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voor leden Ieder(in)

Alle leden van Ieder(in) ontvangen regelmatig een L(in)k voor Leden.

Vacature

Ervaringsdeskundige beleidsadviseur VN-verdrag Handicap
Voor het Programma 'Onbeperkt Meedoen' van het ministerie van VWS zijn we op zoek
naar een ervaringsdeskundige beleidsadviseur. Hij/zij wordt verantwoordelijk voor de
inhoudelijke advisering aan het programma vanuit het perspectief van mensen met een
beperking.
Het betreft een nieuwe functie die in afstemming en overleg tussen VWS en Ieder(in)
verder vorm moet krijgen. De werkzaamheden zijn zowel in Den Haag bij het ministerie
van VWS als in Utrecht bij Ieder(in).
Lees hier de volledige vacature

Ervaringen van uw leden of achterban

Hoe gaat het met het Wmo-abonnementstarief?
Sinds 1 januari 2019 is het Wmo-abonnementstarief ingevoerd. Ieder(in) wil graag
weten hoe het Wmo-abonnementstarief in de praktijk uitpakt.
Wilt u ons bericht hierover verder verspreiden? U kunt het vrij publiceren op uw
eigen website of opnemen in uw nieuwsbrief. U helpt zo om eventuele problemen
rond invoering van het abonnementstarief boven water te krijgen. Bij voorbaat
dank.
Bericht - Wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Bijeenkomst voor studenten met een beperking
Heeft u in uw achterban studerende jongeren? Wilt u ze via uw website en social
media attenderen op de bijeenkomst voor studenten met een beperking die
Handicap & Studiesamen met onder andere Ieder(in) op 18 maart organiseert.

Blijven we achter....?
Blijven we achter in het maken van maatregelen voor gehandicapten? Deze vraag
verscheen op Klink. Aanleiding: NOS-artikel waarin hoogleraar gehandicaptenzorg
Marian Jongmans zegt zich te schamen voor Nederland. Ander interessant gesprek
op Klink: Moet er een minister voor gehandicaptenzaken komen? Bekijk hier alle
gesprekken op Klink
Iedereen die betrokken is bij het verbeteren van het leven voor mensen met een
beperking, kan op Klink een gesprek starten. Maak een profiel aan en praat mee

Informatie voor uw leden of achterban

Zorgkosten terug van de belasting
Kosten voor extra gezinshulp, dieet, hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek,
medicijnen en particuliere verpleging. Op Meerkosten.nl staat gedetailleerd
beschreven welke kosten wel of niet opgevoerd kunnen worden bij de aangifte
inkomstenbelasting. Attendeer uw leden en achterban op Meerkosten.nl.

Face-it: voor jongeren met zichtbare aandoening
De website Face it voor jongeren helpt jongeren met een zichtbare aandoening om
te gaan met lastige sociale situaties.

Brieven naar Den Haag

Ieder(in) heeft in de eerste maanden van 2019 de volgende brieven naar Den Haag
gestuurd:


Toegankelijkheid woningen
Aanleiding: Algemeen Overleg over bouwregelgeving
Samen met: Woonbond, KBO-PCOB, Per Saldo, Oogvereniging, Wij staan op!
websitebericht: Woning toegankelijk maar het pad ernaartoe niet
download hier de brief (pdf), word-versie



Onderwijs en zorg
Aanleiding: debat Onderwijs en zorg

Op hoofdlijnen ondersteund door Per Saldo, MIND, Ouders & Onderwijs.
websitebericht: Pak knelpunten zorg en onderwijs aan
download hier de brief (pdf), word-versie


Klachtrecht VN-verdrag Handicap
Aanleiding: Algemeen overleg over o.m. jaarrapportage VN-verdrag
Handicap
Samen met: MIND, Lfb, Per Saldo, Coalitie voor Inclusie
websitebericht: Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag
download hier de brief (pdf), word-versie



Passend onderwijs
Aanleiding: Algemeen overleg passend onderwijs
Samen met Ouders & Onderwijs, ondersteund door Per Saldo en Defence for
Children
websitebericht: Geld moet bij scholen en leerlingen terecht komen
download hier de brief (pdf), word-versie



Rechtsbijstand
Aanleiding: Algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand
websitebericht: Inperking en bezuiniging rechtsbijstand moet van tafel
download hier de oproep aan de Kamer (pdf), word-versie



