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

Nieuws

Wijs gemeente op risico's resultaatgericht indiceren
Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het
vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wmo. Dat komt
nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Wijs uw gemeente op deze uitspraak. Gebruik hiervoor eventueel
onze voorbeeldbrief.
Voorbeeldbrief aan wethouder
Lees meer

Reageer op wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
Staatssecretaris Van Ark (SZW) presenteerde onlangs een wetsvoorstel om de
Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging kan via
een internetconsultatie gereageerd worden. Ieder(in) heeft dat inmiddels gedaan.
Download hier de reactie van Ieder(in)
Zelf reageren kan hier, tot 18 december

Juridisch Steunpunt moet sluiten
Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) stopt per 1 januari 2019. Mensen helpen met
juridisch advies en ondersteuning mogen we niet meer bekostigen vanuit de
subsidie. Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen sluiting. We hebben naarstig
gezocht naar andere mogelijkheden voor financiering. Helaas is dat nog niet
gelukt.
Lees meer
Om mensen niet helemaal in de kou te laten staan, hebben we een Juridische
wegwijzergemaakt. U kunt deze verspreiden onder uw leden en achterban.

Nieuwe leden

Op de Algemene ledenvergadering van Ieder(in) in november zijn twee nieuwe
leden toegetreden en van harte welkom geheten: De Vereniging Angelsyndroom
Nederland en Maatjeswerk Autisme Barneveld.

Informatie van onze website
Overigens kunt u alle informatie van onze website die interessant is voor uw
achterban vrij publiceren (graag met bronvermelding). Dit geldt overigens alleen
voor de tekst, niet voor de beelden. Bijvoorbeeld de berichten:
 10 vragen over het Wmo-abonnementstarief
 Informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning
 Laatste nieuws over Valys en milieuzone

Taskforce Zeldzaam ontwikkelt folder Meedoen met
zeldzame aandoening
De Taskforce Zeldzaam (TFZ) is een ‘Special Interest Groep’ binnen Ieder(in) die
zich inzet voor het collectieve belang van mensen met een zeldzame
aandoening. De TFZ wil overheden, organisaties en zorgverleners in het sociaal
domein beter informeren over de knelpunten die mensen met een zeldzame ziekte
ondervinden en hoe die kunnen worden aangepakt. De TFZ heeft een
folder ontwikkeld die de specifieke situatie van mensen met een zeldzame
aandoening duidelijk maakt.
Lees meer over de TFZ
Download de folder Meedoen met een zeldzame aandoening

Klink

Help elkaar verder op Klink
Wil je werken, maar je gezondheid gaat achteruit
Zijn jullie al druk met de Omgevingswet?
Dit zijn twee lopende gesprekken op Klink. Help elkaar verder op Klink. Wil je
meepraten of zelf een gesprek starten? Maak ook een account aan.

