FSU Nieuwsbrief 2016 Week 19

Inhoud 2016 week 19:
1. Vrijwilligers Academie Fryslân.
2. Columns nu ook op website FSU.
3. Vacature penningmeester.
4. FSU jongerenteam komt langzaam bij.
5. Daklozen krijgen briefadres van gemeenten
6. Stop uitholling gehandicaptenzorg.
--------------------------------------

1. Vrijwilligers Academie Fryslân.
Friesland is van oudsher een provincie met veel vrijwilligers en we vinden het
vanzelfsprekend om voor onze naasten te zorgen en voorzieningen in dorpen en
wijken als vrijwilligers in stand te houden. Bovendien wordt er van ons een
tegenprestatie gevraagd als we een uitkering ontvangen. Vrijwilligerswerk doe je
omdat je het leuk vindt, om wat te doen voor je dorp of wijk, andere mensen te
ontmoeten of bijvoorbeeld om werkervaring op te doen. Vaak sta je niet stil bij de
mogelijkheden om een training of workshop te volgen om je werk (nog) beter te
kunnen doen.
Bij de Vrijwilligers Academie Fryslân kun je je heel eenvoudig inschrijven voor interessante
trainingen en workshops. Ons aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en
organisaties. Het FSU is één van die organisaties. In het open aanbod kun je je individueel
inschrijven voor een training of workshop. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod op maat
waar verenigingen, vrijwilligersorganisaties en (zorg)instellingen terecht kunnen om een
workshop of training voor de eigen vrijwilligers/mantelzorgers in te kopen.
Lees HIER verder…
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2. Columns nu ook op website FSU.
In de looop der jaren zijn er nogal wat columns verschenen in de uitzendbrief van het
FSU. Deze zijn nu ook terug te lezen op onze website! Ze staan er nog niet allemaal op,
maar het begin is er. Klik HIER om deze te lezen…
--------------------------------------

3. Vacature penningmeester.
Omdat onze huidige penningmeester is gestopt zijn we op zoek naar een nieuwe
penningmeester.
Wij zoeken kandidaten die zich herkennen in onderstaande omschrijving:
- goed kunnen samenwerken en communiceren
- in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
- initiatiefrijk zijn, een eigen mening en visie in kunnen brengen
- strategisch ingesteld zijn: op welke manier kan de organisatie het doel bereiken?
- verantwoordelijkheidsbesef: je zit er voor een organisatie met een grote achterban
- enthousiast en betrokken zijn
- tijd kunnen nemen om stukken te lezen en vergaderingen voor te bereiden.
Klik HIER voor meer informatie…
--------------------------------------

4. FSU jongerenteam komt langzaam bij.

Dat het jongerenteam van het FSU goed bezig is, DAT besef was er al wel! Zo mochten
zij regelmatig (plaatselijke en regionale) complimenten ontvangen. Dat hun goede
werk ook landelijk werd opgemerkt was natuurlijk een verassing. Daarvoor zorgde het
genomineerd worden en winnen van de Cliënt In Beeld prijs die jaarlijks wordt
uitgereikt door de Landelijke Cliëntenraad. Langzaam begint het team hier een beetje
van bij te komen en komt het besef hoe bijzonder dit eigenlijk is.
Lees HIER alles over deze bijzonder prestatie…
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5. Daklozen krijgen briefadres van gemeenten.

Dak- en thuislozen hebben vaak geen vast woonadres en ook geen briefadres,
waardoor ze geen zorgverzekering en dus geen medische zorg hebben. Het kabinet
heeft met gemeenten afgesproken om deze mensen op te sporen en ze een briefadres
te geven.
Zorgverzekering
Dat hebben ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en
Justitie) maandag bekend gemaakt. Van der Steur belooft ervoor te zorgen dat geen
gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat. Hierdoor
moet het aantal mensen zonder zorgverzekering worden verminderd.
Lees er HIER meer over…
--------------------------------------

6. Stop uitholling gehandicaptenzorg.
In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer roepen Ieder(in) en Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op om niet nog meer te bezuinigen
gehandicaptenzorg. Met de brief hopen de belangenverenigingen te voorkomen dat de
door het kabinet aangekondigde korting voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2017
doorgaat.

3

In het regeerakkoord staat een bezuiniging van 500 miljoen euro op de langdurige zorg in
2017 gepland. 175 miljoen daarvan betreft een bezuiniging op de gehandicaptenzorg en dat
kan de sector niet aan, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). “Met de hervorming van de
langdurige zorg is al enorm bezuinigd. De rek is er echt uit.” De geplande bezuinigingen
hebben tot gevolg dat er 3.500 banen in de gehandicaptenzorg zullen moeten worden
geschrapt. Dit heeft direct gevolgen voor de cliënten: minder zorg en slechtere zorg.
Lees HIER verder…
--------------------------------------
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