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Betreft: 
Uitnodiging  thema-avond 
        Vught  24 maart 2014 
 
 
Woensdag 9 april  thema-avond met als onderwerp: "Wat komt er op ons af" 
 
Dorien Kloosterman zal uitleg geven over de stand van zaken van dit moment wat betreft de 
gevolgen van het regeerakkoord over de langdurige zorg en wat de gevolgen zijn van regeerakkoord 
voor het inkomen van mensen met een beperking.  
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: PGB, decentralisatie van de begeleiding en persoonlijke 
verzorging naar de WMO, de participatie en de inkomenspositie van mensen met een verstandelijke 
beperking.  
Dorien o.a. betrokken bij PGB Budgethoudersvereniging Naar-Keuze en Platform VG, vanaf                   
1 januari 2014 vanwege een fusie met CG-Raad Ieder ( in), netwerk voor mensen met beperking of 
chronische ziekte. Daarnaast is zij gemeenteraadslid en heeft de dossiers WMO, sociale zekerheid in 
haar portefeuille. Zij heeft een zus met een verstandelijke beperking. 
 
De avond vindt plaats in de Rode zaal van 't Spectrum. 
Steeg 9, 5482 WN Schijndel 
 
Zaal is open 19.45 uur, om 20.00 uur tot 22.00 uur is de thema-avond,  van 22.00 uur tot uiterlijk 
23.00 uur is er mogelijkheid om na te praten in het Pleincafé van het Spectrum en dit onder het genot 
van een drankje en hapje.  
  
Voor de thema-avond zijn naast de leden van KansPlus Bossche Ommelanden ook andere 
belangstellenden welkom. 
 
Aanmelden is verplicht bij het secretariaat Annemie van de Heuvel, bij voorkeur via de mail.  
Email: j.vdheuvel@home.nl) of telefonisch 073-6566643   
Dit is mogelijk tot 1 april.  
Indien er teveel aanmeldingen komen dan geldt dat de voorkeur heeft dat eerst de leden aanwezig 
zijn en de anderen op volgorde van aanmelding.  
 
 
 
Annemie van den Heuvel. 


