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Werken in de zorg een mooie uitdaging
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Ook in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking is
er behoefte aan medewerkers.
uitdaging en ontwikkel perspectief.

Magazine

Het overwegen waard om over te stappen naar een baan

Uitgave van de

waarvan je dagelijks met een goed gevoel thuis komt.

Stichting Ondersteuning Gehandicapten

Boosterprik met voorrang
De overheid heeft beslist dat de

Adres

boosterprik met voorrang bij zorgin-

Dubbelstraat 111
4611 GJ Bergen op Zoom

4

stellingen voor onze doelgroep zal worden
gegeven. Hierdoor neemt de veiligheid voor
iedereen die hierbij betrokken is toe.

Werkgebied

Wat is en doet een bewindvoerder

Nederland

6

Iemand met een verstandelijke
beperking wordt op zijn of haar 18e
jaar handelingsbekwaam. Ook als

Website

deze hier niet toe in staat is. Dan is de

www.stichtingondersteuninggehandicapten.nl
E-mail

tijd gekomen om een bewindvoerder
aan te stellen. Lees meer over de
procedure en verantwoordelijkheden.

infostog@gmail.com

Gaan we op wintersport?
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Sporten in de sneeuw is voor

IBAN

onze mensen een groot feest. Een

NL 39 ABNA 0411.2419.31

spannende reis, slapen in een echt
hotel en de gehele dag buiten. Op de

KvK-nummer

ski’s. langlaufen, sleeën of wandelen.

20130851

Maar gaat het dit seizoen wel lukken?

Special Olympics in Berlijn
Uitgever / Advertenties

De hoofdstad van Duitsland Berlijn

DNB Groep

is de eerstvolgende gastheer van

www.dnbgroep.nl
Postbus 204
9600 AE Hoogezand
Tel.: 0598 39880
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de mondiale Special Olympics.
Het beloofd niet alleen een sportevenement te worden maar
inclusie, integratie en gelijke kansen spelen bij de opzet een
belangrijke rol.
Georganiseerd voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Drukwerk
Grafische Unie B.V.

QR-code eenvoudig aan te vragen

14

Voor veel locaties is de QR-code
vereist. Vraag deze tijdig en

De uitgever en de stichting zijn niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave
mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de stichting.
De redactie heeft de in deze uitgave opgenomen informatie
zorgvuldig geselecteerd en zoveel mogelijk gecontroleerd
maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte
onjuistheden en/of onvolledigheid van de informatie.

eenvoudig aan voor de client.

Algemene informatie over STOG
Hier vindt u alle gegevens die u zoekt
over de Stichting Ondersteuning
Gehandicapten. Informatie over onze
doelstellingen en de contactgegevens voor vragen of informatie.
Ook vermelden wij hier de vacatures die wij hebben en plaatsen
oproepen voor specifieke kopij.
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COLOFON

Een mooi beroep met voldoende

1

We r ken i n d e z or g is echt
e e n l eu k e u i t d a gi ng
Ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking is er een tekort aan medewerkers. Misschien
door onwetendheid want niet iedereen komt in contact
met deze doelgroep. Aan de andere kant zeggen
mensen die in deze sector werkzaam zijn een prachtig
beroep te hebben. Zorg geven aan mensen die het
nodig hebben en regelmatig laten blijken hier o zo blij
mee te zijn. Een prachtige invulling van je leven en tijd.

In de zorg voor mensen

gevoel bij kijken en je moet

en verantwoordelijk werk.

met een verstandelijke

je in een ander kunnen

Reken niet op een baan

beperking werken veel

inleven. Maar je hebt

van negen tot vijf, want

mensen. Ze functioneren

ook je gezond verstand

de afwisseling zit ook in

op verschillende niveaus,

nodig. Het is zelfstandig

wisselende werktijden.

afhankelijk van interesse en
opleiding.
In tegenstelling tot andere
beroepen gaan ze niet naar
het werk om productie
te draaien of omzet te
genereren bijvoorbeeld,
HandInfo Magazine

maar om mensen die dit
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nodig hebben te helpen.
Werken in de verpleging of
verzorging is afwisselend
en interessant, gewoon
omdat je met mensen te
maken hebt. Daar komt

