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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Apps over toegankelijkheid

-

Factsheet/stappenplan gemeentelijke zorgverzekering

-

Wat is toegankelijkheid?

Handige apps over toegankelijkheid
Voordat je ergens naartoe gaat de toegankelijkheid van een locatie checken. Dat kan heel
makkelijk met twee apps: Sportdrempelvrij en Ongehinderd.
Nu nog een test maar in de Week van de Toegankelijkheid voor iedereen beschikbaar: de app
Sportdrempelvrij. Sportdrempelvrij wil de drempel om te sporten voor mensen met een beperking verlagen.
Met de app is het eenvoudig om sportaccommodaties te vinden en op hun toegankelijkheid te beoordelen.
Dit kan vanuit de rol van sporter, toeschouwer of vrijwilliger. Vanaf de Week van de Toegankelijkheid (5
t/m 10 oktober) is de app gratis te downloaden en landelijk te gebruiken. De resultaten zijn dan ook te zien
op de website van Sportdrempelvrij.
Ongehinderd
Een tweede handige app is Ongehinderd. Ongehinderd richt zich op alle gebouwen en voorzieningen.
Zowel de app als de website tonen eenvoudig welke locaties toegankelijk zijn. Zo weet je van tevoren of je
goed kunt parkeren, of je naar binnen kunt en of de toiletten bruikbaar zijn. Tijdens de Week van de
Toegankelijkheid richt Ongehinderd zich op Brabant. In de gemeenten Helmond, Eindhoven, Veldhoven,
Valkenswaard en Asten komt dan een 'Ongehindernisbaan' te staan. Op dit parcours kan iedereen ervaren
welke hindernissen mensen met een beperking zoal kunnen tegenkomen. ‘Zo hopen we meer bewustzijn te
creëren’, zegt Lizette Bos van Ongehinderd. Sportdrempelvrij en de Ongehinderd App zijn allebei gratis te
downloaden via de Apple App Store en via de Google Play Store.
Bron: Nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid

Nu beschikbaar: Factsheet/Stappenplan gemeentelijke zorgverzekering

De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een
gemeentelijke zorgverzekering aan. De gemeentelijke zorgverzekering (gemeentepolis) is een
verzekering op maat, die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. De verzekering is voor hen betaalbaar, omdat de gemeente meebetaalt aan de
premie.
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Voordelen van de gemeentelijke zorgverzekering
Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan voor mensen met hoge zorgkosten
door hun handicap of ziekte interessant zijn, omdat vaak een uitgebreide dekking van zorgkosten wordt
geboden. In veel gevallen is er ook een compensatie van de eigen bijdrage Wmo en een vergoeding van
het eigen risico in de zorgverzekeringswet.
De inhoud, vergoedingen en premie van de gemeentelijke zorgverzekering verschillen per gemeente en per
aangeboden zorgverzekering. Mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon komen
doorgaans in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering. In meer dan 150 gemeentes wordt
uitgegaan van een grens van 120% of hoger.
Factsheet en stappenplan voor lokale belangenbehartigers
Speciaal voor lokale belangenbehartigers zijn een factsheet en stappenplan ontwikkeld, waarmee zij het
gesprek met gemeenten aan kunnen gaan over de gemeentelijke zorgverzekering. Dit is belangrijk omdat
veel mensen met een beperking en chronisch zieken niet afweten van deze verzekering en omdat nog niet
alle gemeenten zo’n verzekering aanbieden. De factsheet en het stappenplan zijn opgenomen in één
informatieblad en treft u hieronder aan.
In de factsheet is informatie opgenomen over de mate waarin in gemeenten gebruik wordt gemaakt van de
gemeentelijke zorgverzekering. En per verzekeraar is aangegeven voor welke varianten mensen gekozen
hebben. En de factsheet laat zien dat goede bijdrage vanuit de gemeente wenselijk is om de
zorgverzekering toegankelijk te maken. Tenslotte komt het belang van effectieve communicatie vanuit de
gemeente aan bod. In het stappenplan wordt aan de hand van drie heldere stappen beschreven hoe lokale
belangbehartigers het gesprek met hun gemeente kunnen aangaan over de gemeentelijke zorgverzekering.
Bron: Ieder(in).nl
Wat is toegankelijkheid?
Komt u weleens op het politiebureau, in het ziekenhuis, in het gemeentehuis, in de apotheek? In een
theater of in een restaurant? U bent er ongetwijfeld goed ontvangen.
Maar: Was ook de toegankelijkheid goed geregeld? Kon u er makkelijk binnenkomen met rollator of
scootmobiel? Was uw taxi op tijd om er te komen?
Meld het ons als iets niet goed toegankelijk is.
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van december 2015. Wij wensen u veel
leesplezier toe. Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of
whoekie@tiscali.nl
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