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WOORD VOORAF
Het jaar 2013 nadert alweer en daarom willen we met dit werkplan iedereen op de hoogte
stellen van de activiteiten die het VG-BelangenPlatform Groningen komend jaar zal
ondernemen.
Zoals u kunt lezen, zijn dat er nogal wat. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in om voor de
doelgroep van het VG-BelangenPlatform – mensen met een beperking en hun verwanten de belangen te behartigen. Inderdaad om iedereen er van te doordringen dat de mens met
een beperking ook recht heeft op een plaats in deze maatschappij. Gemakkelijk wordt er van
uitgegaan dat mensen met een beperking wel met iets minder toekunnen. Mis! Zij hebben
zelfs meer aandacht nodig om niet onder te sneeuwen.
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt er veel op onze
doelgroep af. Met ondersteuning van onze consulenten willen wij (ouders, verwanten en de
mens met een beperking zélf) laten zien hoe waardevol het kan zijn zich in te zetten voor en
met mensen met een beperking.
Wij wensen u veel leesplezier. En: vragen staat vrij!
Lieuwe Boonstra
Voorzitter VG-BelangenPlatform Groningen

Inleiding
Het Verstandelijk Gehandicapten-BelangenPlatform Groningen (VG-BelangenPlatform)
investeert in het onderzoeken en uitdragen van de vraag van verwanten van mensen met
een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Centraal voor de activiteiten van het
platform is de belangenbehartiging voor onze doelgroep, namens alle ouders en verwanten
in Groningen.
Sinds 2007 praat er vanuit Onderling Sterk (lokale verenigingen en werkgroepen voor en
door mensen met een verstandelijke beperking) iemand mee met het platform. Inmiddels is
in 2009 het LFB steunpunt opgericht, een provinciaal punt van waaruit in de Groninger
gemeenten wordt geprobeerd om Onderling Sterk verenigingen op te richten en te
ondersteunen.
We zullen bij alles wat we doen oog houden voor onze doelgroep: onze medemens met een
verstandelijke beperking.
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1.

Bestuur

Samenstelling bestuur
Het bestuur van het VG-BelangenPlatform bestaat uit vertegenwoordigers van de drie
ouderverenigingen in de provincie Groningen: KansPlus, Dit Koningskind en Philadelphia
Support. Daarnaast is er vanuit het LFB steunpunt Groningen een afgevaardigde in het VG
bestuur. Het bestuur bestaat uit:
Dhr. L.G. Boonstra

Dit Koningskind

Dhr. A. Veldhuis

Sien

Dhr. A. Drieënhuizen Kans Plus

Dhr. D.J. Vos
Dhr. D. W. Wieringa
Dhr. H. Wiegers
Mevr. W. Buikema
Mevr. S.B. Pranger
Mevr. M. Dirks

Dit Koningskind
Sien
Sien
Kans Plus
Dit Koningskind
LFB en Onderling Sterk

Dhr. W. de Vries

voorzitter
lid Adviesraad Zorgbelang Groningen
secretaris
plaatsvervangend lid Raad van Advies
Zorgkantoor
bestuurlijk penningmeester
Plaatsvervangend lid Adviesraad
Zorgbelang Groningen
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
vertegenwoordiger in Raad van
Advies Zorgkantoor

De bestuursleden en werkgroepleden van het VG-BelangenPlatform Groningen zijn
verzekerd tegen WA en Ongevallen.

Werkwijze bestuur
Vanuit elk van de drie ouderverenigingen is er een bestuurslid voor het dagelijks bestuur
benoemd. Dit dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur
inhoudelijk voor en doet voorstellen over de inzet van mensen en middelen op de
werkgroepen en projecten. Indien bestuursleden hun lidmaatschap willen beëindigen, wordt
er geprobeerd om uit die desbetreffende oudervereniging zo spoedig mogelijk een vervanger
te regelen.

2.

Financieel beleid

Het bestuur van het VG-BelangenPlatform wil in 2013 in haar financieel beleid goed
anticiperen op de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen. De penningmeester overlegt elk
kwartaal met de financieel administrateur van Zorgbelang Groningen over de cijfers. De
bestuursleden declareren hun onkosten nu elk kwartaal, zodat de financiële positie van de
koepel ook actueel blijft in de kwartaalcijfers. De financieel administrateur van Zorgbelang
Groningen levert op verzoek van het VG-BelangenPlatform Groningen per kwartaal de cijfers
aan. Daarnaast worden de mogelijkheden voor sponsoring en het aanboren van fondsen
verder verkend.