Meerdere
mogelijkheden en
ontwikkel perspectief

Ook zijn zorgmedewerkers

Regelmatig gaan die

in staat om , hoe beperkt

samen met lichamelijke

ook, een bijdrage te leveren

aandoeningen, maar

aan de ontwikkeling van

het hoeft niet zo te

deze mensen. Beter leren

zijn. Mensen met een

Vaak werken deze zorgme-

communiceren, zwemmen

lichte verstandelijke

dewerkers bij een instelling.

of fietsen, alle aspecten

beperking kunnen meestal

Dit kunnen instellingen

van ons “gewone” leven

zelfstandig functioneren

zijn waar mensen met een

kunnen aan de orde komen,

met een coach. Soms gaat

verstandelijke beperking

zoals tanden poetsen.

deze aandoening samen

permanent wonen of

Meestal vraagt dit veel

met gedragsproblemen.

locaties waar ze dagelijks

geduld van de zorgmede-

Mensen met een verstan-

naartoe komen voor

werkers maar is de beloning

delijke beperking (VB)

dagbesteding.

als er een klein stapje wordt

hebben een IQ onder de

Het aanbod is hierin zeer

gemaakt bijzonder groot.

70. Onder deze groep

uitgebreid.

Het is mogelijk een keuze te

vallen ook de mensen met

maken in welk deel van de

een ernstige beperking (IQ

De sector biedt voldoende

sector iemand werkzaam

tussen 35 en 50) en ook

mogelijkheden voor

wil zijn. Opleiding en

ernstige verstandelijke

medewerkers om zich te

ervaring spelen natuurlijk

beperking (IQ onder 35).

ontwikkelen. Ook zonder

wel een rol.

Al deze groepen kunnen

vooropleiding kunnen

niet zelfstandig functi-

cursussen worden gevolgd

oneren, het zal duidelijk

intern, klassikaal of online.

zijn dat de hulpvraag

Hiermee kan iemand ook in

toeneemt als het IQ

andere zorgsectoren terecht

afneemt.

of bijvoorbeeld als ambulan-

Het is niet eenvoudige
alle beperkingen duidelijk

cemedewerker mocht de

te beschrijven. In de

Naast deze indeling zijn er

interesse veranderen. Vaak

zorgsector is wel een

nog de mensen met een

worden de opleidingen

aantal groepen gedefi-

niet aangeboren hersen-

betaald door de werkgever

nieerd. Vanzelfsprekend

letsel en zeer ernstige,

of zijn er goede regelingen

verschilt dit per individu

meervoudige beperkingen.

met de aanbieder van de

en ook per leeftijdsgroep

De laatste groep lijdt aan

cursussen.

verschilt de hulpvraag.

motorische en verstan-

Veel goede redenen dus

We onderscheiden mensen

delijke aandoeningen en

om eens een stap naar

met verschillende verstan-

kan in het geheel niet

een mooie branche te

delijke beperkingen.

zonder hulp leven.

overwegen!
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Verschillende niveaus
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B o o s t erp ri k m et v oor r a ng
Er wordt al enig tijd gesproken over een extra prik,
ook wel boosterprik genoemd. Aangezien de werking
van de eerst vaccinatie mogelijk afneemt heeft de
Gezondheidsraad geadviseerd enkele doelgroepen
een herhalingsvaccinatie toe te dienen waaronder ook

HandInfo Magazine

mensen met een verstandelijke beperking.
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In de komende periode

beurt te zijn. Hoe beter de

ontvangen mensen van 60

bescherming tegen het

jaar en ouder en bewoners

Corona virus hoe minder

van zorginstellingen

mensen elkaar besmetten

een uitnodiging voor de

of zelf ziek worden, niet in

boosterprik. Onder zorgin-

de laatste plaats belangrijk

stellingen vallen verpleeg-

voor de medewerkers van

huizen, woonzorgcentra

de instellingen.

en ook instellingen voor

En hoe veiliger een bezoek

mensen met een verstan-

aan de cliënten voor

delijke beperking.

iedereen is.

