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

Nieuwsbrief van VG-BelangenPlatform Drenthe,
9 april 2015, vijfde jaargang, nummer 3.
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.

Medewerkersbestand gehandicaptenzorg vergrijst
In een nieuwsbrief van Klik staat een artikel over een snelle toename
van de leeftijd van medewerkers in de gehandicaptenzorg. Dit heeft tot
gevolg dat er sprake is van vergrijzingsgolf onder het personeel.
Voor meer informatie, klik hier.
(Bron: Docu-alert, nr. 155)

Passend onderwijs en intensieve zorg
Ieder(in) heeft begin maart aandacht
gevraagd voor de begeleiding van
zorgintensieve kinderen binnen het
onderwijs. De financiering voor deze
vorm van zorg is niet op orde en dat brengt veel onzekerheid met zich
mee voor zowel de scholen, de ouders en de leerlingen.
Voor meer informatie, klik hier. Onderaan het artikel zijn nog meerdere
links te vinden. (Bron: Ieder(in))

Participatiewet
Staatsecretaris Klijnsma heeft kamervragen beantwoord over het sluiten
van sociale werkplaatsen. De PvdA en de SP hadden hierom gevraagd.
Om een bericht over sluiting van sociale werkplaatsen te kunnen lezen,
klik hier. Voor de vragen van de politiek aan de staatssecretaris en haar
antwoorden, klik hier en hier en u vindt dan de downloads.
(Bron: docu-alert, nr. 156)

Samen staan we sterker
Kansplus is in februari een programma
“Lokale belangenbehartiging” begonnen. De
bedoeling daarvan is om de plaatselijke en
regionale ledengroepen van KansPlus extra te
ondersteunen en toe te rusten, om vanuit de
eigen omgeving bij te dragen aan een goed leven van mensen met een
verstandelijke beperking. Door verschuiving van taken van de landelijke
overheid naar de gemeenten is belangenbehartiging gericht op
plaatselijke politiek en aanbieders veel belangrijker geworden. Voor
meer informatie over dit onderwerp, klik hier.
(Bron: Kansplus-nieuwsbrief, maart 2015)

Teveelverdieners in de zorg korten
Minister Plasterk werkt aan regelgeving waardoor gemeenten
(zorg)instellingen kunnen korten als hun bestuurder(s) meer dan de
Balkenende-norm verdienen. Om het artikel daarover te kunnen lezen,
klik hier. (Bron: docu-alert, nr. 156)
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Over competentie begeleiders gehandicaptenzorg
Te veel begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg hebben
onvoldoende vakmanschap om cliënten de zorg te bieden die ze nodig
hebben. Ook opleidingen schieten te kort om hen die vaardigheden bij te
brengen. Nu de gehandicaptenzorg zo drastisch verandert, is dat extra
zorgelijk, aldus hoogleraar Heleen Evenhuis en opleidingsdeskundige
Hans Timmerman tijdens de Kennismarkt gehandicaptenzorg 2015.
Voor het hele artikel, klik hier voor de link
(Bron: Klik, 9-3-15)

Licht verstandelijk beperkt en op zoek naar werk?
Er is een nieuwe website ontworpen waarop jongeren met een lichte
verstandelijke beperking op zoek kunnen naar met name technisch
werk. Verder biedt deze site veel informatie voor doelgroepen zoals de
werkgever, de werknemer, onderwijs, het thuisfront. Via allerlei
vragenlijsten is er veel informatie te vinden. Deze nieuwe website is te
vinden op www.koffervolgereedschap.nl
(Bron: docu-alert, nr. 157)

Bed & breakfast zonder drempels
Eelke Kelderman heeft het boek “Bed
en breakfast zonder drempels”
geschreven. In het boek staan hotels
en B&B’s beschreven waar aan mensen
in een rolstoel is gedacht.
Het boek is in samenwerking met het
Revalidatiefonds en de ANWB
samengesteld voor mensen met een handicap. Het boek is te verkrijgen
via de webwinkel van PerSaldo. Klik daarvoor op onderstaande link.
Bed & breakfast zonder drempels - €10,95 (Bron: PerSaldo, nieuwsbrief 17-3-15)

Herindicatie in de Wlz
De zogenoemde ‘vergeten groep’, de
14.000 budgethouders die op het
laatste moment nog in de Wlz zijn
toegelaten, zullen waarschijnlijk eerder,
nog dit jaar, geherindiceerd worden.
Hebt u een laag zzp en woont u niet in
een wooninitiatief, dan moet u bij een
aflopende indicatie in 2015 wel een herindicatie aanvragen; hebt u in
2015 een doorlopende indicatie, dan zult u voor 1 januari 2016 een
herindicatie krijgen, omdat u wellicht vanaf 2016 uw zorg van de
gemeente zult gaan krijgen. Lees hier meer over op pgb.nl
(Bron: PerSaldo, nieuwsbrief 17-3-15)

