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Nieuwsbrief van VG-BelangenPlatform Drenthe,
13 mei 2013, derde jaargang, nummer 6.
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen binnen de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Drenthe.
Als u iemand kent voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is, wilt u deze dan doorsturen? Bij
voorbaat dank voor uw medewerking.

Zorgakkoord
Inmiddels is er een zorgakkoord. Dit zorgakkoord betreft de hele zorg.
In dit akkoord is ook in grote lijnen aangegeven welke bezuinigingen en
overhevelingen in de langdurige zorg niet door gaan of ‘verzacht’
worden. (zie onderdeel 3.2)
De belangrijkste punten voor de VG-sector zijn:
a. ZZP VG 4 blijft geheel en ZZP VG 3 deels (50%) in de “kern AWBZ”;
b. ZZP LVG 1 t/m 5 en SGLVG 1 blijven in de “kern AWBZ”;
c. Ambulante dagbesteding en persoonlijke verzorging blijven in 2014
nog in de AWBZ, maar gaan per 1 januari 2015 over naar de
gemeenten; dit jaar uitstel wordt echter ‘betaald’ door een korting op
de PGB-tarieven en beperking van contracteerruimte voor de “in
natura zorg”;
d. Op de huishoudelijke zorg wordt niet 75% bezuinigd, maar 40%.
Voor de tekst van het Zorgakkoord, klik hier.
Voor de eerste reactie van VGN (koepel van zorginstellingen) klik hier.

Uitstel Participatiewet
Als gevolg van het gesloten Sociaal Akkoord is de invoering van de
Participatiewet (de opvolger van de wet Werken naar vermogen )
uitgesteld tot 1 januari 2015. Voor meer informatie, klik hier.
Platform VG en CG-Raad hebben een factsheet gemaakt met daarin de
voornaamste veranderingen in de Participatiewet als gevolg van het
Sociaal Akkoord. De factsheet bevat ook standpunten van beide
organisaties over die wijzigingen. Voor de factsheet, klik hier.

Thema van de maand: Erven en schenken
Belangenorganisatie SIEN heeft in haar nieuwsbrief
van mei als thema “Erven en Schenken” gekozen.
Behandeld worden onderwerpen als nalatenschap en
een testament op laten maken, het vermogen van
iemand met een verstandelijke beperking verlagen.
Verder kunt u via de website ook de brochure “Erven en Schenken”
bestellen. Voor meer informatie over dit onderwerp, klik op www.sien.nl)
(Bron: Sien – nieuwsbrief mei 2013)

Volledige inclusie is nog niet bereikt
Inclusie is regelmatig onderwerp van discussie. Waar de een vindt dat
we al flinke stappen hebben gezet in Nederland, is een ander van
mening dat er nog een lange weg is te gaan. Hoe ver is Nederland als
het gaat om inclusie? Feiten, meningen en ervaringsverhalen laten zien
waar het wel en niet lukt. Wet- en regelgeving kan meedoen
bevorderen, maar dat betekent nog niet dat er ook sprake is van sociale

inclusie. ‘Die laatste stap is het meest weerbarstig’, stelt onderzoeker
Hans Kröber. Voor volledig artikel, klik hier. (Uit: Nieuwsbrief Markant: april 2013)

GigaGFestival in Pesse
Op donderdag 23 mei is er voor mensen met een beperking en hun
verwanten weer een groot muziekfestival in de feesttent in Pesse met
als artiesten Rene Karst, Lucas en Gea, De Piratentoppers, Frans Duyts
en Mooi Wark.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in “Het Podium” aan de
Schutstraat in Hoogeveen, maar ze zijn ook online te bestellen. Kijk
daarvoor op de website van het festival. Op de site is ook verdere
informatie over het muziekfeest te vinden.
Klik daarvoor op:www.gigagfestival.nl.