De reden hiervoor is het

De instanties hebben

aantal oplopende infecties

geadviseerd om naast de

in deze instellingen door

bewoners van instellingen

de vaak hoge leeftijd.

ook mensen met Down

In zorginstellingen voor

Syndroom ouder dan 18 jaar

mensen met een verstan-

die thuis wonen extra te

delijke beperking kan ook

vaccineren. Deze mensen

sprake zijn van een hogere

lopen vanwege een minder

transmissie.

functionerend immuun-

Goed nieuws dus voor onze

systeem een groter risico in

doelgroep om snel aan de

het ziekenhuis te belanden.

Weer een uitdaging

de boosterprik zijn Pfizer

In een ander artikel hebben
wij deze problematiek al

en Moderna goedgekeurd

Voor sommige cliënten en

en is het merk vaccin dat

hun verzorgers zal een prik

bij de eerste vaccinaties is

halen echter ook weer een

Dit artikel kan bij het lezen al

gebruikt niet van belang.

uitdaging zijn. Prikangst of

achterhaald zijn aangezien

Artsen hanteren een

weerzin tegen artsen zijn

de maatregelen elkaar

periode van zes maanden

geen uitzondering maar

in deze pandemie snel

na de primaire vaccinatie.

gelukkig zijn de zorgmede-

opvolgen. Informeer bij de

werkers in staat dit proces

betrokken instanties voor

goed te begeleiden.

de laatste stand van zaken.

uitgebreid beschreven.
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Voor het vaccineren van

5

B e w i nd vo erd er a a ns t el l en of wor d en

Alle ouders van een kind met een verstandelijke
beperking krijgen er mee te maken. Als de zoon of
dochter de leeftijd van 18 jaar bereikt is het voor de
wet handelingsbekwaam en mag het zelf beslissingen
nemen. Dit terwijl sommige mensen met een laag IQ
HandInfo Magazine

op hun 18 e verjaardag hiertoe niet in staat zijn.
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Naar de kantonrechter

bewindvoerder worden

betaalt te worden maar ook
eenmalig uitgaven komen

aangesteld die de client

Naast het maken van de

aan de orde. De aanschaf

bijstaat.

keuze dient de bewind-

van een fiets bijvoorbeeld

Het begint bij het bepalen

voerder wettelijk te worden

of om te voorkomen

wie het beste bewind-

vastgelegd om zijn of haar

dat client buitensporige

voerder kan zijn. Het ligt

taken uit te kunnen en

uitgaven doet. Vaak is er

voor de hand dat een

mogen voeren. Meestal

overleg met de familie en

van de ouders hiervoor

draagt de familie van de

volgt uit goed overleg een

als eerste in aanmerking

client iemand voor en de

besluit.

komt en vaak valt de

“functie” worden dan

Als de client hiertoe in

keuze hierop. Soms wordt

erkend door de kanton-

staat is kan deze zelf over

hiervan afgeweken en

rechter. Administratief

een maandelijks toelage

is een voogd de beste

dient de aanvraag

beschikken, beter bekend

keuze, of een betrokken

natuurlijk volledig te zijn

als zakgeld.

ander familielid.

en de toekomstige bewind-

Bij de keuze speelt

voerder heeft een gesprek

vertrouwen, integriteit en

(zitting) met de kanton-

grote betrokkenheid bij

rechter die hem of haar op

de client een belangrijke

de rechten en plichten zal

De bewindvoerder voert

rol. Deze persoon krijgt

wijzen. In het algemeen

een belangrijke taak uit

immers het beheer over

is de aanstelling al tijdens

in het leven van de client

de keuzes die gemaakt

deze zitting een feit.

en zijn of haar familie.

Belangrijk werk

Toekomstige bewind-

moeten worden voor de
vaak kwetsbare mensen.

Hierna gaat de bewind-

voerders dienen zich dit

Zijn er geen kandidaten

voerder aan de slag. Het

goed te realiseren. Maar

dan kan er gebruik

beheer van de financiën is

met het accepteren van

worden gemaakt van

natuurlijk erg belangrijk.

deze werkzaamheden

organisaties die profes-

Eventueel dienen de huur,

beschermt u de client tegen

sionele bewindvoerders

energie, de sportclub en

financiële problemen en

kan voorstellen.

andere vaste lasten op tijd

eventuele oplichting.
HandInfo Magazine

In die gevallen kan een
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Vo o r w i e o ns i ni t i a t ief wi l s t eu nen
De mensen waar wij voor opkomen hebben een dagelijkse
hulpvraag. Iedere dag gaan letterlijk duizenden zorgmedewerkers met ze aan de slag. Om ze iets te leren, al is
het maar een heel klein stapje. Of om ze te verzorgen en
een fijne dag te laten beleven. Op tijd een rondje lopen,
medicijnen toedienen, tanden poetsen en samen lachen.
Maar er is meer nodig.