Werkplan 2013 VG-BelangenPlatform Groningen

3

3. Samenwerking
3.1

Samenwerking doelgroep

Het VG-BelangenPlatform Groningen heeft jaarlijks structurele activiteiten. Waar mogelijk
wordt samenwerking gezocht met het LFB steunpunt Groningen, het provinciale steunpunt
voor Onderling Sterk werkgroepen in de provincie. Het LFB steunpunt, dat de belangen
behartigt voor en door mensen met een verstandelijke beperking, maakt zelf haar keuze
waar ze wel of niet bij aansluit. Daar waar dit aan de orde is zal het expliciet vermeld worden.

3.2

Samenwerking koepels

Met het oog op de bezuinigingen die per 2013 zullen gelden, zijn afspraken gemaakt hoe er
meer met de andere bij Zorgbelang Groningen aangesloten koepelorganisaties kan worden
samengewerkt, zodat er samen aan dezelfde doelen en projecten gewerkt kan worden.
Hiervoor neemt het VG-BelangenPlatform zitting in de Klankbordgroep Koepelondersteuning
waarbij zowel op inhoud als inzet de ondersteuning per koepel, maar bovenal op
gemeenschappelijke thema’s, worden uitgewisseld en waar duidelijke afspraken over
samenwerking worden gemaakt.

3.3

Samenwerking met MEE Groningen

Het VG-BelangenPlatform Groningen wil de samenwerking met MEE blijvend gestalte geven.
Daarom vindt er jaarlijks een overleg plaats. Hierdoor blijven lijnen met de achterban en de
doelgroep kort en signalen komen snel op de juiste plek terecht. Ook het LFB steunpunt kan
hier, indien gewenst, bij aansluiten.

3.4

Aansluiten bij bijeenkomsten van ouderverenigingen

Het is voor het VG-BelangenPlatform Groningen zaak om vanuit de ouderverenigingen te
horen wat er leeft en wat eventuele knelpunten of juist positieve zaken zijn. Om meer met
deze verenigingen in contact te komen (en te blijven) gaat het VG-BelangenPlatform
Groningen in ieder geval jaarlijks één thema-avond organiseren waarvoor de verenigingen
uitgenodigd worden.
Daarnaast zal gekeken worden in hoeverre we via de nieuwsbrieven van de verenigingen
kenbaar kunnen maken wat de activiteiten van het VG-BelangenPlatform Groningen zijn en
hoe ze ons kunnen helpen door het geven van informatie over hun positieve en/of negatieve
ervaringen. Bestuursleden gaan langs bij bijeenkomsten van de ouderverengingen, zodat de
relatie met de achterban goed wordt onderhouden. Het VG-BelangenPlatform voedt de
verenigingen, maar wil andersom ook gevoed worden. Dit plan sluit ook goed aan bij de
plannen op het gebied van Wmo en ‘Verwanten vinden en binden.’

4. Thema’s 2013
4.1

Verwanten vinden en binden

Het VG-BelangenPlatform Groningen wil elk jaar specifiek de aandacht richten op een
bepaald onderwerp. Sinds 2010 is dit het thema ‘hoe onderhouden wij goede contacten met
de achterban en hoe weten wij niet-georganiseerde verwanten (en de cliënten) te vinden en
aan ons te binden om de belangenbehartiging te versterken?’ Omdat is gebleken dat een
sterke band met onze achterban een voorwaarde is om als belangenbehartiger te kunnen
werken, blijft dit ook voor 2013 hét thema. Met de ‘werkgroep Vinden en Binden’ willen ook in
2013 alert blijven op het belang van de binding met verwanten, met de achterban. We zullen,
net als in 2012, minimaal één bijeenkomst organiseren waarbij we een actueel onderwerp
presenteren aan de achterban en waarbij voor hen ook het doel en de activiteiten van het
VG-BelangenPlatform Groningen duidelijk naar voren komen.
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4.2

Bezuinigingen

Naast het thema ‘verwanten vinden en binden’ gaat het VG-BelangenPlatform Groningen
zich specifiek bezig houden met de bezuinigingsmaatregelen en de gevolgen hiervan op het
gebied van kwaliteit van zorg. Dit gebeurt tevens in het al eerder genoemde koepelbrede
overleg waarbij met alle bij Zorgbelang Groningen aangesloten koepelorganisaties
uitwisseling plaats vindt over knelpunten en signalen voor de verschillende
achterban(organisaties).

