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

Nieuwsbrief van VG-BelangenPlatform Drenthe,
5 maart 2015, vijfde jaargang, nummer 2.
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.

Autismeweek – 28 maart t/m 4 april
Regio Groningen-Drenthe
en Friesland organiseren op
4 april a.s. het Autisme
Congres Noord in de
BethelKerk, De Bolder 75, Drachten. Er zijn verschillende lezingen en er
is een grote informatiemarkt met allerlei stands. Voor leden is er
kinderoppas mogelijk. Voor meer informatie over aanvang en de kosten,
klik hier. Om het hele programma te downloaden, klik hier. Via de
download kunt u zich ook aanmelden of meer informatie opvragen.(even
zoeken!)

Keukentafelgesprek
Ieder(in) wil graag uw ervaringen met
het keukentafelgesprek weten.
Meer hierover kunt u lezen op de
website van Ieder(in). Klik daarvoor
hier. U vindt er naast de link om uw ervaringen te melden, ook tips over
de voorwaarden waaraan een goed keukengesprek moet voldoen.
Verder is er onder aan het artikel een voorbeeld van een bezwaarschrift
te downloaden.

Identificatieplicht in WLZ
Omdat het CIZ alleen complete aanvragen voor
zorg in behandeling nam als er een kopie van een
geldig identiteitsbewijs werd meegeleverd, is er
omwille van een snellere afhandeling van de
aanvraag besloten de wet aan te gaan passen. Voor
meer informatie, klik hier.
(Bron: Docu-alert nr. 151)

Medezeggenschap cliënten in zorginstellingen versterkt

Vanuit het ministerie van VWS komt de
mededeling dat de WMCZ blijft bestaan en
zodanig wordt aangepast dat de zeggenschap van
cliëntenraden wordt versterkt. Ook worden er
meer eisen gesteld aan bestuurders en
toezichthouders in de zorg. Voor meer informatie, klik hier.
(Bron: Docu-alert nr. 151)

Integreren?
Mr. dr. Marijke Malsch, wetenschappelijk onderzoeker en auteur
van “Dwang of bevrijding? De invoering van de community care in de
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zorg voor verstandelijk gehandicapten”, schrijft in een zeer lezenswaardig blog over het wel of niet lukken van de integratie van verstandelijk gehandicapten in de samenleving.
De blog kunt u hier lezen.
(Bron: Skipr, 9-2-15)

Verstandelijke beperking en kiesrecht

(herh)

Binnenkort (18 maart a.s.) is er weer de
mogelijkheid om naar de stembus te gaan. Deze
keer is er de gelegenheid om twee keer een stem uit
te brengen, voor de Provinciale Staten en voor het
Waterschap.
Ieder(in) en VGN (Ver. Gehandicaptenzorg Nederland) hebben samen
een notitie gemaakt waarin op de meest gestelde vragen over de
mogelijkheden om te kiezen wordt ingegaan. Om de notitie te lezen, klik
hier, maar deze staat ook op de website van het VG-Belangen-Platform
onder het menu Documentatie.
(Bron: Sien)

Tweede Kamer wil aanpak onbetrouwbare pgb-bureaus

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat
staatssecretaris Van Rijn 5 miljoen euro beschikbaar
stelde om medewerkers van zorgkantoren in staat te
stellen gerichtere controle uit te oefenen op de
besteding van de PGB-gelden. De Tweede Kamer,
minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben
op 5 februari gedebatteerd over de aanpak van de
zorgfraude. Ingeschat wordt dat er voor 1,6 miljard gefraudeerd wordt
en dat vooral bij zorgbureaus. Voor meer informatie, klik hier.
(Bron: Per Saldo, 11-2-15)

Werkboek over levenseinde voor mensen met een
verstandelijke beperking
Onderzoeksorganisatie Nivel heeft een werkboek over het levenseinde
uitgebracht voor mensen met een verstandelijke beperking.
Met eenvoudige taal, grote letters, pictogrammen en citaten worden
verschillende thema's over doodgaan behandeld. Het werkboek Wat wil
ik als ik niet meer beter word ...? helpt mensen nadenken over wat ze
willen wanneer hun einde in zicht is, en hoe ze dat kunnen vertellen aan
begeleiders en familie. In het boek kunnen zijzelf en hun begeleiders
wensen opschrijven en aantekeningen maken. Voor meer informatie,
klik hier.
(Bron: Klik, 12-2-15)

Over keukentafelgesprekken, ambtenaren en vervoer
Directeur Illya Soffer van Ieder(in),
netwerkorganisatie voor mensen met
een beperking of chronische ziekte,
constateert dat keukentafelgesprekken tussen gemeentelijke ambtenaren en zorggebruikers
geregeld problemen oplevert.
In hetzelfde artikel uit ze ook haar zorgen over het leerlingenvervoer
van gehandicapte kinderen. Meer hierover lezen? Klik hier.
(Bron: Skipr, 17-2-15)
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MEE en cliënten met WLZ-indicatie
Alle zorgkantoren gaan MEE inkopen voor
onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen
met een indicatie voor langdurige zorg. MEE biedt
Wlz-cliënten informatie en advies, ondersteuning bij
het opstellen, evalueren en bijstellen van hun
persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een
zorgaanbieder en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er
samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk
van zorgaanbieders en zorgkantoren. Voor meer informatie, klik hier.
(Bron: Klik, 13-2-15)