De Stichting Ondersteuning

Veel van deze mensen

in vergelijking met andere

Gehandicapten heeft als

kunnen “gewoon”

landen, zijn er nog stappen

doel mensen met een

deelnemen aan de

te maken. Emancipatie

verstandelijke beperking

maatschappij. Een baan

noemen we dat en deze

op een andere manier

hebben bij een bedrijf, lid

mensen zijn supertrots als

te helpen. Voornamelijk

zijn van een sportclub en

het ze lukt dat baantje of

door deze groep onder de

daar de bardienst draaien.

die sportclub te vinden.

aandacht te brengen van

Net als ieder ander.

mensen en bedrijven die

Hoewel de faciliteiten

hier niet of nauwelijks mee

in Nederland in het

in aanraking komen.

algemeen goed zijn, zeker

Mensen bereiken via dit
blad
Stichting Ondersteuning
Gehandicapten brengt het
magazine HandInfo uit

HandInfo Magazine

dat mensen die niet direct
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met onze doelgroep te
maken hebben, op veel
plaatsen tegen kunnen
komen. Bij de tandarts,
in het ziekenhuis of in de
bibliotheek.

Een blad met leuke, zinvolle

niet mogelijk evenementen

bij thuiskomst. Als je enkele

en waardevolle artikelen uit

te organiseren vanwege

weken later het terrein van

de praktijk.

de Corona pandemie. Maar

de instelling bezocht lieten

ooit kan deze activiteit

ze de medaille nog steeds

Handig en leuk voor

weer worden opgepakt.

met veel trots zien! Voor

mensen die de doelgroep al

Bijvoorbeeld de geweldige

de fysiotherapeuten die

kennen maar voor mensen

fietsdag met inzet van een

moe maar voldaan de tocht

die hier niet mee bekend

praktijk voor fysiotherapie.

hadden voltooid was er na

zijn misschien een echte

afloop een lekker hapje en

eyeopener.

drankje en zelfs een speech

HandInfo komt tot stand

Fietstocht Delftse Hout

van een van de cliënten!

kosten voor drukken

U leest dit magazine op

en verzenden worden

dit moment en wij hopen

gedragen door betrokken,

natuurlijk op een bijdrage.

vaak kleinere ondernemers,

Voor slechts € 35, per jaar

die een advertentie

steunt u dit initiatief en

plaatsen. Echter, om ons

Op tandems en duo-fietsen

ontvangt u alle nummers

werk goed te kunnen doen

hebben 12 fysiotherapeuten

thuis. Vergeet niet uw

is er meer nodig en dat gaat

een groep mensen met een

donatie even per e-mail aan

natuurlijk om geld maar

verstandelijke beperking

te kondigen, uit de bijschrij-

niet alleen.

een onvergetelijke dag

vingen kunnen wij geen

bezorgd. Het volbrengen

verzendadres bepalen.

Wij organiseren regelmatig

van een prachtige

Bank- en contact gegevens

zinvolle en leuke projecten

fietstocht door Delftse

kunt u eenvoudig vinden in

op locatie. Met dit laatste

Hout, waarbij tijdens de

dit magazine.

bedoelen wij de instellingen

gezamenlijke lunch de

waar mensen met een

lammetjes op een boerderij

De Stichting legt jaarlijks

verstandelijke beperking

werden geknuffeld, werd

verantwoording af

wonen en soms werken.

beloond met een mooie

door publicatie van de

Meestal en gelukkig

medaille voor alle cliënten

Jaarrekening.

zetten medewerkers van
bedrijven zich in die in
plaats van een etentje of
karten een dagdeel helpen
bij het evenement. Op dit
moment is het natuurlijk

HandInfo Magazine

door vrijwilligers en de
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G a a n w e i n 2 0 2 1 op wint er s por t ?
Sporten in de sneeuw is voor veel mensen met een
verstandelijke beperking een onvergetelijke ervaring.
De hele dag buiten en intensief bewegen om samen met
je begeleider(s) en medereizigers plezier te hebben.
Helaas is het maar zeer de vraag of er komend seizoen
wel wintersportreizen kunnen worden georganiseerd.
Ook hier is Corona een mogelijke spelbreker.

