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ACTUEEL

Jeugdhulp: óók voor kinderen met beperking
'Zo’n 500.000 jeugdigen met een beperking of chronische aandoening en hun
gezinnen hebben betere ondersteuning nodig. Hun situatie is urgent.’ Dit
schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding
voor de brief is de beloofde 1 miljard extra voor jeugdhulp.

Lees verder - Besteed extra miljard jeugdhulp óók aan kinderen met een
beperking



Vertelpunt: deel uw ervaring met jeugdhulp
Bij het Vertelpunt Zorg voor de Jeugd van het Ministerie van VWS
kunnen ouders hun ervaringen met jeugdhulp delen. Ieder(in) roept
ouders van kinderen met een levenslange beperking op dat te
doen, zodat zij beter in beeld komen bij beleidsmakers en
zorgaanbieders. Dat is hard nodig, want het jeugdhulpbeleid is
voornamelijk gericht op jeugd en gezinnen met andere problematiek.
Lees meer of ga direct naar het Vertelpunt Zorg voor de Jeugd

En verder


2020 overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang



Pak verkokering aan: mensen willen zekere zorg én
meedoen



Onze reactie op wijzigingen Participatiewet en Ziektewet



Inspraak zorgverzekeringswet moet beter



Vijf keer discriminatie



Provincie, maak toilet in trein verplicht

ONDERZOEK

Doe mee aan ons onderzoek zorg en
ondersteuning
Goede zorg en ondersteuning kan het verschil uitmaken tussen wel of niet
zelfredzaam zijn. Wel of niet meedoen aan de samenleving. Wel of geen fijn
sociaal leven. Ieder(in) wil daarom onderzoeken hoe tevreden mensen
momenteel zijn over de zorg en ondersteuning die ze krijgen.
Lees eerst meer of ga direct naar de vragenlijst Krijgt u juiste zorg en
ondersteuning?

VACATURE
Programmamanager Leren & Werken
Voor het programmateam Leren & Werken zoekt Ieder(in) per direct een enthousiaste
programmamanager met hart voor de zaak, voor 32 - 36 uur per week. Als
programmamanager word je de samenbindende factor voor het team.
Lees meer

BIJEENKOMST

Openbaar vervoer: is uw regio goed op weg?
Gemeenten en provincies moeten het Besluit Toegankelijkheid Openbaar
Vervoer uitvoeren. Wat staat er eigenlijk in dit besluit en hoe staat het met de
uitvoering?
Op 19 juni organiseert Ieder(in) samen met de Meedenkgroep Mobiliteit en
platform Klink een bijeenkomst over het Besluit Toegankelijk Openbaar
Vervoer. Voor lokale belangenbehartigers.
Lees meer op platform Klink

Meedenken over ZorgkaartNederland
Ieder(in) nodigt mensen met een beperking en hun familie of verzorgenden
uit om op dinsdag 18 juni mee te komen denken over de doorontwikkeling
van de website ZorgkaartNederland. Op ZorgkaartNederland kunnen mensen
hun ervaringen met de zorg delen.
Lees meer

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID

Boordevol natuur en cultuur
Dit jaar besteedt de Week van de Toegankelijkheid extra veel aandacht aan
natuur en cultuur. Samen met het Rijksmuseum en Natuurmonumenten wordt
er gewerkt aan een mooi programma. Doe ook mee.
Lees meer op de vernieuwde website van de Week van de Toegankelijkheid

OVER ONZE LEDEN

Stichting Downsyndroom

Tieners met Downsyndroom: Ik ben geen kind
meer!
Stichting Downsyndroom ontwikkelde informatiemateriaal voor tieners. Het

materiaal helpt tieners met Downsyndroom hun gedachten te verwoorden. En
het helpt ouders inzicht te krijgen in de belevingswereld van hun kind. Lees
meer

Stichting Kind & Ziekenhuis

Kun je niet naar school? Leen een robot
Kun je vanwege je beperking niet naar school? Via Stichting Kind en
Ziekenhuis kun je gratis een robot in bruikleen krijgen die in jouw plaats naar
school gaat. Zo hoef je niets te missen. Lees meer

CCUVN

Digitale coach voor mensen met darmziekte
De Nori Health app is een digitale coach voor mensen met een chronische
darmziekte (IBD). De app helpt de kwaliteit van leven voor mensen met IBD
te verbeteren. De app is nog ontwikkeling. De eerste tests zijn uitgevoerd in
samenwerking met CCUVN. Lees verder op de website van de CCUVN

Ook lid worden?
Stichting Down Syndroom, Stichting Kind & Ziekenhuis en de CCUVN zijn lid
van Ieder(in). Belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunnen lid
worden. Wilt u uw organisatie ook aanmelden als lid? Stuur een e-mail
naar post@iederin.nl
Meer over het lidmaatschap leest u op onze website.
Waarom lid worden van Ieder(in)?

Vragen over deze L(in)k?
Stuur een bericht naar post@iederin.nl