Beker HandyCup

De beker is geschikt voor mensen met coördinatieproblemen, verminderde spierkracht of mensen die
hun hoofd en/of nek moeilijk kunnen buigen.
De rand van de HandyCup is schuin, zodat u kunt
drinken zonder het hoofd naar achteren te buigen en
zonder dat de neus de rand van de beker raakt. De
beker is transparant, zodat u kunt zien wat er in zit en
heeft een brede voet die ervoor zorgt dat de beker niet snel kan
omvallen. Wordt geleverd met deksel. Bestellen? Klik hier.
(Bron: Nieuwsbrief Per Saldo, 24-2-15)

Zorgkosten deels aftrekbaar

Over aftrekbare zorgkosten voor de
belastingaangifte 2014 is al vaker
geschreven. Zo verwijst ook Per Saldo naar
de website meerkosten.nl en naar een
brochure (voor korte en lange versie iets
naar beneden scrollen) van Ieder(in).
Daarnaast biedt Per Saldo de mogelijkheid een “Slim lijstje
Belastingaangifte over 2014” te downloaden. Klik hier voor het lijstje.
(Bron: Nieuwsbrief Per Saldo, 27-2-15)

Belangenbehartiging en inspraak
Ieder(in) heeft onlangs nieuwe handreikingen over inspraak en
belangenbehartiging in zowel Wordals PDF-versie samengesteld.
Deze handreikingen zijn hier te lezen.
Ook zijn ze terug te vinden op de
website van het VG-BelangenPlatform
Drenthe onder de pagina “Documentatie”. Klik daarvoor hier.

Autisme-café Assen
Op 26 maart a.s. organiseert het
Autismecafé Assen een voorlichtingsavond met als thema
“Autisme en onderwijs”.
Gespreksleidster Hanneke Kappen gaat deze avond met Monique
Breithaupt (ervaringsdeskundige) en Jolet Dingen (inhoudelijk
deskundige) in gesprek over het thema. Voor de bezoekers is er
ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen
van persoonlijke ervaringen. Aanmelden is niet nodig.
Voor meer gegevens, zie Agenda en activiteiten van deze nieuwsbrief.
Website:www.autismecafe.nl/assen.
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Jonge begeleiders verdwijnen uit gehandicaptenzorg
De gemiddelde leeftijd van werknemers in de gehandicaptenzorg loopt
op. Dat is het gevolg van het verlies van met name banen van jongere
werknemers met tijdelijke contracten. Zo zijn er sinds 2013 ruim 8000
banen verdwenen. Voor meer informatie, klik hier.
(Bron: Klik, 26-2-15)

Uit de regio:
CONCERT G-ORKEST WILHELMINA GROOT SUCCES
Vrijdagavond 13 februari j.l. stond de
parkeerplaats bij het Wilhelmina Muziek
Centrum weer vol auto’s omdat er veel
bezoekers waren afgekomen op het
concert van het G-orkest van de Chr.
Muziek-vereniging “Wilhelmina” uit
Hoogeveen.
Muzikale gast was het mannenkoor “De
Dickninger Geuzen” uit De Wijk.
Het G-orkest onder leiding van Jaap
Scholing opende het concert met de mars
“Alte Kameraden”, de herkenningsmelodie
van het G-orkest.
De Dickninger Geuzen begonnen hun optreden met het bekende “Als de
klok van Arnemuiden”, waarbij het publiek en de G-muzikanten uit volle
borst meezongen. Afwisselend brachten shantykoor en G-orkest hun
muziek, waarbij de muziek van het G-orkest vaak werd ondersteund
door dansende en acterende leden van het G-orkest.
Het was een leuke muzikale avond, die door muzikanten en publiek erg
werd gewaardeerd en waar de organisatie met veel genoegen op terug
kan zien.

Agenda en activiteiten
18 maart 2015
AutiCafe.
Locatie: Confiance NOVO (bij de grote trappen),
Kochstraat 1 – 17,
9728 KA GRONINGEN.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
26 maart 2015
Autismecafe Assen.
Locatie: Het Schakelveld,
Witterhoofdweg 1a,
ASSEN.
Tijd: 20.00 uur -22.30 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)
29 maart 2015
Regionale Commissie Sien Emmen en Klazienaveen.
Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.
Locatie: PKN-kerk Erica,
Heidebloemstraat 2,
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7887 EB Erica.
Tijd: 10.00 uur.
15 april 2015
AutiCafe.
Locatie: Confiance NOVO (bij de grote trappen),
Kochstraat 1 – 17,
9728 KA GRONINGEN.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
26 april 2015
Regionale Commissie Sien Emmen en Klazienaveen,
Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.
Locatie: Geref. Kerk Klazienaveen,
Langestraat 76,
7891 GD Klazienaveen.
Tijd: 10.00 uur.
26 april 2015
Interkerkelijke commissie Hoogeveen.
Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.
Locatie: Ichthuskerk,
Rozenstraat 1,
7906 KR Hoogeveen.
Tijd: 15.00 uur.
20 mei 2015
AutiCafe
Locatie: Confiance NOVO (bij de grote trappen),
Kochstraat 1 – 17,
9728 KA GRONINGEN.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
28 mei 2015
Autismecafe Assen.
Locatie: Het Schakelveld,
Witterhoofdweg 1a,
ASSEN.
Tijd: 20.00 uur -22.30 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)
7 juni 2015
Interkerkelijke commissie Hoogeveen.
Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.
Locatie: Remonstrantse Kerk,
Grote Kerkstraat 39,
7902 CE Hoogeveen.
Tijd: 10.30 uur.
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17 juni 2015
AutiCafe
Locatie: Confiance NOVO (bij de grote trappen),
Kochstraat 1 – 17,
9728 KA GRONINGEN.
Tijd: 19.30 – 21.30 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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