Skiën, langlaufen, sleeën
of lekker wandelen. In de
sneeuw is er voor iedere
sporter wel een passende
activiteit te vinden waar
met veel plezier aan kan
worden deelgenomen.
Wintersportreizen
worden door sportclubs
voor mensen met een
verstandelijke beperking
aangeboden maar er zijn
ook professionele partijen
waar je individueel aan kan
sluiten.
Er zijn accommodaties die
HandInfo Magazine

uitstekend zijn ingericht
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voor groepen waaraan
ook mensen deelnemen
die naast een verstandelijke handicap ook een
lichamelijke beperking
hebben.

Beperkingen door Corona
Helaas lijkt het er op dat Corona komend
seizoen roet in het eten zal gooien.
Allereerst is er natuurlijk het gevaar van
de onderlinge besmettingen. Tijdens
de reis in de bus, op de hotelkamer of
tijdens de gezellige samenkomsten en
maaltijden. Op die momenten loopt ook
de begeleiding aanzienlijke risico’s. Veel
mensen met een verstandelijke beperking
zijn nu eenmaal fysiek ingesteld en vallen
elkaar en de begeleiding regelmatig in
de armen. Het lijkt ondoenlijk om onze
mensen voldoende afstand te laten
houden.
Maar ook is er in verschillende landen
strenge regelgeving in de maak. Controle
van de QR code in alle horeca, skipistes
en zelfs op straat zijn waarschijnlijk
straks geen uitzondering meer en gelden
natuurlijk dan ook voor onze deelnemers.
De overheid in die landen gaan fikse
boetes uitdelen aan mensen die de code
niet kunnen tonen.

Volgend jaar beter?

gezonde en vaak geweldige uitje niet
kunnen organiseren komend seizoen, zelfs
als de mensen een boosterprik hebben
gehad. Een gemis voor de deelnemers en
erg jammer voor de begeleiding.
Volgend jaar beter.

HandInfo Magazine

Al met al ziet het ernaar uit dat we dit
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B e r l i jn g a st heer Specia l Ol ympi cs

De Special Olympics, het grootste sportevenement
van de wereld voor mensen met een verstandelijke
beperking, wordt in 2023 georganiseerd in Berlijn.
De Duitse hoofdstad neemt het gastheerschap over
van Abu Dhabi waar de laatste spelen zijn gehouden.
De organisatie heeft ambitieuze plannen om het

HandInfo Magazine

evenement uit te breiden met side events die de
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inclusie, integratie en erkenning van deze doelgroep
enorm zullen bevorderen.

De president van de

verschillende takken van

erkend door het IOC. De

Special Olympics Duitsland

sport die vanuit de eigen

eerste zijn gehouden

geeft in een verklaring

ervaring mee beslissen.

in 1968, destijds nog

aan dat Duitsland door de

een puur Amerikaans

organisatie van de spelen

evenement. Vele jaren later

in 2023 de kans krijgt een
uitstekend gastheer zal zijn

Integratie en gelijke
behandeling

en een signaal af zal geven

zijn de spelen in andere
werelddelen gehouden
waarvan Dublin Ierland de

naar de gehele wereld over

De doelstelling van het

eerste was. Ook Nederland

het belang van inclusie.

sportevenement is dus

heeft met haar atleten

Mensen met een verstan-

ook vooral gericht op het

deelgenomen met een

delijke beperking zullen

veranderen van de Duitse

delegatie atleten. Het

in Berlijn hun talent laten

maatschappij. Denk hierbij

evenement heeft een

zien.

aan kansen op werk, gelijke

enorme bijdrage geleverd

behandeling en inclusie.

aan de integratie van

De organisatie van de

mensen met een verstan-

Special Olympics heeft bij

De verwachting is dat er

delijke beperking in de

het uitbrengen van het bid

ruim 7.000 atleten deel

samenleving. Daarnaast is

ruim 4.000 sporters uit de

zullen nemen aan deze

sport voor deze doelgroep

doelgroep in een forum

editie van de Special

een gelegenheid om

de gelegenheid gegeven

Olympics die afkomstig zijn

zelfrespect te ontwikkelen,

mee te denke, ideeën in te

uit meer dan 150 landen.

