
 

UITGELICHT 

 

Meldactie Zelfstandig wonen van start  

Om de ervaringen van mensen met een beperking op het gebied van wonen te volgen, houden Ieder(in), het Landelijk 

Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF een meldactie Zelfstandig wonen. Ze hopen op deelname van zoveel mogelijk 

mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Er wordt dit keer speciaal gevraagd naar de 

ervaringen van jongeren. 

Drie jaar geleden vond de laatste meldactie Wonen plaats. Die leverde de informatie en inspiratie voor het actieplan “Goed wonen voor 

iedereen” waar lokale belangenbehartigers enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. In de tussentijd is er door de decentralisaties naar 

de gemeenten veel gebeurd op dit gebied.  

“De overheid verwacht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen,” zegt beleidsmedewerker Anneke van der Vlist van 

Ieder(in). “Veel mensen willen dat zelf ook graag. Maar het is belangrijk dat dat dan ook echt mogelijk wordt gemaakt. Daarom houden 

we nu opnieuw een meldactie. We willen weten wat er leeft.” 

Lees verder 

http://iederin.us10.list-manage1.com/track/click?u=dc300d5196dce0250997546a6&id=5031726804&e=3b20d5c56e


 

Anneke van der Vlist 

 

HET ZAL JE MAAR GEBEUREN  

 

Een eigen bijdrage van ruim drie keer 

de kostprijs 

Bij het Nationale Zorgnummer komen veel meldingen binnen van mensen die niet de ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben. Met enige regelmaat laten we een melder aan het woord. Vandaag is dat Lisette Schraag.  

 

Lees verder  

 

http://iederin.us10.list-manage.com/track/click?u=dc300d5196dce0250997546a6&id=54caceff42&e=3b20d5c56e


 

 

TOEGANKELIJKHEID  

 

 

Week van de Toegankelijkheid  

Aan Tafel! 

Van 3 t/m 8 oktober is de Week van de Toegankelijkheid 2016. Dit jaar is het motto „Aan tafel!‟. Samen met lokale organisaties werkt de 

Week van de Toegankelijkheid de komende maanden aan het toegankelijker maken van horeca voor mensen met een beperking en 

chronisch zieken. Van patatkraam tot eetcafé, van restaurant tot popfestival.   

Lees verder  

  

http://iederin.us10.list-manage.com/track/click?u=dc300d5196dce0250997546a6&id=f8de59c109&e=3b20d5c56e


DE STELLING  

 

Lianne Ketelaar van CNV Jongeren 

 

De Sociale Werkbedrijven moeten 

open blijven 

 

De Sociale Werkbedrijven moeten open blijven en een nieuwe rol krijgen, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat 

zou een oplossing zijn voor het probleem dat gemeenten beschutte arbeidsplaatsen voor jonge mensen met een beperking 

maar nauwelijks gerealiseerd krijgen. Wat vindt CNV Jongeren hiervan? 

 

„Die stelling vindt CNV Jongeren iets te kort door de bocht,‟ zegt Lianne Ketelaar, bestuurslid en voorzitter van de Werkgroep Participatie 

van de vakbond. „Wij vinden het belangrijk dat de beschutte arbeidsplaatsen er alsnog zo snel mogelijk komen, omdat het gaat om echte 

banen in plaats van sociale werkvoorziening. Het moet normaal worden dat ook mensen met een beperking gewoon werken.‟  

 

Lees verder  

 

  

http://iederin.us10.list-manage1.com/track/click?u=dc300d5196dce0250997546a6&id=17c9810fcd&e=3b20d5c56e


UITSMIJTER  

 

 

Op deze manier wenste de belangenvereniging van mensen met het prikkelbare darmsyndroom haar leden een goede dag. 


