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Agenda
Nieuws van de bestuurstafel
• 17 dec 2017:
Familiebijeenkomst

Follow-up gesprek en activiteiten MEEDOEN in Waalre
In een bijeenkomst met de werkgroep MEEDOEN uit
Waalre heeft Jan onze doelstellingen en activiteiten
uitgebreid onder de aandacht gebracht. De werkgroep is
vooral gericht op jongen kinderen met autisme en een ander label en niet zo zeer op
jongeren met een verstandelijke beperking. Wij noch zij hebben zicht op deze
doelgroep in Waalre. Wel is er interesse om ook voor deze doelgroep
in samenwerking met KansPlus iets te gaan ondernemen.
Najaarsvergadering vervalt
De voor donderdag 19 oktober geplande najaarsvergadering gaat niet door.
De reden daarvoor is, dat er nog vanuit het bestuur, noch vanuit de leden aansprekende en actuele
onderwerpen voor een thema-avond waren aangedragen.
Familiebijeenkomst
Om toch elkaar dit jaar toch nog te kunnen ontmoeten, is er op zondag 17 december a.s. een
familiebijeenkomst in de Hofnar. Deze begint om 15.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Het wordt een
gezellige middag voor ouders en kun kinderen. die zal worden omlijst met een heerlijk buffet en
levende muziek door: zie foto. U ontvangt hiervoor in november een uitnodiging.
Afscheid Ans Damen als bestuurslid; Francis van de Ven kandidaat bestuurslid.
Afgelopen voorjaar heeft Ans Damen aangekondigd, dat zij na een periode van elf jaar
deze zomer wil aftreden als bestuurslid van KansPlus omdat ze andere prioriteiten gaat
stellen.
Het bestuur respecteert haar besluit en spreekt zijn waardering uit voor haar werk, haar
kennis van de doelgroep als cliëntbegeleider bij Lunet en haar inzet in de afgelopen
jaren.
In kleine kring zal binnenkort afscheid worden genomen.
Francis van de Ven heeft zich beschikbaar gesteld om deze vacature binnen het bestuur
op te vullen. Tot haar benoeming tijdens de komende ALV in het voorjaar zal zij als
kandidaat-bestuurslid meedraaien.
Rabo clubkasactie
Deze door het verenigingsleven gewaarde actie heeft voor ons € 154
opgeleverd. Iedereen bedankt die aan Kansplus Valkenswaard hun stem
hebben gegeven.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Volgend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke
partijen zijn zich hierop al aan het voorbereiden door een concept
verkiezingsprogramma op te stellen. Als het goed is, zal zorg daarbij een
belangrijk onderwerp zijn.
Wij willen de partijen aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

Beschut wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking, die onder de WMO vallen. Mensen met
een licht verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep, Velen overschatten hun eigen mogelijkheden
en ze worden ook door de omgeving overschat. Ook is het voor hen moeilijk werk te vinden en aansluiting bij
anderen. Beschermd wonen, valt formeel niet onder de WMO, maar velen hebben er wel behoefte aan om niet
in de problemen te komen. Maar gemeenten kunnen wel in samenwerking met woningcorporaties en
zorgaanbieders kleinschalige wooncluster ontwikkelen, waar wonen in de nabijheid van een begeleidingsteam
mogelijk is.
Onafhankelijke cliëntondersteuning.
Veel mensen zijn niet op de hoogte van de wettelijke mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van
onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze is nodig om tot een goed beeld te komen van de zorg die iemand
nodig heeft en tot een goede organisatie van deze zorg.
Neem verwanten van mensen met een beperking serieus.
Het is belangrijk, dat de gemeente de familie niet alleen ziet als een mantelzorger, die er is om de zorgkosten
laag te houden, maar als belangrijke informatiebron om inzicht te krijgen in de noodzakelijke zorg. Want de
cliënten in kwestie kunnen dit vaak niet goed onder woorden brengen.
Taxivervoer.
Goed en passend taxivervoer met zowel de Taxbus als naar de scholen is van groot belang. Er kan niet steeds
een beroep worden gedaan op de ouders om dit zelf en blijvend te regelen.
KansPlus 2.0.
Het is van belang dat ook KansPlus zich vernieuwt. We merken (ook landelijk), dat de klassieke manier van
ledenwerving niet meer werkt en dat er veel minder tijd en / of behoefte is bij jonge ouders om zich langdurig
aan een club of vereniging te binden. Nog minder bereidheid is er om zich voor langere tijd in te zetten als
bestuurslid of commissielid.
Ook gaan mensen vaak uit van de benadering: wat levert het mij op en wat heb ik eraan.
Een kleine werkgroep vanuit het bestuur is bezig een actieplan samen te stellen over hoe we hieraan handen
en voeten kunnen geven.
Mocht u belangstelling hebben mee te denken of mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem dan
contact op met Ted van den Bosch (040-2044048) of Jan Tillemans (040-2017529 ).
Overigens zoekt het bestuur nog steeds een kandidaat voorzitter en een bestuurslid voor de regio Bergeijk.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben of mensen kennen, die hiervoor geschikt zijn, wilt u dan contact
opnemen met onze secretaris, Jan Tillemans.
Nieuwsbrief per post
Een aantal leden krijgen nog steeds de nieuwsbrieven en andere correspondentie via de gewone post.
Indien deze leden inmiddels wel een emailadres hebben dan verzoeken we deze leden dit kenbaar te
maken aan Frans Verhoeven via email: fj.verhoeven@kpnmail.nl
Dit scheelt weer veel porti-kosten, die maar steeds hoger worden.
Nieuws vanuit de clubs
De Uitlaat.
De Uitlaat
Na achttien jaar heeft Carine van de Ven afscheid genomen als vrijwilliger bij de Uitlaat.
Carine was jarenlang vrijwilliger en eerstverantwoordelijke bij de donderdagclub. Ze heeft
tijdens de laatste clubbijeenkomst afscheid genomen van de deelnemers.
Het bestuur is haar bijzonder erkentelijk voor haar vele, en voor de deelnemers
inspirerende werk, en heeft zijn waardering tot uitdrukking gebracht door middel van een
kort afscheidswoordje van de voorzitter en een passende cadeaubon.