5.

Bestuurlijke belangenbehartiging

Om vraagsturing, kwaliteit en vermaatschappelijking van zorg en dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken, is een serieuze inbreng van
ervaringsdeskundigheid in beleidsontwikkeling en -vernieuwing een belangrijke vereiste.
Het VG-BelangenPlatform Groningen neemt met dit doel deel aan diverse overleg- en
adviesgroepen.

5.1

Bilateraal overleg met zorgaanbieders

Eenmaal per twee jaar overlegt een delegatie van het VG-BelangenPlatform Groningen met
de afzonderlijke directies en cliëntenraden van de zorgaanbieders voor mensen met een
verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Er wordt hierbij onder andere gesproken
over onderwerpen als kwaliteit van zorg, klachtrecht, inspraak en medezeggenschap en
rechtsbescherming. Het VG-BelangenPlatform Groningen kan de signalen over onderwerpen
die relevant zijn voor de achterban op de agenda zetten. Hierin worden zij ondersteund door
de consulent. In 2013 ligt de focus bij deze overleggen op de bezuinigingsmaatregelen, hoe
de instellingen hiermee omgaan, en of - en zo ja, in hoeverre - deze maatregelen ten koste
gaan van de kwaliteit van zorg.

5.2

Overleg met het Zorgkantoor

Naast vertegenwoordiging in de Raad van Advies van het Zorgkantoor vindt er twee keer per
jaar een overleg plaats met het Zorgkantoor. Hierbij worden de knelpunten in de huidige
AWBZ-gefinancierde zorg en de behoeften en verwachtingen van cliënten en
cliëntorganisaties ingebracht. Zo hopen we invloed uit te uitoefenen op de criteria en
voorwaarden die het Zorgkantoor hanteert bij de zorginkoop.
Via provinciale en landelijke meldacties komen er gegevens per regio beschikbaar op basis
waarvan het VG-BelangenPlatform Groningen gericht kan aangeven bij het Zorgkantoor
waar de zorg volgens de eigen achterban anders of beter kan. Ook de eigen
ervaringsdeskundigheid en de signalen die het platform zelf binnen heeft gekregen, dan wel
via LFB, via Zorgbelang of via de bilateraal overleggen met de instellingen, worden
ingebracht. Er wordt ondersteuning geboden door een consulent.

5.3

Overleg met de provincie Groningen

De provincie Groningen weet hoe het VG-BelangenPlatform Groningen de subsidie besteedt
en welke rol het platform speelt in de collectieve belangenbehartiging van mensen met een
verstandelijke beperking. De intentie is om hier gezamenlijk met de andere koepels in op te
trekken. Afhankelijk van de behoefte van zowel de provincie als het VG-BelangenPlatform
zal er in 2013 een overleg met de provincie plaatsvinden.

5.4

Interprovinciaal Overleg VG-BelangenPlatforms Noord Nederland

Het VG-BelangenPlatform Groningen heeft twee keer per jaar overleg met de
VG-BelangenPlatforms in Friesland en Drenthe. Er wordt overlegd over zaken van
gemeenschappelijk belang en er vindt een uitwisseling plaats van concrete situaties
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waarvoor een oplossing is gevonden of nog moet komen. Met deze uitwisseling hoopt men
te voorkomen dat steeds opnieuw ‘het wiel moet worden uitgevonden’.

5.5

Overleg met de Inspecteur voor de Gezondheidszorg

Als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, wordt er een overleg gepland met de Inspecteur
voor de Gezondheidszorg over haar Algemene Toezichtbezoeken Zorgaanbieders. Dit
overleg vindt dan plaats samen met de VG-BelangenPlatforms Drenthe en Friesland. Tijdens
dit overleg wordt er onder andere gesproken over de kwaliteit van zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking. Kwaliteit van leven is een terugkerend element in dit overleg.
Daarnaast is er een jaarlijks overleg tussen Zorgbelang Groningen en de Inspectie waarbij
het VG-BelangenPlatform aanschuift of signalen/knelpunten vooraf doorgeeft.