Muziek helpt….
Koninklijke Visio Onderwijs in Breda heeft
een tweetal methodes in gebruik voor
communicatie met leerlingen met een
(ernstige) meervoudige beperking. De film
met als titel “Muziek leert” en het bijbehorende artikel kunt u vinden
door hier te klikken. Daarnaast staat de film ook op de website van het
VG-BelangenPlatform Drenthe. Klik daarvoor hier.
(Bron: Klik, 19-3-15)
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Pgb bij gemeente? Vraag eerder dan voorheen aan
In de nieuwsbrief van 24 maart j.l. schrijft
PerSaldo berichten binnen te krijgen dat
budgethouders met een pgb van de
gemeente geen herindicatie aanvragen
terwijl de indicatie binnenkort verloopt.
Vraag tijdig, eerder dan voorheen, uw
herindicatie aan bij uw gemeente en bedenk dat de herindicatie bij de
gemeente acht weken duurt, aldus PerSaldo.
Voorheen had uw gemeente zes weken de tijd tussen uw aanvraag voor
een herindicatie en het daadwerkelijk uitgeven van de nieuwe
toekenningsbeschikking. Nu is dat verlengd tot acht weken. U moet als
budgethouder dus nog eerder zorgen dat u de aanvraag heeft ingediend.
Neem voor de aanvraag van een herindicatie contact op met het
zorgloket van uw gemeente, voor zowel een pgb in de Jeugdwet als voor
een pgb in de Wmo. Dit loket zal u verder de weg wijzen in de procedure
die uw gemeente volgt, zo meldt PerSaldo.
U kunt ook naar de website van uw gemeente gaan. Wellicht kunt u
daar meer informatie vinden en een formulier voor de aanvraag van een
herindicatie downloaden. Volg de instructie van uw gemeente, elke
gemeente bepaalt de eigen gang van zaken. Voor meer informatie over
de herindicatie in de Wlz en in de Zvw, klik op pgb.nl.
(Bron: Nieuwsbrief PerSaldo, 24-3-15)

Verdwalen in zorgregels
De NOS verzorgde een uitzending over
mensen, die niet meer de weg kunnen
vinden in de regels van het nieuwe
zorgsysteem. Het komt voor dat de
mensen van het kastje naar de muur
worden gestuurd, helpdeskmedewerkers niet over voldoende kennis
beschikken enz.
MEE-Nederland zegt zich in dat beeld te herkennen.
Voor meer informatie, klik hier. (Bron: sociaalweb, 31-3-15)

Oudercursus - Anders vasthouden
Een kind met een beperking is op de weg naar
volwassenheid vaker aangewezen op steun dan je
andere kinderen. Hoe kun je dat zo vormgeven
dat ook je kind met een beperking een meer
volwassen en zelfstandig leven krijgt zónder dat
je het helemaal loslaat? Hoe leer je om anders
vast te houden? Het inschatten wat je hem of
haar zelf kan laten beslissen of doen, én wat jouw
rol daarin is, maakt het loslaten tot een boeiende
opdracht. Mogelijk leidt het tot ontdekkingen die je niet voor mogelijk
hield! Of ervaar je wat het anders vasthouden van je kind met jou doet!
Voor meer informatie en voor een flyer, klik hier.
(Overgenomen uit de Nieuwsbrief Kansplus, maart 2015)

Zorgboerderij De Vierhoeve Geesbrug moet stoppen

Op last van de Inspectie Gezondheidszorg heeft De Vierhoeve met
onmiddellijke ingang de zorgverlening moeten staken. De reden is dat er
naar het oordeel van de inspectie de patiëntveiligheid acuut in het
geding is. Inmiddels is bekend dat orthopedisch centrum Ambiq de

3

zorgverlening heeft overgenomen. Voor meer informatie, klik hier en
hier. (Bron:skipr, 28-3-15)

21 duizend meldingen verspilling in zorg

Dat er in de zorg geld bespaard kan worden en dat er zorgvuldiger met
materialen kan worden omgegaan, daarover klaagt het centrale
“Meldpunt Verspilling in de Zorg”. Meer informatie over dit onderwerp
kunt u hier lezen.
(Bron: Skipr, 31-3-15)

Agenda en activiteiten
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)
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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.
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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