Ik wil loeigoeie zorg
Als u voor de dagbesteding een zorgboerderij in eigen omgeving of wat
verder weg zoekt kijk dan eens op de
kieswijzer/website ikwilloeigoeiezorg.nl.
Deze website geeft ondersteuning bij het
vinden van een passende zorgboerderij, maar
ook kunt u een indruk krijgen van de
kwaliteit en het karakter van de
zorgboerderij. (Voor meer informatie, klik op:ikwilloeigoeiezorg.nl)
Bijeenkomst met WMO-raden in Drenthe
Op 14 mei a.s. organiseren VG-BelangenPlatform Drenthe en MEEDrenthe een bijeenkomst in het gemeentehuis in
Emmen die in de eerste plaats bestemd is voor alle
leden van de WMO-raden in Drenthe en voor de
ambtenaren en wethouders WMO. Sprekers voor
deze middagen zijn o.a. John Vaneman, directeur van
MEE-Drenthe en AukeJelle Kingma, manager
gehandicaptenzorg Zorgkantoor Achmea. Beiden
zullen vanuit eigen optiek een presentatie verzorgen
over de ontwikkelingen in de zorg, de gevolgen daarvan voor
zorgkantoren, voor gemeenten en voor de cliënten. Verder wordt er nog
informatie verstrekt door Harriet Hollander, adviseur Versterking WMO
over het programma “Aandacht voor iedereen” en door Jeroen Veltheer,
over “Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en
de relatie met de WMO”. Zie verder: Agenda en activiteiten.
(Voor inlichtingen kunt u contact opnemen via de mail:
secretariaat@vgbelangenplatform-Drenthe.nl of per telefoon: 0528-261221)

Brussendag in Bakkeveen
Op zaterdag 25 mei a.s. wordt er weer een Brussendag georganisserd
door de Stichting Brussen NoordNederland. Deze dag is speciaal bedoeld
voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar
die een verstandelijk of meervoudig
beperkte broer of zus hebben. Aanmelden
kan via tel: 06-46236953 en voor
aanmelding via de e-mail is er: info@brussennoordnederland.nl.
(Voor meer informatie, klik op www.brussennoordnederland.nl en kijk ook bij Agenda en
activiteiten. (Bron: Nieuwsbulletin Kansplus - afd. Drenthe, mei 2013)

Iets betekenen voor een ander?
Dat kan, want er is grote behoefte aan vrijwilligers die via een bestuursfunctie in een Wmo-raad, in een cliëntenraad, in een belangen-

organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen
denken en mee kunnen werken.
Ook zijn er allerlei mogelijkheden om iemand met een verstandelijke
beperking persoonlijk te begeleiden door b.v. met iemand te gaan
winkelen, een kopje koffie te drinken, te zwemmen en te fietsen (ook in
groepsverband) enz. Op de website van het VG-BelangenPlatform
Drenthe verschijnt binnenkort een lijst met contact-adressen en links,
maar u kunt zich alvast oriënteren in uw eigen omgeving of gemeente.
Van harte bij u aanbevolen.
Osani-Kernkringen in Assen en Meppel
Osani nodigt belangstellenden uit voor een volgende Asser en Meppeler
KernKring bijeenkomst. Op deze
bijeenkomst kunnen ervaringen worden
uitgewisseld m.b.t. het opbouwen van
een sociaal netwerk van betrokken
mensen rondom de hoofdpersoon.
Hoofdthema van deze bijeenkomsten is
“Hoe pak je dat aan, het opzetten van
een netwerk?” Voor deze bijeenkomsten word een bijdrage gevraagd
van € 10,-- per familie.
U kunt zich aanmelden door te bellen met 06-30304084 of door een email te sturen naar hberends@osani.nl.
(Zie ook: www.osani.nl en zie verder bij Agenda en activiteiten)

