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OGEN OPENEND ONDERZOEK ?

Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt
psychische zorg

Dat is ruim 3 keer zoveel als bij werkenden of mensen die een opleiding volgen. Onderzoek
van het CBS en Harvard University in opdracht van het ministerie van SZW koppelt voor
het eerst gegevens over de psychische zorg aan die over de beroepsbevolking. En komen zo
een verontrustende situatie op het spoor. Zoals Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt:
‘Voor ons 100.000 banenproject zoeken we mensen met een arbeidsbeperking, maar
vooralsnog hebben we te weinig kandidaten.' VNO-NCW doet een oproep aan gemeenten
om deze groep nog beter in beeld te brengen. 'Dan helpen wij ze bij het vinden van een
passende baan'.

Lees meer >

Er zijn Kamervragen over gesteld waarop staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede
Kamer heeft geantwoord.

Lees meer >

BEMIDDELING

Onbeperkt aan de slag
Onbeperkt aan de Slag brengt werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers
met elkaar in contact. Online én offline. Mensen met een beperking die werk zoeken,
kunnen bij Onbeperkt aan de Slag een profiel aanmaken. Naast een flink aantal kleine
werkgevers zijn er ongeveer 60 grote prominente werkgevers die bij Onbeperkt aan de slag
hun vacatures online zetten.
Ook organiseert Onbeperkt aan de Slag in het land Meet & Greets: bijeenkomsten waar
werknemers en werkgevers elkaar ontmoeten. Sinds de start in juni 2014 zijn er 750
mensen geplaatst.

Lees meer >

BLIJF MEEDENKEN

Het cliëntenperspectief voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Als adviesraad kunt u de gemeenteraadsverkiezingen benutten om speerpunten voor het
sociaal domein onder de aandacht te brengen. U hoeft niet alles zelf te verzinnen.

Speerpunten van andere (cliënten)organisaties kunnen u èn de gemeente op goede
ideeën brengen.
1 - 10 tips voor armoede en schuldenaanpak in Utrecht
2 - 12 punten voor het Sociaal Domein in Overijssel
3 - Verkiezingspamflet van Mind, landelijk platform psychische gezondheid
4 - Meedoen is vanzelfsprekend aanbevelingen van het Platform gehandicapten uit Heerde
Er is ook een Handreiking voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

INSPIRATIE

Terugblik op een bruisende manifestatie ‘Sociale
Coöperaties’
Vrijdag 29 september 2017 heeft in Fort Vreeswijk, Nieuwegein, de ‘Manifestatie Sociale
Coöperaties’ plaatsgevonden. Een inspirerende bijeenkomst voor iedereen van
burgerinitiatief tot bestuurder. Op de manifestatie werd Collectieve Redzaamheid
gelanceerd. De bijbehorende tentoonstelling zal daarmee binnenkort afreizen naar Breda.
Wordt jouw gemeente de volgende?

Lees meer >

OPLOSSINGSGERICHT

4 veelvoorkomende vragen over werk en
inkomen

De helpdesk van Stimulansz krijgt veel
vragen over inkomen en bijstand.
Mr. Evelien Meester geeft antwoord op 4
veel voorkomende vragen. Lees meer >
TIP: Abonnees Cliëntenparticipatie
hebben ook de beschikking over een
helpdesk. Iets voor u?

LEERMIDDAG 30 NOVEMBER 2017

Beter benutten van ervaringen
De dienstverlening van gemeenten richt zich steeds meer op de vraag en de behoefte van de
burger. De ervaringen van de burger moet beter worden benut: voor het vaststellen van
beleid en het bewaken van de kwaliteit van dienstverlening. Cliëntenraden hebben een
belangrijke rol om die ervaringen goed in beeld te brengen.
Hoe komt u aan die verhalen? En hoe voeren cliëntenvertegenwoordigers en de gemeente
hier een goed gesprek over? Op donderdagmiddag 30 november 2017 organiseert de LCR –
samen met Stimulansz en de VU - een leermiddag voor gemeenten en vertegenwoordigers
van hun cliëntenraad. Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt!
Aanmelden kan via de site van de LCR.

ONZE DERDE

Voor wie hem gemist heeft

Leden van de Staten-Generaal,
Ik zou liever willen zeggen: beste allemaal!
Dit omdat ik van mening ben dat de
wetgeving in het sociaal domein ons
allemaal aangaat. Ook al hoeft u
persoonlijk (gelukkig) geen beroep op één
van deze wetten te doen,

misschien is er een familielid of vriend die dit wel moet doen. Of misschien bent u wel bij
het sociaal domein betrokken als professional.
Voor de hele alternatieve troonrede sociaal domein:

Lees meer >

Redactieadres

Deze gratis nieuwsbrief over cliëntenparticipatie

Stimulansz

wordt u aangeboden door Stimulansz en verschijnt 5

Postbus 2758

maal per jaar.

3500 GTUtrecht
www.stimulansz.nl

Disclaimer
Stimulansz stelt deze nieuwsbrief met grote zorg

Weet u een collega die deze nieuwsbrief ook wil

samen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld

ontvangen of heeft u een vraag? Mail

voor fouten en/of onjuiste vermeldingen.

ons: info@stimulansz.nl

voorkeuren aanpassen of uitschrijven