5.6

Consultatieteam Seksueel Misbruik

Dit team is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de diverse zorgaanbieders in de
provincie Groningen en Drenthe. Het wordt aangestuurd door MEE Groningen. Mensen met
een verstandelijke beperking, ouders, begeleiders en hulpverleners worden, waar nodig,
voorzien van informatie en advies. Het VG-BelangenPlatform Groningen versterkt de
werkzaamheden van het Consultatieteam Seksueel Misbruik

5.7
Stuurgroep van het project ‘Integratie van diagnostiek, zorg en onderwijs
voor kinderen en jongeren met een handicap’
Sinds december 2003 is het VG-BelangenPlatform Groningen lid van de stuurgroep van het
project ‘Integratie van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met een
handicap’. Het gaat hierbij om begeleiding van ouders ‘van de wieg tot het graf’. Het project
is een samenwerkingsverband van onder meer het UMCG, zorginstellingen voor mensen
met een verstandelijke beperking, MEE, Guyot Groep te Haren en het Regionaal Expertise
Centrum Noord Oost Nederland. Een bestuurslid van het VG-BelangenPlatform Groningen
zit in deze stuurgroep.

5.8

Landelijk overleg: L!R!S en Platform VG

Landelijk worden de belangen van mensen met een verstandelijke beperking behartigd door
Platform VG. L!R!S is het werkverband van de regionale platforms VG. Vanuit de drie
noordelijke provincies is er momenteel één afgevaardigde aanwezig bij de landelijke
overleggen van L!R!S. Het bestuur blijft daarnaast op de hoogte van landelijke
ontwikkelingen via ‘Oorspronkelijk’, de nieuwsbrief van het platform VG

5.9

Deelname aan Platform Complementair Werken

Onder leiding van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO), stemt het
Platform Complementair Werken de samenwerking van vierendertig scholen voor speciaal
onderwijs in Drenthe, Friesland en Groningen op strategisch niveau af. Deze scholen werken
samen in het PrO-REC-Convenant met als doel om doelgericht en doelmatig samen te
werken op kerntaken om beter onderwijs en een betere positie van leerlingen met een
beperking te verkrijgen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Een bestuurslid van het
VG-BelangenPlatform Groningen zit in deze werkgroep.

5.10 Diversen
Het VG-BelangenPlatform Groningen tracht zoveel mogelijk gehoor te geven aan de diverse
uitnodigingen die binnenkomen. Dit betreft zowel openingen van nieuwe locaties als
congressen over ontwikkelingen in de zorg, op het terrein van de Wmo, arbeid, etcetera.
Hierin wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het LFB steunpunt.
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6.

Kwaliteit van zorg bevorderen

Het VG-BelangenPlatform Groningen wil met al haar activiteiten meewerken aan een
verbetering van zorg. In 2013 willen we, net als in 2012, aandacht geven aan de gevolgen
van de bezuinigingen op de kwaliteit van zorg. Een meldactie is een manier om deze
gevolgen in kaart te brengen.

6.1

Meldactie

In 2013 willen we, als de actualiteit daar om vraagt, een meldactie organiseren of aansluiten
bij een bestaande meldactie. Waar mogelijk wordt samengewerkt met Zorgbelang
Groningen, met de andere koepels en/of met de platforms in de andere provincies. Signalen
die middels de meldactie worden verkregen, worden meegenomen naar de diverse
overlegvormen waarin het VG-BelangenPlatform vertegenwoordigd is.

7.

Medezeggenschap

Burgers hebben op meerdere manieren medezeggenschap rondom wonen, welzijn en zorg.
Bij zorginstellingen gebeurt dit middels de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ) via cliëntenraden. Daarnaast hebben burgers medezeggenschap in het
gemeentelijk beleid op wonen, welzijn en zorg, de zogenaamde Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), middels adviesraden Wmo.

7.1

Cliëntenraden

Ook in 2013 willen we de contacten met de cliëntenraden en/of familieraden en/of
adviesraden van de (zorg)instellingen intensiveren. Dit doen we via de bilateraal overleggen.
Daarnaast willen we, waar mogelijk, aan de hand van thema-avonden hun kennis en kunde
bevorderen. Hierbij wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het LFB Steunpunt Groningen.
Leden van cliëntenraden voelen zich op deze manier betrokken bij het VG-BelangenPlatform
Groningen en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

7.2

Wet maatschappelijke ondersteuning

In 20 van de 23 gemeenten in de provincie Groningen zijn Wmo-raden actief die namens de
burgers in die gemeenten adviseert over het Wmo-beleid van de betreffende gemeente. Het
VG-BelangenPlatform Groningen vindt het belangrijk dat ook lokaal de belangen van
mensen met een verstandelijke beperking worden behartigd en dat bijvoorbeeld Wmo-raden
weten wat er speelt en wat zij voor deze achterban kunnen adviseren. ‘Meedoen voor
iedereen’ is als thema voor de Wmo ook voor mensen met een verstandelijke beperking van
belang.