vrienden te maken en

brengen en inhoudelijk hun

Tel hierbij 3.000 coaches

overgewicht te bestrijden,

visie te geven.

en trainers bij op plus de

iets dat veel voorkomt

Daarnaast hebben zo’n 60

organisatie die zal bestaan

bij deze mensen. Over

atleten een aantal dagen

uit 20.000 vrijwilligers.

de hele wereld bereiden

van gedachten gewisseld

Het evenement mag ook

de sporters zich met

over de organisatie van het

rekenen op een groot

trainingen voor op de

project en geholpen bij het

aantal toeschouwers.

Special Olympics.

beslissingen. Er wordt

De Special Olympics

Ook hier is het motto

eveneens een atletencom-

worden iedere vier jaar

“meedoen is belangrijker

missie samengesteld uit

georganiseerd en zijn

dan winnen”.

HandInfo Magazine

nemen van de belangrijkste
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QR - c od e eenvo u d i g a a n t e v r a g en
Op veel locaties en bij reizen is de QR-code inmiddels verplicht en het
is niet uitgesloten dat dit zich uit zal breiden. Voor de meeste mensen
is het verkrijgen van de digitale code eenvoudig maar voor mensen
met een verstandelijke beperking komt het aanvragen ervan meestal
op de schouders van de ouders/verzorgers terecht. Verschillende
instellingen bieden gelukkig hulp en tips bij de registratie.

Registratie door
verschillende partijen

Met de QR-code of

afgestemd op individuele

CoronaCheck kan je

wensen van mensen. Zo

aantonen dat je bent

zijn er mensen die geen

gevaccineerd, negatief

mobiele telefoon hebben

De registratie van uw

getest of genezen van

of liever de Corona-App

QR-code kan door

Corona. De test is maar

niet downloaden. In dit

verschillende partijen

beperkt geldig en in

geval kan de code via de

worden gedaan. In enkele

verschillende landen gelden

site coronacheck.nl worden

gevallen kan dit mis gaan en

hiervoor andere regels.

aangevraagd en zelf

kost het iets meer moeite

geprint.

om de code te verkrijgen.

U dient dan wel met DigiD

De vaccinatie wordt immers

in te (kunnen) loggen.

door verschillende partijen

HandInfo Magazine

gedaan zoals de GGD,
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Kunt u niet met Digid

Huisarts, of de Instelling.

inloggen neem dan

Deze geven de data door

telefonisch contact op met

aan het RIVM ter registratie.

0800-1421. Via dit informa-

Het is belangrijk om bij een

Het is dus aan te raden

tienummer lukt het een

reis tijdig te bekijken of de

dit voor vertrek goed te

bewijs thuis gestuurd te

QR-code beschikbaar is (en

onderzoeken.

krijgen.

werkt) en de vaccinerende

Het handigste blijft om

instantie moet individuele

Om de QR-code te

de App op uw mobiel te

toestemming hebben de

verkrijgen zijn er

zetten en daar de QR-code

gegevens van de client met

verschillende mogelijkheden

beschikbaar maken.

het RIVM te delen.

Alg e mene i nfor ma ti e
St ic hti ng Onder s te u ni ng G e ha ndi ca p t en
DOELSTELLING

KOPIJ

UITNODIGING
VOOR SPORTCLUBS

De Stichting Ondersteuning

Kopij is altijd welkom mits het

Gehandicapten (STOG)

onderwerp strookt met de

Sport voor mensen

is opgericht om mensen

uitgangspunten van STOG.

