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BLOG

'Ook de overheid moet Onbeperkt meedoen'
Voor Sociaalweb.nl schreef Ieder(in)-directeur Illya Soffer een kritische blog over
de voortgang van het VN-verdrag Handicap.
In de voortgangsrapportage van het ministerie van VWS staat dat het verdrag tot
creatieve initiatieven leidt waar mensen met een beperking onmiddellijk baat bij
hebben. Goed moment voor de overheid om haar regierol te pakken, maar dat
gebeurt volgens Soffer nog te weinig. De overheid lijkt vooral anderen aan te
moedigen. Maar alleen aanmoedigen is niet genoeg.
Lees de blog op Socialweb

ACTUEEL

Tweede Kamer wil brede coalitie inclusief
onderwijs
De Tweede Kamer wil dat er een brede coalitie komt van onder meer schoolleiders,
leraren, ouders en gemeenten die gaat toewerken naar goed inclusief onderwijs.
Daarnaast wil de Kamer dat de uitvoering van het passend onderwijs verbetert en
dat de lerarenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan voor passend
onderwijs. Ieder(in) is blij met de verschillende moties die hiervoor in de Tweede
Kamer zijn aangenomen.
Lees meer

Ouders te veel met achterdocht benaderd
Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de
jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in de weg
en belemmert het bieden van maatwerk. Minister De Jonge erkent dat er extra
aandacht nodig is voor deze groep kinderen en heeft na het zomerreces een
Algemeen Overleg toegezegd.
Lees meer

Banenafspraak steeds meer papieren
werkelijkheid
In een brief aan de Kamer meldt staatssecretaris Van Ark dat er in 2018 maar liefst
52.000 banen zijn bijgekomen. Mooie cijfers, maar de werkelijkheid is anders. Door
met cijfers en doelgroepen te schuiven lijkt het resultaat mooier dan dat het is.
Lees meer

JAARVERSLAG 2018

VN-verdrag Handicap als kompas
'Langzaamaan zien we effect van het VN-verdrag Handicap. Steeds meer mensen
willen iets met inclusie.' Dit zegt Ieder(in)-directeur Illya Soffer in het jaarverslag
2018. Maar ze is niet alleen maar positief. Lees ons bericht over het jaarverslag
2018
of download direct het jaarverslag 2018 - pdf
jaarverslag 2018 - tekstbestand

BIJEENKOMST

Bijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat kun je als lokale belangenbehartiger doen voor betere cliëntondersteuning in
jouw gemeente? Op dinsdag 3 september organiseert Ieder(in) een bijeenkomst
voor lokale belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en
(cliënt)vertegenwoordigers van de Koplopergemeenten Cliëntondersteuning.
Interesse? Lees meer of meld je direct aan

DOE MEE

Week van de Toegankelijkheid 2019
De voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid van 7-11 oktober zijn in
volle gang. Meer weten over de Week, wat je zelf kunt doen of zien wat er in het
land wordt georganiseerd? Neem een kijkje op de
website www.weekvandetoegankelijkheid.nl
Vanaf nu tot oktober op de hoogte blijven? Volg de Week
op Facebook en Twitter en meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit gebeurt er op Klink
Platform Klink is voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking.
Misschien is Klink ook voor jou interessant? Bekijk hier wat er zoal gebeurt op Klink
Deelnemer worden? Maak een account aan

Cursus Politiek Actief
Dit najaar zijn er drie speciale pilots van de cursus Politiek Actief voor de
gemeente. De cursus is voor iedereen die interesse heeft om politiek actief te
worden. In deze pilots is speciale aandacht voor toegankelijkheid. Mensen met een
auditieve, visuele en/of fysieke beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd voor
deze pilots.
Lees meer en meld je aan

Deel ook jouw ervaringsverhalen met de VN

De Verenigde Naties wil van Nederlanders met een beperking zelf horen of zij
vinden dat ze gelijk behandeld worden. Waarom en hoe jij jouw ervaring kunt
delen, lees je op de website Niets Over Ons Zonder Ons.
Ga naar Niets Over Ons Zonder Ons

BROCHURES
Update informatie gemeentepolis
Biedt uw gemeente al een gemeentelijke zorgverzekering aan? Voor mensen met
hoge zorgkosten en een laag inkomen kan zo'n verzekering aantrekkelijk zijn. Ons
informatieblad over de gemeentepolis is weer ge-update. Voor lokale
belangenbehartigers.
Lees meer

Ondersteuningsplan en dagelijkse communicatie
Hoe kun je een goed gesprek voeren met mensen met een beperking, bijvoorbeeld
over het ondersteuningsplan? De brochure ‘(Digitale) middelen en methoden
dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’ kan hierbij helpen.
Lees meer

