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voor leden

Alle leden van Ieder(in) ontvangen regelmatig een L(in)k voor leden.
Hierin vindt u belangrijke ledeninformatie van Ieder(in).

Wat moet Ieder(in) in 2017 oppakken?
Het jaar is nog lang niet voorbij, maar wij zijn toch al bezig met de voorbereidingen voor 2017.
En dat doen wij heel graag samen met u.
Wat moet Ieder(in) in 2017 zeker aanpakken? Welke onderwerpen mogen in het werkplan
2017 niet missen? Denk met ons mee op donderdag 16 juni van 10.00 tot 13.00 uur. Wij
zorgen voor een broodje.
Aanmelden: mail uw naam en uw organisatienaam naar post@iederin.nl ovv werkplan 2017.
Wij zien u graag op 16 juni op ons kantoor in Utrecht (Churchilllaan 11).

Vacature bestuurslid Ieder(in)
Ieder(in) is op zoek naar een nieuw lid voor het bestuur. We zoeken iemand die de nodige
financiële ervaring en expertise meebrengt. Hieronder vindt u het uitgebreide profiel. Functieprofiel
Bestuurslid Financieel (pdf)

Jaarverslag Ieder(in)
Invloed en actie in 2015

Welke acties heeft Ieder(in) ondernomen om op de juiste plaatsen en op de juiste momenten
invloed te krijgen? Lees het in ons jaarveslag




Jaarverslag in pdf
Jaarverslag tekstversie

Informatie voor uw leden
Onderstaande informatie is wellicht interessant zijn voor uw leden. U kunt deze informatie
overnemen in uw nieuwsbrieven, ledenblad of website.
Weinig huishoudelijke hulp? Dit kunt u doen
Heeft u na 1 januari 2015 van de gemeente te weinig of geen uren voor huishoudelijke
hulp toegewezen gekregen? Meld u zich dan opnieuw bij uw gemeente. Ook als u geen
bezwaar heeft aangetekend. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de gemeente bij moet
springen als u uw huis niet meer zelf kunt schoonmaken
Kleine handleiding
In een kleine handleiding beschrijven we wat u nu - met deze uitspraak in de hand - kunt
doen.
Lees meer
Meldactie Privacy
Hoe gaan zorg- en hulpverleners om met uw persoonsgegevens? En wat vindt u daarvan?
Ieder(in), NPCF en Landelijke Platform GGz zijn op zoek naar ervaringen en verhalen over
privacy.
Lees meer

Tijden assistentieverlening NS verruimd
Eerder werd al bekend dat het aantal stations met assistentieverlening wordt uitgebreid.
Tevens worden nu ook op een aantal stations de tijden verruimd.
Lees meer

Bijeenkomsten
4 juni - VN-verdrag en onderwijs: hoe verder?
Voor de ouders van onze meedenkgroep Onderwijs organiseren we op 4 juni een
ochtendbijeenkomst over het VN-verdrag en de vraag ‘Hoe verder?’ Wellicht ook voor u
interessant. U bent van harte welkom!
Stuur uw naam en telefoonnummer naar Gepke Boezaard g.boezaard@iederin.nl. Zij laat u
weten of er nog plaats is.

9 juni - Grip krijgen op de Participatiewet
Centrale vraag bij deze bijeenkomst: hoe kunnen cliënten de uitvoering van de Participatiewet
beïnvloeden?
Lees meer

Vragen over deze L(in)k voor leden?
Neem contact op Tamara Stranders, t.stranders@iederin.nl of 030 720 00 00.
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