt u hier nog
eens teruglezen.

Zorg verandert - “De veranderingen in de zorg in
makkelijk Nederlands”
Op 23 november vindt in het Wilhelmina-zalencentrum in
Beilen een bijeenkomst plaats, georganiseerd door het
Programma Zorg Verandert, het VG-BelangenPlatform
Drenthe, en Sien, belangenvereniging voor mensen met
een verstandelijk beperking. Deze avond is voor iedereen
toegankelijk en belangstellenden kunnen zich per e-mail
aanmelden bij dhr. J. Hulshof;
secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl
Deelname aan deze bijeenkomst is kostenloos.
Uitgebreide informatie kunt u nog eens teruglezen door
hier te klikken.

Agenda
17 november 2015 – VG-BelangenPlatform Drenthe:
“Workshop Zorgbeschrijving” voor besturen van
Wooninitiatieven die werken met PGB
Locatie: Buurtcentrum “De Schulp”
Buizerdstraat 10
Assen.
Tijd: van 19.00 – 21.30 uur. Zaal open om 18.45 uur.
18 november 2015 – Auticafé Groningen
Locatie: gebouw Confiance NOVO,
Kochstraat 1-17,
97289 KA Groningen
Tijd: 19:30 – 21:30 uur (m.u.v. de zomervakantie)
23 november 2015– VG-BelangenPlatform i.s.m Sien-Drenthe en
KansPlus-Drenthe over “Zorg verandert”
Locatie: Wilhelmina ZalenCentrum
Wilhelminaplein 2
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9411 CC Beilen.
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur.
25 november 2015 – Autisme informatiecentrum Groningen
over grootouders van kind met autisme
Locatie: Zalencomplex Immanuelkerk,
Overwinningsplein 1,
9728 GP Groningen.
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
26 november 2015 – Workshop Keukentafelgesprek
(samenwerkingsverband Iederin, Zorg Verandert, PerSaldo)
Locatie: Wijkcentrum De Dissel (Marsdijk)
Kleuvenstee 2-4
9403 LR Assen.
Tijd: 10.00 uur – 15.30 uur. Zaal open vanaf 9.45 uur.
26 november 2015 – Autismecafé Assen
Onderwerp: Pubertijd en autisme
Locatie: Het Schakelveld,
Witterhoofdweg 1a,
Assen.
Tijd: 20.00 uur – 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
8 december 2015 – Prof. Dr. Erik Scherder over dementie
Locatie: in Cicero van het Drenthe College
Anne de Vriesstraat 70
9402 NT Assen
Tijd: van 14.30 tot 17.00 uur
Het VG-BelangenPlatform Drenthe werkt samen met
Dit Koningskind,
Kansplus,
Sien,
Zorgbelang Drenthe,
Mee-Drenthe,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
Koninklijke Visio,

VG-BelangenPlatform Groningen,
VG-BelangenPlatform Friesland,
VG-BelangenPlatform Overijssel,
Stichting Downsyndroom,
De Trans,
Ieder(in).

(voor een bezoek aan de websites: klik op de namen van de instellingen)

Het werk van het VG-BelangenPlatform Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt en
ondersteund door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand anders digitaal doorgestuurd, maar wilt u het in de toekomst zelf
ontvangen, klik dan voor de aanmelding op secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief en van informatie van en over het VGBelangenPlatform Drenthe, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven door te klikken op Uitschrijven.
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