Uit de regio 1…
MEEbussen in de regio
Om dichter bij de client te staan gaan MEE Groningen en MEE Drenthe
steeds meer lokaal werken. Zo rijden er
MEEbussen door deze provincies. De MEEbus
werkt net als de gewone kantoren, u kunt
binnenlopen zonder afspraak voor informatie of
advies. De MEEbus is rolstoeltoegankelijk.
(Voor meer informatie over de MEEbus in Drenthe, klik hier).
Uit de regio 2…
Opening Zorgcamping de Vlieger
Op 22 juni a.s. gaat zorgcamping De Vlieger in Nieuweroord open.
Martin en Trineke van der Meer zijn in
april 2010 begonnen met een logeerhuis
en naschoolse begeleiding en nu wordt
ook de zorgcamping in gebruik
genomen. In de afgelopen jaren is er
hard gewerkt om een plek te creëren
voor kinderen met ASS (=Autisme
Spectrum Stoornissen) al of niet in
combinatie met een sociale en/of
verstandelijke beperking. Bij het logeerhuis wordt nu ook een
zorgcamping, bedoeld voor ouders van een kind met ASS, gevoegd. De
camping bestaat uit 23 ruime kampeerplaatsen, voorzien van een eigen
stroom- en watertappunt. Op het veld zijn enkele speeltoestellen
geplaatst en er zijn een zandbak, een voetbalveld, een speelveld enz.
aanwezig. De camping is voorzien van moderne faciliteiten waaronder
een mooi sanitairgebouw met familiedouche. Op zaterdag 22 juni 2013
is er een open dag op de Vlieger. Belangstellenden zijn van harte
welkom. Zie verder: Agenda en activiteiten. (Voor meer informatie: klik op
www.zorgkamperen.nl)
(Uit: NVA-nieuwsflits, nr. 41)

Agenda en activiteiten
14 mei 2013

Bijeenkomst van VG-BelangenPlatform Drenthe,
MEE-Drenthe en Drentsche WMO-raden.
Lokatie: Gemeentehuis Emmen,
Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen
Tijd: 15.00-17.00 uur.

21 mei 2013

Osani – Asser Kernkring bijeenkomst
Lokatie: Wijkcentrum De Dissel,
Kleuvenstee 2 – 4, 9403 LR Assen
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (deur open om 19.10 uur)

23 mei 2013:

GigaGFestival Pesse
Lokatie: Feesttent Pesse
Tijd: 19.30-22.30 uur.

25 mei 2013:

Kansplus-Drenthe: Familiedag op het water
Rondvaart door de Kop van Overijssel
(NB: alleen voor leden Kansplus-Drenthe)

25 mei 2013:

Brussendag (Stg. Brussen Nrd-Nederland)
Lokatie: SAM’s Pannenkoekerij,
Mjûrnsterwei 16c, 9243 SK Bakkeveen.

22 juni 2013:

Opening Zorgcamping De Vlieger (Open Dag)
Lokatie: Trambaan 8,7911 TM Nieuweroord

18 juni 2013:

Osani - Meppeler KernKing bijeenkomst
Lokatie: Wijkgebouw De Boerhoorn,
Brandemaat 5, 7943 EZ Meppel
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (deur open om 19.10 uur)

Het VG-BelangenPlatform Drenthe werkt samen met
Dit Koningskind,
Kansplus,
Sien,
Zorgbelang Drenthe,
Mee-Drenthe,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,

VG-BelangenPlatform Groningen,
VG-BelangenPlatform Friesland,
Stichting Downsyndroom,
Platform VG,
Familievereniging De Trans,
Stichting Osani.

(voor een bezoek aan de websites: klik op de namen van de instellingen)

Het werk van het VG-BelangenPlatform Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt en
ondersteund door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand anders digitaal doorgestuurd, maar wilt u het in de toekomst zelf
ontvangen, klik dan voor de aanmelding op secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief en van informatie van en over het VGBelangenPlatform Drenthe, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven door te klikken op Uitschrijven.
www.vg-belangenplatform-drenthe.nl