Inclusieve arbeidsmarkt
Aanleiding: Algemeen overleg participatiewet
Samen met FNV, CNV, VCP, LCR, Cedris, Wij Staan Op!
websitebericht: Voorstel voor goed-werkende inclusieve arbeidsmarkt
download hier de brief (pdf), word-versie



Wmo abonnementstarief
Aanleiding: wetswijziging Wmo-eigen bijdragen
Samen met Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Per Saldo, LOC
websitebericht: Abonnementstarief mooie eerste stap.......
download hier de brief (pdf), word-versie



Parkeerkosten
Aanleiding: kabinetsvoorstel Differentiatie parkeertarieven
Reactie gegeven op internetconsultatie aanpassing Gemeentewet
websitebericht: 'Vermijd extra parkeerkosten door milieumaatregel'

Wilt u meepraten over de standpunten van Ieder(in)?
Neem namens uw vereniging deel aan onze meedenkgroepen.
Meer over de meedenkgroepen Ieder(in)

Ieder(in) in de media

Ieder(in) is de afgelopen weken meerdere keren in de media verschenen:


Sluiting Jurdisch Steunpunt
Interview bij Nationale Zorggids over de gedwongen sluiting van het
Juridisch Steunpunt. Illya Soffer vreest dat mensen met een beperking niet
meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Lees hier het interview



Toegankelijkheid openbaar vervoer
De overheid heeft afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van het
openbaar vervoer. Een goede start, maar er zijn ook zorgen.
Dit zegt Ieder(in)-beleidsmedewerker Martin Boerjan in het online-magazine
OneWorld.
Lees hier het artikel



Zorg
Illya Soffer bezocht vorig jaar met een aantal zorgbestuurders onze
Zuiderburen om kennis te maken met het zorgsysteem aldaar. Vlaanderen
heeft één toegang tot zorg en ondersteuning, genaamd: het breed onthaal.
Het bezoek inspireerde Illya Soffer een analyse te maken van de
Nederlandse situatie. Verschenen in magazine Coincode
Lees meer



Toegankelijkheid stembureau's
Nationale Zorggids neemt de berichtgeving over de nieuwe schouwlijst
toegankelijkheid stembureau's van ons over.
Lees meer

Verenigingsnieuws

Algemene ledenvergadering
Op 15 mei is er weer een Algemene ledenvergadering van Ieder(in). Agenda en
vergaderstukken sturen we u t.z.t. toe, maar aanmelden kan nu al.
Ja, ik kom naar de Algemene ledenvergadering van 15 mei

Vertrek Machteld Goldhoorn
Sinds 1 maart 2019 werkt Machteld Goldhoorn niet meer bij Ieder(in). De functie
'manager Leden- en verenigingszaken' is in het nieuwe functiehuis van Ieder(in) komen te
vervallen. Om missie en achterban dichter bij elkaar te brengen, willen we directe
contacten tussen leden en de verschillende inhoudelijke medewerkers van Ieder(in)
makkelijker maken. Contact met leden is daarom binnen het bureau van Ieder(in) in
verschillende functies opgenomen, onder meer bij de programmamanagers en
medewerkers communicatie. Hebt u vragen over verenigingszaken, dan kunt u contact
opnemen met Aartjan ter Haar.
Machteld was jarenlang voor onze leden het aanspreekpunt. Hieronder een kort
persoonlijk bericht van haar naar aanleiding van haar vertrek.
--Beste leden van Ieder(in),
Na ruim 12 jaar werkzaam te zijn geweest, waarvan de laatste jaren als manager Ledenen verenigingszaken, ga ik Ieder(in) verlaten. Omdat Ieder(in) zich ontwikkelt als
netwerkorganisatie, is mijn functie komen te vervallen. De leden(verenigingen) blijven
voor Ieder(in) natuurlijk belangrijk. Mijn taken worden dan ook overgenomen door
Aartjan ter Haar.
Ik weet nog niet wat ik in de toekomst ga doen, maar dat onze paden zich waar dan ook
op enig moment weer zullen kruisen, is voor mij bijna een zekerheid. Ik wil u heel
hartelijk danken voor de plezierige en vruchtbare samenwerking de afgelopen jaren en ik
wens u het allerbeste voor u en uw achterban.
Machteld Goldhoorn

