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voor leden Ieder(in)

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

Vereniging

Algemene ledenvergadering: Ieder(in) 2040
Op de Algemene ledenvergadering van 15 mei willen we graag naast de gebruikelijke
agendapunten met u in gesprek over de toekomst. Hoe is de situatie voor mensen met
een beperking en chronische ziekte in 2040? Welke gevolgen kan dat hebben voor uw
organisatie en voor Ieder(in)? Dit gesprek zal draaien om vragen als:




Welke ontwikkelingen voltrekken zich de komende 20 jaar die relevant zijn voor
onze achterban?
Wat is er in 2040 gerealiseerd van het VN-verdrag Handicap?
Met welke uitdagingen heeft een PG-organisatie als de uwe dan te maken?

Agenda en vergaderstukken (inclusief meer informatie over Ieder(in) 2040) zijn inmiddels
per mail aan u verstuurd.
Aanmelden voor de ALV kan hier
Vragen over de ALV? Stuur een mail naar Aartjan ter Haar, a.terhaar@iederin.nl

Denk of praat mee

Uw ervaring en die van uw leden of achterban zijn onmisbaar. Onderstaande vragenlijsten
of bijeenkomsten zijn wellicht relevant voor u en/of uw achterban.


Niets Over Ons Zonder Ons: wat is belangrijk?
Samen met de Alliantie VN-verdrag Handicap voert Ieder(in) het project Niets Over
Ons Zonder Ons uit. Dit project loopt dit jaar af. Voor een vervolg van dit project
willen we weten wat mensen met een beperking zelf belangrijk vinden.
Naar de vragenlijst
Naar websitebericht



Meer mensen met een beperking in politiek en bestuur
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een actieplan waardoor meer
mensen met een beperking politieke en bestuurlijke posities gaan bekleden. Het
ministerie nodigt mensen met een beperking uit mee te denken over dit actieplan.
Wilt u meedenken? Kom dan 4 juli naar de bijeenkomst van het ministerie.
Kent u mensen die willen meedenken? Attendeer ze op deze mogelijkheid.
Lees meer en meld u aan



Enquête voor studenten in mbo en hoger onderwijs
Heeft u onder uw leden of in uw achterban veel jongeren? Wilt u dan onze
vragenlijst over studeren in het mbo of hoger onderwijs verder verspreiden?
Direct naar de vragenlijst
Lees meer



Wonen met een beperking: aanbod en vraag
Verwey Jonker doet onderzoek naar de woningmarkt voor mensen met een
beperking en zoekt hiervoor mensen die eind mei willen meedoen aan een
specifieke focusgroep-bijeenkomst.
Lees meer



Groot onderzoek naar reizen met een beperking en aangepaste vakanties
Reisorganisaties ANVR en NBAV onderzoeken de behoeften van reizigers met een
beperking.
Lees verder op Niets Over Ons Zonder Ons



Merkbaar beter thuis
Tot slot willen we u nog wijzen op de regiobijeenkomsten Merkbaar beter thuis,
georganiseerd door het Ministerie van van VWS en de VNG.
Lees meer op de website Merkbaar beter thuis

Brieven naar Den Haag

In maart en april verstuurde Ieder(in) de volgende lobby-brieven


Toegankelijkheid openbaar vervoer en taxi
Aanleiding: Algemeen Overleg openbaar vervoer en taxi
Samen met: Oogvereniging
Download hier de brief



Toegang tot Wmo-zorg
Aanleiding: Algemeen Overleg Sociaal Domein
Download hier de brief



Passend onderwijs
Aanleiding: plenair-vervolg debat Zorg en onderwijs
Samen met: Ouders & Onderwijs, Balans, Per Saldo, MIND
Download hier de brief



Wmo-abonnementstarief
Aanleinding: wetswijziging
Samen met: Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB, LOC
Download hier de brief
Laatste webbericht



Toegankelijkheid crisiscommunicatie
Aanleiding: ontoegankelijke crisiscommunicatie aanslag Utrecht
Samen met: Dovenschap, FODOK, FOSS, Stichting Plotsdoven, Stichting Hoormij,
Divers doof, Nederlandse dove jongeren
Download hier de brief
Laatste webbericht



Wmo resultaat-gericht indiceren
Aanleiding: Brief van minister De Jonge
Samen met: ANBO, KBO-POCC, LOC, Per Saldo, MantelzorgNL
Download hier de brief
Webbericht



Studeren met een beperking
Aanleiding: Algemeen Overleg studenten met een beperking in mbo en hoger
onderwijs
Samen met: Studeren & Werken Op Maat
Download hier de brief Webbericht

Onderzoek

Subsidieregelingen te ingewikkeld en tijdrovend
Meerdere leden van Ieder(in) hebben meegewerkt aan een onderzoek naar de problemen
de pg-organisaties tegenkomen bij het aanvragen van subsidie.




de samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek
de rapportage van het onderzoek
het websitebericht

Meer meldingen van discriminatie
Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap neemt toe. EenVandaag
maakte hier een reportage over, onder meer met een reactie van Ieder(in)-directeur Illya
Soffer.
Bekijk hier de reportage van EenVandaag of lees meer op onze website
Van de Rijksoverheid: rapport Discriminatiecijfers 2018

Leden in de media

"We begrijpen ook wel dat politieagent
er niet in zit"
De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) vierde begin deze maand haar 25-jarig
jubileum. De Telegraaf besteedde er aandacht aan en sprak onder meer met de 20-jarige
Elise Schöll, kinderrevalidatiearts Marjolein Verhoef en oprichtster Lenie Voorn.
Lenie Voorn (66): "Wij snappen ook wel dat een baan als politieagent, militair of
stewardess er niet in zit, maar verder zijn er weinig beletsels om een klein mens aan te
nemen."
Telegraaf: Kleine mensen willen gewoon zijn

Helft ouders van kinderen met kanker
meldt zich ziek
De helft van de ouders van kinderen met kanker meldt zich ziek op het werk, omdat de
huidige zorgverlofregeling tekortschiet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Vereniging Ouders, Kinderen &
Kanker.
Het onderzoek haalt het landelijke nieuws.
NOS: Ouders ernstig zieke kinderen hebben meer zorgverlof nodig

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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