8.

Voorlichting en informatievoorziening

8.1

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het VG-BelangenPlatform Groningen zal in 2013 twee keer verschijnen.
Ook wordt er steeds meer aandacht gegeven aan de digitale versie van de nieuwsbrief. In de
nieuwsbrieven is aandacht voor activiteiten van onze doelgroep, actuele ontwikkelingen,
activiteiten van onze werkgroepen en informatie over instellingen en overlegpartners. Ook is
er ruimte voor de activiteiten van het LFB steunpunt en de verschillende Onderling Sterk
werkgroepen. De nieuwsbrief wordt verspreid onder achterban, zorginstellingen,
cliëntenraden en Wmo-raden.
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8.2

Overige informatievoorziening

Naast de nieuwsbrief zorgt het VG-BelangenPlatform dat er op andere manieren
naamsbekendheid aan de koepel wordt gegeven. Er wordt divers promotiemateriaal
geproduceerd, zodat het platform haar gezicht kan laten zien op symposia, studiedagen,
congressen en dergelijke. De folder van het VG-BelangenPlatform wordt bijgehouden door
de ondersteuners en indien nodig bijgedrukt. Het VG-BelangenPlatform Groningen levert
bijdragen aan de nieuwsvoorziening van Zorgbelang Groningen: het Magazine en de website
van Zorgbelang Groningen.

9.

Arbeid en Dagbesteding

9.1

Werkgroep arbeid en dagbesteding

De werkgroep bezoekt verschillende sociale werkplaatsen voor mensen met een
verstandelijke beperking in de provincie Groningen. In 2013 zal ook in deze hoek veel te
merken zijn van de bezuinigingsmaatregelen, daarom blijft het VG-BelangenPlatform extra
alert bij het bezoeken van de sociale werkplaatsen. De achterban wordt hierover
geïnformeerd middels de nieuwsbrief, verslagen zijn op te vragen bij de consulenten.
Daarnaast worden signalen opgevangen op de werkplaatsen. Hierbij kan het netwerk van het
LFB steunpunt Groningen een rol spelen. In 2013 wordt ook gekeken naar andere plaatsen
waar mensen met een verstandelijke beperking aan het werk zijn, hierbij kan gedacht
worden aan onder andere theaters of supermarkten.

9.2

Werkgroep landbouw en zorg

De werkgroep landbouw en zorg bezoekt de zorgboerderijen in onze provincie. Er wordt
uitgebreid verslag gedaan van de bevindingen. Deze verslagen worden gebundeld in een op
te vragen document. Een deel van de verslagen zijn terug te vinden in de nieuwsbrief.
Daarnaast worden de verslagen gebruikt bij de PR activiteiten. De werkgroep denkt mee bij
het project ‘Loeigoeie zorg’ dat als doel heeft het aanbod en de kwaliteit van de zorgboeren
in de noordelijke provincies inzichtelijk te maken en zo mogelijk te verhogen. Het project
wordt uitgevoerd door de Samenwerkingsverbanden van Zorgboeren, de
Zorgbelangorganisaties van Drenthe, Friesland en Groningen en Projecten LTO Noord.
Het resultaat van het project is onder andere een Kieswijzer (website) waarmee cliënten zelf
kunnen bepalen wat zij belangrijk vinden bij de keuze van een zorgboerderij. De eerste
versie van Kieswijzer www.ikwilloeigoeiezorg.nl staat sinds april 2012 online.

10.

Collectieve Belangenbehartiging i.s.m. de koepels van
Zorgbelang

De bij Zorgbelang Groningen aangesloten koepels behartigen de belangen van hun eigen
achterban, maar zijn daarnaast ook actief om de handen ineen te slaan. De
bezuinigingsmaatregelen treffen immers veel, zoniet alle,
patiënten/consumenten/zorggebruikers. Gezamenlijk optreden en de belangen behartigen
maakt sterker.

