FSU Nieuwsbrief 2015 Week 43

Inhoud 2015 week 43:
1. Helpt u ons?
2. Het FSU Productplan 2016!
3. Breng meneer De Boer terug!
4. Ook zzp-ers met schulden hebben behoefte aan hulp.
5. Agenda FSU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Helpt u ons?
Nederland is een land dat altijd helpt met het opbouwen van andere landen, wanneer
deze landen zijn getroffen door bijvoorbeeld rampen of kampen met enorme armoede.
Wij vinden het echter belangrijk dat er ook binnen onze landsgrenzen wordt gekeken:
ook hier is er sprake van armoede!
Ieder jaar wordt er door gemiddeld 1500 mensen zelfmoord gepleegd, als gevolg van
huisuitzetting, banenverlies of financiële problemen. In Nederland liegen de feiten er niet om:
ieder jaar belandt 1 op de 1000 Nederlanders in de schuldsanering. De meest uiteenlopende
redenen zijn hier de oorzaak van, denk aan een faillissement van een eigen onderneming,
een overlijdensgeval in de familie of door ziekte/en of handicap. De kosten lopen voor deze
mensen te hoog op, waardoor de Overheid het huishoudboekje overneemt en deze mensen
alle vrijheid verliezen. Lees HIER meer!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het FSU Productplan 2016!
Het productplan 2016 van het FSU geeft u een indruk van het lokale werk van de 30
spreekuurpunten met vrijwillige hulpverleners en de clienten/participatieraden van het
FSU-netwerk. Het FSU ondersteunt de lokale vrijwilligers, verbindt hen in allerlei
bijeenkomsten en activiteiten, schoolt hen en treedt namens hen op als
belangenbehartiger en gesprekpartner.
We wijzen u ook op een reeks informatiebijeenkomsten over ‘Veranderingen in zorg, welzijn
en inkomen in 2015’ die de lokale organisaties samen met het FSU houden. Op de
bijeenkomsten komt ook de Miljoenennota 2016 aan de orde.
Lees meer hierover op de site van het FSU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Breng meneer De Boer terug!
Talloze mensen krijgen de komende tijd een keukentafelgesprek. Daarin wordt bepaald
welke zorg en ondersteuning ze via de gemeente gaan krijgen. In haar nieuwste
column voor het Wmo Magazine maakt Illya Soffer zich zorgen over de kwaliteit van
deze gemeentelijke indicatiestellers.
Ze denkt met weemoed terug aan meneer De Boer. De indicatiesteller die zij jaren
geleden trof toen zij ondersteuning nodig had voor haar zoon met Downsyndroom. “Deze
man wist wat Down was!... We kregen een passende indicatie voor onze zoon. En sindsdien
werd het leven leefbaarder.” Download HIER haar column.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ook zzp-ers met schulden hebben behoefte aan
hulp.
Eind juni is het onderzoek gestart naar de evaluatie van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. Tijdens een rondetafelgesprek gaven diverse betrokkenen hun
mening over de Wgs en leverden ze input voor de onderzoekers van Bureau
Beerenschot. Eén van de deelnemers was Chris Bakhuis - van Kesteren, bestuurslid
van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Dit is haar
visie op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Bakhuis kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. ‘Ik vond het erg goed dat iedereen de
gelegenheid kreeg om te verwoorden hoe we de schuldhulpverlening op een nog hoger
niveau kunnen tillen: deurwaarders, beleidsmedewerkers en schuldhulpverleners van
gemeenten, vertegenwoordigers van cliënten en schuldeisers. De afgelopen jaren heeft de
schuldhulpverlening goede stappen gezet. Het is een professionele schakel in de
rechtsketen. We hebben wel een aantal aandachtspunten ingebracht. Zo merken we dat
gemeenten een brede focus hebben op de burger, die hulp zoekt. Maar we moeten ook
andere doelgroepen niet vergeten, zoals zzp-ers. Lees hier verder?
--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Agenda FSU
NOVEMBER
26-11 DO.
26-11 DO.

POC*
Spreekuurhoudersoverleg FSU

09.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur

kantoor FSU
kantoor FSU

*POC = Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken

DECEMBER
10-12 DO.
17-12 DO.

Ledenvergadering vereniging FSU 13.30 - 16.00 uur
Spreekuurhoudersoverleg FSU
13.30 - 16.00 uur

*POC = Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken

kantoor FSU
kantoor FSU

