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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Wat doet Stichting V.O.R.?

-

De Groene Luiken

-

De digitale raadpleging”Zorg naar gemeenten”

Wat doet Stichting V.O.R.?
Allereerst willen wij u, ook namens het bestuur een gelukkig en gezond 2016 toewensen. Ook dit jaar zijn wij er voor
u, want wat doet stichting V.O.R. eigenlijk?
Toegankelijkheid is van groot belang voor onze mindervalide burger.
Daarom wordt er gestreefd naar toegankelijke gebouwen, straten en vervoer.
Aan dit belangrijke onderdeel wordt iedere keer aandacht besteed. Het is een breed terrein, waar al veel aan gedaan
is, maar zoals zo vaak moeten we toch steeds weer constateren, dat er nog een lange weg te gaan is. We ontdekken
steeds weer nieuwe obstakels, waarvan we zeggen: Hoe is het mogelijk dat dit niet opgemerkt wordt? Het VOR wil
dat Vlaardingen een stad wordt voor iedereen. Dus ook lichamelijk gehandicapten en ouderen moeten gebruik kunnen
maken van alle faciliteiten. Wij als Vlaardings Overleg Revalidatie blijven dan ook actief op verschillende fronten zoals:
 Het realiseren van obstakelvrije openbare wegen
 Realisering van aanpassingen voor blinden en slechtzienden
 Advies geven bij aanpasbaar bouwen van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw
 Een betere toegankelijkheid van openbare gebouwen
 Realisering en uitvoering van aanvullend openbaar vervoerssysteem
 Aandacht hebben voor alle vormen van vrije tijdsbesteding
 Enzovoort

De Groene Luiken
Wie zijn ze zijn en wat doen ze?
Het aanloophuis zit in een schitterend oud pand met groene luiken aan de haven in het centrum van Vlaardingen. Hier
staat voor iedereen een kopje koffie of thee klaar en er is gezelligheid voor iedereen. Ook kan er een spelletje
gespeeld worden of de krant worden gelezen.
Heeft u behoefte aan een gesprek? Dan staan de gastvrouwen of gastheren, die allemaal vrijwilliger zijn, voor u klaar.
Zij kunnen ook advies geven over plaatselijke en regionale hulpverleningsinstellingen. Maar u hoeft helemaal niks. U
kunt in het Aanloophuis ook gewoon op adem komen en even rustig zitten.
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Om de zes weken hangt er een nieuwe tentoonstelling van schilderijen, foto’s en andere kunstvormen aan de muren
van het Aanloophuis.
Wilt u creatief bezig zijn, dan bent u elke vrijdagochtend welkom bij de creativiteits-groep.
Het Aanloophuis bestaat vanaf 1994 en het aantal bezoeken is in de loop van de jaren gegroeid van ruim 2000 in het
eerste jaar tot meer dan 15000 in het jaar 2013.
Al vanaf de opening is het Aanloophuis elke middag open en ook op een aantal ochtenden. De openingstijden kunt u
vinden op de website van De Groene Luiken.
Bron: Degroeneluiken.nl

“Er wordt verondersteld dat je alles zelf kunt regelen”
De digitale raadpleging, Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?, vroeg naar ervaringen met de
gemeente. Veel deelnemers antwoordden dat het gesprek met de gemeente over ondersteuning nog
niet naar wens verloopt.
Van de tienduizend deelnemers aan de raadpleging hebben 1600 mensen het afgelopen jaar een gesprek gehad met
de gemeente over ondersteuning vanuit de Wmo. Veel van deze mensen zijn niet tevreden over dat contact met de
gemeente.
Gesprek met de gemeente
Ruim tweederde is ontevreden over de deskundigheid van degenen die namens de gemeente het gesprek voert. 36%
is ontevreden over de deskundigheid van degene die namens de gemeente het gesprek voert: “Het tweede gesprek
ging beter. Er was toen iemand met verstand van zaken. De eerste keer was er iemand die nergens verstand van had
en bijna alleen maar zei: u gaat uren inleveren.”
Onrealistische verwachtingen
Zo’n veertig procent vindt dat de gemeente onrealistische verwachtingen heeft van wat het eigen netwerk kan
bijdragen: “Wat er niet goed gaat is… dat er steeds meer gesproken wordt over geld. U moet het zelf betalen, vraag
maar eens aan de buren of familie. Mensen zijn vaak zo ziek dat ze het niet goed lukt om voor zichzelf op te komen.
Er wordt voorondersteld dat iedereen alles zelf kan regelen en organiseren. Kun je dat niet dat heb je pech.”
Onbekend met onafhankelijke cliëntondersteuning
Bijna zestig procent wist niet dat er gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder
vinden veel deelnemers ook dat de informatievoorziening over procedures en eigen betalingen onvoldoende is
geweest.
Bron: Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van april 2016. 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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