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ACTUEEL

Woningaanpassingen en hulpmiddelen essentieel
Bij het aanvragen van woningaanpassingen en hulpmiddelen stuiten mensen nog
steeds op problemen. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Ieder(in) en de
Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Minister ambitieus over toegankelijkheid
In het tv-programma Kassa reikte minister De Jonge de award uit voor de meeste
toegankelijke gemeente. Hij werd daarnaast ook goed aan de tand gevoeld over het
Bouwbesluit en de Kieswet. Dat leverde hoopvolle uitspraken op.
Lees meer

Milieuzones hindernis voor aangepaste auto's
Door de invoering van milieuzones worden gemeenten steeds moeilijker
toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een dieselauto met aanpassingen.
Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer om een oplossing.
Lees verder

Aan het werk!
Jongeren met een beperking die kunnen werken, hebben moeite met het vinden en
behouden van werk. Tien jongerenorganisaties en Ieder(in) stuurden het pamflet
'Aan het werk!' naar de Tweede Kamer.
Lees meer of download direct het pamflet (pdf) of wordversie

AAN DE SLAG

Wat kunt u ná de verkiezingen doen?
Na de verkiezingen starten de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.
Een goed moment om te pleiten voor een coalitieakkoord dat uitgaat van
toegankelijkheid en ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Om de kersverse
gemeenteraadsleden daarbij een handje te helpen ontwikkelde Ieder(in) tien
bouwstenen die onmisbaar zijn voor een inclusief coalitieakkoord.
Lees meer of direct downloaden:

•

Handleiding Bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord (pdf), Wordversie

•

De bouwstenen (pdf), Word-versie

•

De bouwstenen in eenvoudige taal (pdf), Word-versie

Heeft u interesse in een persbericht over de bouwstenen voor een inclusief
coalitieakkoord, stuur dan een mailtje naar Maartje Schama, m.schama@iederin.nl

UW ERVARING

Meld uw problemen met het stemmen
Het College voor de Rechten van de Mens heeft het online Meldpunt Onbeperkt
Stemmen geopend. Tot 4 april kunnen mensen met een beperking via dit meldpunt
laten weten of zij op problemen stuiten bij het stemmen.
Ga naar het Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Loopt uw gemeente voorop?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt 25 gemeenten die voorop lopen
bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Hoe doet uw gemeente het als het
gaat om volwaardig meedoen en de inzet van ervaringsdeskundigen?
Lees meer

Doet u mee aan het Ieder(in)-panel?
Kunt u goed wonen, werken en leren? Krijgt u of uw kind de juiste zorg? Via het
panel van Ieder(in) kunt u uw stem laten horen.
Lees meer of meld u direct aan

VOORLICHTING

Zorgkosten terug van de belasting

Vanaf 1 maart kunt u uw aangifte inkomstenbelasting indienen. Heeft u in 2017
veel extra kosten gemaakt voor zorg en ondersteuning? Een deel van die kosten
kunt u nog steeds terugkrijgen via de belasting. Meerkosten.nl legt uit hoe u dat
kunt doen.
Lees meer of ga direct naar Meerkosten.nl

Gratis app Nationale
Zorgnummer
Met vragen over zorg, ondersteuning of participatie
kunt u terecht bij het Nationale Zorgnummer van
Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND
Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
Sinds begin maart is het Nationale Zorgnummer niet
alleen per mail of telefoon bereikbaar, maar ook via
een app (momenteel alleen voor Android). Met de app op uw mobiel heeft u de
hulplijn altijd binnen handbereik.
Download hier de app
Nationale Zorgnummer

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