D’n Opkikker
De vrijwilligers van disco d’n Opkikker hadden dit voorjaar, na het onverwacht overlijden
van Henja Dobbelsteen, aangegeven in juli jl. te stoppen.
Daarom heeft het bestuur na een korte, maar intensieve actie een zevental nieuwe
vrijwilligers bereid gevonden de disco-avond voor te zetten.
Maandag 25 september komen de vrijwilligers bijeen met enkele bestuursleden. De
uitbater van Lugano en een tweetal begeleiders, die bereid zijn om de overgang vlotjes te
laten verlopen, om een nieuwe kick off te geven aan D’n Opkikker.
Kort daarna zullen de avonden voor het komend seizoen bekend gemaakt worden.
De Bengels
Het voortbestaan van de Bengels is gered. Mede dankzij afd. Sportzaken van de gemeente Valkenswaard
hebben wij nu een sportdocent die in loondienst is van de gemeente. In zijn arbeidsovereenkomst staat onder
meer dat hij inzetbaar moet zijn voor bepaalde doelgroepen in de sport binnen de gemeente. Daarnaast
begeleidt hij twee studenten van de Fontys sportopleiding die het gehele schooljaar 2017/18 bij de Bengels
stage lopen. We zijn dus weer op sterkte.

Overig nieuws
IQ-test komt vanaf 1 januari a.s. voor rekening van CIZ
IQ-test komt vanaf 1 januari a.s. voor rekening van CIZ
Het CIZ eist bij indicatiestelling recente IQ-gegevens. De kosten daarvan komen nu voor
rekening van ouders of cliënten. Die kosten kunnen hoog zijn. Nu is besloten dat de IQ-test vanaf 1 januari a.s.
voor rekening van het CIZ komt.
Participatiewet
Beschut aan de bak
Onder die titel heeft de rijksoverheid een nieuwe webpagina gemaakt met alle informatie
over beschut werken. Die pagina is te vinden op www.beschutaandebak.nl.
Via die pagina kan ook een aanvraag voor beschut werken bij het UWV worden gedaan.
Onderzoek naar schuldhulpverlening aan mensen met LVB
Dit onderzoek wordt gedaan op initiatief van het UWV en uitgevoerd door o.m. enkele
hogescholen en MEE Nederland. Het onderzoek moet handvatten opleveren om de
schuldhulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.
SZW: Gemeente vraag herindicatie aan voor Wsw-ers met verlopen indicatie
Het ministerie van SZW roept gemeenten op om actief een herindicatie aan te vragen
bij het UWV voor Wsw-ers, van wie de Wsw-indicatie inmiddels is verlopen.
Deze ex-Wsw-ers komen nu niet in aanmerking voor opname in het doelgroepenregister.
SZW vindt dat niet wenselijk.
Jeugdwet Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd fuseren per 1 oktober
Dat heeft minister Schipper de Tweede Kamer bericht. Deze gefuseerde inspectie gaat
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)heten.
Advies: vergoed NIPT-test niet uit de basisverzekering
Dit advies is uitgebracht door het Zorginstituut aan minister Schippers. Het Zorginstituut is een belangrijk
adviesorgaan van de regering over als het gaat om de inhoud van de
basisverzekering en de Wlz.

TRUCK RUN 2017
Elke 3e zaterdag van september: is het een feest in Valkenswaard want dan is de TRUCK RUN in
Valkenswaard en dat is een van de grootste happening voor mensen met diverse beperking. Je kan
alleen langs de chauffeur zitten of met je maatje of alleen, dan zie de truck run ook eens van een andere kant
er staan ook mensen langs de kant die naar je zwaaien en je roepen. Je moet dit echt eens mee maken een
geweldig FEEST om dit te doen. Als je terug bent bij het vertrek punt bij de MCB in Valkenswaard kun je
daar nog verder feesten je kan daar nog de spring kussen op.
Als je honger kun je iets Lekkers bestelen bij de Snack kar voor een frietje of een broodje Frikandel. En er is
volop te drinken. En er treden variatie van een artiesten op het is altijd gezellig.
Wil je zelf een keer mee doen met de TRUCK RUN geef je dan tijdig op bij de organisatie volgend jaar is de
truckrun op 15 september 2018
Met vriendelijke groet, Joost Mandigers
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