10.1

Koepelbrede projecten

Al eerder zijn, onder het motto ‘Samen aan de Slag’, projecten uitgevoerd die door de
gezamenlijke koepels zijn bedacht en door Zorgbelang Groningen zijn ondersteund. In 2013
blijft samenwerking, met het oog op de bezuinigingen, van het grootste belang. Door de
koerswijziging van Zorgbelang en de aangesloten koepelorganisaties wordt er veel meer
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samengewerkt op thema’s en in projecten die voor alle inwoners van de provincie Groningen
van groot belang zijn. Dus ook voor de achterban van het VG-BelangenPlatform Groningen.
Gezamelijke thema’s en projecten zijn: Steunsystemen, Informatie, advies en ondersteuning,
Bereikbaar, toegankelijkheid en bruikbaarheid, Deelname aan activiteiten, Arbeid en
dagbesteding, Lokaal is leidend en Belangenbehartiging bij overheden, verzekeraar en
zorgaanbieders. Daarnaast wordt er op Ondersteuning voor achterban en
belangenbehartiging samengewerkt. Onderwerpen die hieronder vallen zijn Eerstelijnszorg,
Medezeggenschap/cliëntenraden, Palliatieve zorg, PersoonsGebonden Budget,
Complementaire en alternatieve geneeswijzen en Regionale Expertteams/Zorginkoop.

10.2 PR-werkgroep van Zorgbelang Groningen
Minimaal 4 x per jaar organiseert Zorgbelang een PR-werkgroep. Alle vertegenwoordigers
van bij Zorgbelang Groningen aangesloten koepelorganisaties worden daarbij uitgenodigd.
Het doel van deze werkgroep, waarin alle koepelorganisaties van Zorgbelang Groningen
zitting hebben, is om er zorg voor te dragen dat gezamenlijke standpunten naar buiten
uitgedragen worden. De werkgroep doet dit onder andere door standpunten te formuleren en
deze, waar relevant, te spiegelen aan landelijke standpunten. Het VG-BelangenPlatform kan
desgewenst steun krijgen bij eigen PR-activiteiten.

11.

Ondersteuning Zorgbelang Groningen

11.1

Structurele ondersteuning door Zorgbelang Groningen

Het VG-BelangenPlatform Groningen heeft recht op bestuurlijke, inhoudelijke en
procesmatige ondersteuning van (medewerkers van) Zorgbelang Groningen. Daarnaast
wordt het VG-BelangenPlatform Groningen samen met de andere koepels betrokken en
ondersteund op gemeenschappelijke thema’s. Het VG-BelangenPlatform Groningen koopt
daarnaast bruto 5 uur extra inhoudelijke ondersteuning in.
Daarnaast is er ook voor het bestuur van het VG-BelangenPlatform standaard secretariële
en financieel administratieve ondersteuning beschikbaar. Voor de standaard secretariële
ondersteuning is 30 uur per jaar beschikbaar. Het bestuur van het VG-BelangenPlatform
probeert echter zelf veel secretariële taken te doen, waardoor het in afstemming met
Zorgbelang Groningen de secretariële ondersteuning ‘inwisselt’ voor inhoudelijke
ondersteuning. Dit wordt in de OVD vastgelegd.

11.2

Inhoudelijke ondersteuning dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Het bestuurswerk en een groot deel van alle activiteiten wordt gedaan door
vrijwilligers/bestuursleden. De consulenten ondersteunen deze activiteiten in een onderlinge
taakverdeling. Daarnaast leveren de consulenten van het VG-BelangenPlatform
beleidsondersteuning.

12. LFB Steunpunt Groningen en de Onderling Sterk verenigingen
Het LFB steunpunt Groningen heeft op het moment van schrijven nog geen zekerheid over
de financiële middelen en daarmee over het voortbestaan van het steunpunt in 2013. Het
VG-BelangenPlatform ondersteunt de werkzaamheden van het LFB Steunpunt Groningen
van harte. Het gaat dan vooral om het oprichten van meer werkgroepen Onderling Sterk in
de provincie Groningen. Voor 2013 verlenen wij, net als in voorgaande jaren graag een
financiële injectie aan het LFB steunpunt Groningen zodat het steunpunt actief door kan
gaan met het oprichten en ondersteunen van Onderling Sterk verenigingen en werkgroepen
in de provincie Groningen. Hiermee tonen we nogmaals onze betrokkenheid bij de
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doelgroep. Waar mogelijk werkt het VG-BelangenPlatform samen met het LFB steunpunt
Groningen. Wel hebben we afgesproken onze financiële steun in drie jaar af te bouwen.
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