met een verstandelijke

met een verstandelijke

De redactie bekijkt of de

beperking vinden wij

beperking onder de

aangeleverde kopij interessant

belangrijk. Ben je een van

aandacht van een breed

en actueel is en gaat nagenoeg

de initiatiefnemers van een

publiek te brengen. STOG

altijd over tot het plaatsen

sportactiviteit en wil je dit

hoopt dit doel te bereiken

ervan. In overleg wordt de

en je sporters eens in de

door de uitgave van het

kopij aangepast aan de huisstijl

schijnwerpers zetten? De

magazine HandInfo dat

van het magazine. In sommige

redactie van dit magazine

u nu leest. Een magazine

gevallen vindt er een telefonisch

wil graag artikelen

met interviews, initia-

interview door een van de

plaatsen over sportclubs of

tieven of nieuws dat gratis

vrijwillige correspondenten

eenmalige initiatieven op

beschikbaar is in openbare

van STOG plaats. Voor meer

het gebied van bewegen

gebouwen in nagenoeg

informatie over het plaatsen

voor mensen met een

geheel Nederland. Daar

van een artikel kunt u per e-mail

verstandelijke beperking.

wordt het blad gevonden

uw vragen stellen of de kopij, bij

Je bent dus van harte

en gelezen. De kosten van

voorkeur met foto’s insturen.

uitgenodigd een artikel te

het drukken en verzenden

U heeft altijd toestemming

schrijven, de tak van sport

worden gedragen door

nodig voor plaatsing van de op

is niet belangrijk.

adverteerders die de

de foto’s herkenbare personen

Zie onder Kopij hoe dit kan

doelgroep een warm hart

i.v.m. privacy!

worden geregeld.

toedragen.
ten doel evenementen
te organiseren voor de
doelgroep of met giften
zinvolle en leuke initiatieven te ondersteunen.

HandInfo Magazine

STOG stelt zich tevens
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VACATURE

CONTACT

bescherming heeft STOG
bij twee Bestuursleden

De vrijwilligers doen het werk

ondergebracht die als enige

meestal in de avonduren en

toegang hebben tot de

zijn dus overdag niet of lastig

data. Bij beëindiging van

bereikbaar. Wij verzoeken u

het donateurschap worden

dan ook eventuele vragen per

de gegevens permanent

e-mail te stellen. Wij proberen

verwijderd.

uw vragen zo snel mogelijk
te beantwoorden en nemen
eventueel contact met u op.

PRIVACY

Vergeet dus niet om in uw
Wij zoeken enthousiaste

e-mail uw telefoonnummer te

In het kader van de privacy

mannen/vrouwen die het

vermelden.

worden soms foto’s van

leuk vindt om mensen te

E-mail: infostog@gmail.com

personen die in dit magazine

interviewen die betrokken

zijn geplaatst vervaagd of

zijn bij de zorg voor onze

namen gewijzigd. Van alle

doelgroep. Je bezoekt een
ouder, project, instelling,

BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS

HandInfo Magazine

sportclub of ander initiatief
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personen die herkenbaar
zijn op de foto’s is direct of
indirect toestemming voor

en schrijft daar in je eigen

Donateurs verklaren zich

publicatie verkregen. Het is

woorden een leuk en/of

akkoord dat hun persoonlijke

ons beleid zo min mogelijk

interessant verhaal over.

gegevens worden opgeslagen

namen bij de foto’s te plaatsen

Daarnaast vraag je en/of neem

en bewerkt, uitsluitend

opdat de cliënten of vrijwil-

je een aantal foto’s die aan

om de verzending van het

ligers niet traceerbaar zjin.

de kopij worden toegevoegd.

blad mogelijk te maken.

Je draagt je onderwerpen

Op verzoek wordt aan

aan en in overleg met de

donateurs inzage gegeven

redactie kiezen we samen

in de wijze van opslag, dit

het onderwerp. Je hebt

doen wij meestal telefonisch

Door de bijzondere omstan-

hierin natuurlijk veel vrijheid.

of per e-mail. De gegevens

digheden is het Bestuur van

Ervaring is niet nodig, enthou-

zijn niet toegankelijk voor

STOG en de redactie van

siasme natuurlijk wel. Alle

andere personen dan mensen

dit magazine verstoken van

vrijwilligers bij STOG doen

die voor STOG vrijwillig

interviews en locatiebezoek.

hun werk onbetaald. Als

werkzaamheden verrichten

Wij zijn dan ook verheugd dat

er reis- of andere kosten

om verspreiding van het

er dankzij onze vrijwilligers

worden gemaakt kan hier een

magazine mogelijk te maken.

weer een mooie en zinvolle

vergoeding tegenover staan.

De verantwoording voor de

uitgave tot stand is gekomen.

TOT SLOT

