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voor leden Ieder(in)

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

Vereniging

Verslag Algemene ledenvergadering
Op 15 mei was de Algemene ledenvergadering.




Concept-verslag ALV 15 mei 2019
Presentielijst ALV 15 mei 2019
PowerPoint presentatie Illya Soffer

Opmerkingen over het concept-verslag en de presentielijst kunt u sturen naar Pien
Haruna, p.haruna@iederin.nl

Denk mee over onze toekomstvisie
Hoe inclusief is Nederland in 2040? In dat jaar zijn we 25
jaar op weg met de uitvoering van het VN-verdrag
Handicap. Wat is er dan nog nodig voor mensen met een
beperking of chronische ziekte? En wat betekent dat voor
het werk van Ieder(in)?
Op verzoek van het bestuur en op uitnodiging van het
ministerie van VWS gaat Ieder(in) een toekomstvisie
opstellen: Ieder(in) 2040. De toekomstvisie gaat de
komende jaren vormgeven aan de koers en het werk van Ieder(in).

We zoeken leden die mee willen denken over deze toekomstvisie. Meld u aan voor de
klankbordgroep Ieder(in) 2040. Stuur een mail naar Aartjan ter
Haar, a.terhaar@iederin.nl

Nieuwe leden en bestuursleden
Op de Algemene ledenvergadering van 15 mei zijn Maaike Ballieux en Beer
Boneschansker benoemd als bestuurslid. Sander Hilbrink is herbenoemd. Ellen Nauta
heeft afscheid genomen.
Daarnaast zijn er drie nieuwe leden toegelaten: de ME/cvs Vereniging, SH Jong en
Stichting Stiebo. Lees meer

Nieuws van of over leden

"Weet wat ik heb"
'Weet wat ik heb' helpt kinderen met een aandoening bij het vertellen van hun verhaal in
de klas. Op het nieuwe platform kunnen kinderen informatie vinden voor een spreekbeurt,
tot nu toe over acht aandoeningen. 'Weet wat ik heb' is een initiatief van acht
patiëntenverenigingen (zes van hen zijn lid van Ieder(in)).
Het platform staat open voor nieuwe deelnemers. Onder de button "Mijn aandoening staat
er niet bij' staat:. Misschien wil jouw patiëntenvereniging wel meedoen? Laat ze deze site
maar zien....
Bekijk hier het nieuwe platform Weet wat ik heb

Expertisecentrum UWV werken met een visuele beperking
Vanaf nu heeft het UWV een speciaal expertisecentrum in Utrecht voor de toekenning van
werkplekaanpassingen aan blinden en slechtzienden. Alle aanvragen van mensen met een
visuele beperking worden hier behandeld..
Lees verder op de website van de Oogvereniging

Column: Henk en Thea
Stel, je heet Henk of Thea en je hebt zin om met een paar vrienden naar een concert te
gaan, dus je wilt via internet kaarten bestellen. Maar dan blijkt dat alle mensen die Henk
of Thea heten speciale kaarten moeten kopen, telefonisch. En dat ze maar één........
Lees verder op de website van de Dwarslaesie Organisatie Nederland

Brieven naar Den Haag

De afgelopen zes weken verstuurde Ieder(in) de volgende lobby-brieven naar
Den Haag:


Toegankelijkheid digitale overheid
Aanleiding: Algemeen Overleg Digitale Overheid
Samen met: Oogvereniging, Macula Vereniging, Dovenschap, LFB,
KBO-PCOB, NOOM
Download hier de brief
Webbericht: Maak digitale overheid toegankelijk voor iedereen



Jeugdwet schiet tekort voor kinderen met een beperking
Aanleiding: Algemeen Overleg Jeugdwet
Samen met: Per Saldo
Download hier de brief
Websitebericht: Besteed 1 miljard extra óók aan kinderen met
beperking



Gehandicaptenzorg
Aanleiding: Algemeen Overleg Gehandicaptenzorg
Samen met: MIND, Per Saldo, LSR, KansPlus, Sien, VG-netwerken
Download hier de brief
Webbericht: Pak verkokering aan



Toegankelijk stemmen
Aanleiding: Algemeen Overleg Kiesrecht
Samen met: Alzheimer Nederland, Sien, KansPlus, LFB, Oogvereniging
Download hier de brief



Participatiewet en Ziektewet
Aanleiding: internetconsultatie wijziging in de Participatiewet en
Ziektewet
Download hier de brief
Webbericht: Onze reactie op wijziging Participatiewet en Ziektewet



Zorgverzekeringswet
Aanleiding: wetsvoorstel verzekerdeninvloed
Samen met: Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, MIND, KBOPCOB,, LOC, MantelzorgNL.
Download hier de brief
Webbericht: Inspraak zorgverzekeringswet moet beter



Inclusief onderwijs
Aanleiding: notaoverleg Staat van het Onderwijs
Samen met: Defence for Children
Download hier de brief
Webbericht: Voer VN-verdrag Handicap uit, ook in onderwijs



Zorg en dwang
Aanleiding: inwerkingtreding Wet zorg en dwang
Samen met:Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie, KBO-PCOB, LOC,
KansPlus, LSR, LFB.
Webbericht: 2020 overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang



Zorgverzekering
Aanleiding: Algemeen overleg Zorgverzekeringen
Samen met: LOC en Patiëntenfederatie
Download hier de brief
Webbeicht: Laat arts verstandelijke beperking buiten eigen risico

Subsidie

Openstaande subsidieoproepen ZonMw
We attenderen u op een paar openstaande subsidieoproepen. Mogelijk zijn ze voor uw
organisatie interessant.



Aandoeningsoverstijgende Beleid en Strategie-projecten
Patiënten- of cliëntenorganisaties met minimaal tien lidorganisaties kunnen
subsidie aanvragen voor projecten die een aandoening overstijgend karakter
hebben en zich richten op beleid en strategie.
Lees meer



Netwerksubsidie
De netwerksubsidie Voor elkaar! biedt een impuls om samenwerkingen tot stand te
brengen. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een
(chronische) beperking, psychische ziekte of naasten kunnen hier een beroep op
doen.
Lees meer



Medische Producten: Nieuw en Nodig
Tot 3 september kunnen patiëntenorganisaties subsidie aanvragen voor workshops
waarin zij samen met onderzoekers aan de slag gaan met onderzoeksprioriteiten
van patiënten. De workshops zijn bedoeld om onderzoeksideeën van patiënten te
vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën.
Lees meer

Alle openstaande subsidieoproepen van ZonMw

PGO Support cursus Participatie in wetenschappelijk
onderzoek
Aansluitend op de hierboven genoemde subsidieoproep Medische Producten: Nieuw en
Nodig, attenderen we u op de introductiecursus van PGO Support over invloed van
patiëntenvertegenwoordigers op wetenschappelijk onderzoek.
Alle cursussen en bijeenkomsten van PGO Support

Vragen over deze L(in)k voor leden?
Neem contact op Aartjan ter Haar, a.terhaar@iederin.nl, of 030 720 00 00.
U ontvangt deze e-mail omdat u geabonneerd bent op de L(in)k voor leden van Ieder(in)
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