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Inleiding 

Met dit document geeft het Platform haar activiteiten voor 2014 weer. De activiteiten van het 
Platform blijven op hoofdthema’s elk jaar hetzelfde, op detailniveau daarentegen, stelt het 
Platform zich specifieke taken ten doel. 
 
Het Platform stelt zich tot hoofdtaak dat mensen, ongeacht hun beperking, zelfstandig mee 
moeten kunnen doen in de samenleving, het zogenaamde ‘inclusief beleid’. 
 
In deze tijd van bezuinigingen en uitgaand van de zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid van de burger, stelt het Platform zich tot taak om de belangen van 
mensen met een beperking en hun ouders, die door de voorgenomen ‘veranderingen Sociale 
domein’ (3 transities, AWBZ onderdelen naar Wmo, Wet op de Jeugdhulp en Participatiewet) 
deze zo goed mogelijk te behartigen. 
 
Het Platform is een onafhankelijke Stichting die door de gemeente is benoemd als officieel 
inspraakorgaan (Cliëntenraad) met betrekking tot het gehandicaptenbeleid. 
Het Platform geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het College van B&W, gemeenteraad 
en soms aan andere organisaties, over problemen en draagt oplossingen aan. 

 
De werkgebieden waar het Platform zich voor inzet zijn, onder andere: 
 

 Toegankelijkheid en uitgankelijkheid van woonomgeving, school, werk, recreatie, 
sport en winkels; 

 

 De toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg, w.o. Beatrixziekenhuis; 
 

 Goede woningen (toegankelijk en aanpasbaar bouwen vgl. NEN1814) en praktische 
voorzieningen b.v. bij banken, winkels en zorgvoorzieningen in de nabijheid; 

 

 De toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de kwaliteit van het CVV; 
  

 Het signaleren van knelpunten die voortvloeien uit de nieuwe wet ‘veranderingen 
Sociale domein’ en deze mede verhelpen door middel van overleg met ambtenaren 
en bestuurders van de gemeente. Zo nodig, de politieke partijen er bij betrekken en/of 
inspreken in de Raad; 

 

 Overleggen met de Platforms AV6 regio gemeenten en Zorgvragerstafel ZHZ als het 
gaat om regionale vraagstukken; 

 

 Voorlichting.  
  
 Namens het bestuur. 

  
 Emmy den Heijer 
 Voorzitter 
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1. Thema’s 

1.1 Toegankelijkheid/Uitgankelijkheid. 

De toegankelijkheid en zeker niet in de laatste plaats de uitgankelijkheid van woningen, 

gebouwen, openbare voorzieningen en de openbare ruimten, zijn belangrijke 

aandachtspunten van het Platform. In het reguliere overleg met de betrokken partijen 

heeft het Platform een klankbordfunctie, maar is zeker ook adviserend en er wordt 

getracht concrete knelpunten opgelost te krijgen. 

 

De doelstelling is dat mensen met een beperking, net als iedereen op zijn/haar wijze, in 

de eigen woning en woonomgeving deel moet kunnen nemen aan de samenleving. 

 

Om de belangen van deze doelgroep te kunnen behartigen, stelt het Platform zich de 

volgende taken ten doel: 

 Gesprekspartner zijn voor de gemeente over toegankelijkheid en uitgankelijkheid 

bij renovatie en nieuwbouw;  

 Gesprekspartner zijn voor de gemeente over richtlijnen inrichtingsmaatregelen in 

de openbare ruimte. (o.a. pictogrammen, geleide- en gidslijnen, ringleiding voor 

slechthorenden en toegankelijkheid voor bv. rolstoelgebruikers, rollator gebruikers 

en kinderwagens); 

 Gesprekspartner zijn voor woningcorporatie POORT6 over aanpassingen aan 

bestaande woningen en gebouwen d.m.v. toetsingen. Voor nieuwbouw, de 

normering voor aanpasbaar bouwen middels regulier overleg; 

Dit jaar; het volgen van nieuwbouw projecten, o.a. door vroegtijdig mee te denken 

in de ontwerpfase. (beoordelen van tekeningen) 

 Met zorginstellingen en eigenaren van openbare gebouwen, overleg over 

specifieke voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten; 

Dit jaar; het volgen van de aanbevelingen gedaan aan de directie van het 

Beatrixziekenhuis en Rivas over de verbouwing; 

 Samen met de regioplatforms, de aanbevelingen; gedaan voor de nieuwe stations 

van de MerwedeLingelijn, volgen; 

 Overleg met de projectleider van de renovatie van het Station Gorinchem over de 

toegankelijkheid in de nieuwe situatie zoals de liften, overpad i.g.v. nood 

gedurende de renovatie etc.; 

 Meer de pers betrekken bij zaken die te traag gaan of als ‘niet uitvoerbaar’ 

afgedaan worden; 

 Deelnemen aan wijkschouwingen; 

 Winkeliers attenderen op ontoelaatbare situaties, zoals uitstallingen op de 

openbare weg. 

 

1.2 Wonen, Zorg en Welzijn.  

Het Platform is betrokken bij ‘Woonvisie’, ‘Verandering Sociaal domein transities AWBZ 

naar onderdelen Wmo, Wet op de Jeugdhulp en Participatiewet’. Het volgen van deze 
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processen is voor het Platform van groot belang. Door deel te nemen aan diverse 

overlegorganen (o.a. SIP) worden de belangen van de doelgroep vertegenwoordigd, 

zoals: 

 Vertegenwoordiging met drie personen in de Wmo Adviesgroep; 

 Door middel van twee contactpersonen in het regio overleg AV6 gemeenten; 

 Door middel van een contactpersoon in de adviesraad van MEE AV gemeenten; 

 Diverse contacten met de gemeente etc. zoals hierboven onder 1.1 zijn vermeld; 

 Het bijwonen van diverse conferenties; 

 

1.3 Arbeid en dagbesteding. 

Zinvolle arbeid en dagbesteding zijn voor ieder mens, ongeacht leeftijd en/of gezondheid, 

van het grootste belang. Om dit thema, specifiek voor mensen met een beperking, te 

behartigen zal het Platform, voor arbeidsplaatsen, dagbesteding en stagemogelijkheden, 

met de volgende instanties op reguliere basis contacten onderhouden t.w.: 

 Avelingengroep; 

 Syndion; 

 Philadelphia Support; 

 Rivas; 

 Cliëntenraad RSD; 

 Regio overleg AV6; 

 Onderling Sterk. 

1.4 Vervoerszaken. 

Het dagelijks leven van mensen met een beperking, zonder goede mobiliteit, betekent 

afhankelijk zijn. Het zoveel mogelijk onafhankelijk zijn is, voor veel mensen met een 

beperking, een vereiste. Dat de openbare- en gemeentelijke vervoersvoorzieningen daar 

een grote rol in spelen behoeft geen uitleg. Het Platform onderhoudt hierover contacten 

met diverse instanties waaronder de gemeente, Arriva, ProRail en NS om knelpunten 

opgelost te krijgen zoals:  

 Verbetering van de kwaliteit van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV); 

 Betere voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten; (ook in pnt.1.1) 

 Betere voorzieningen voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking 

o.a. toepassing van pictogrammen; (ook in pnt.1.1) 

 Invalidentoilet NS Station Gorinchem; 

 Ervaringen met de Molenhopper, RODAV en busvervoer ZHZ deelt het Platform 

met de AV6 regiogemeenten en in geval van problemen, gezamenlijk aan 

oplossingen werken; 

 Het kritisch volgen van het toepassen en de uitvoering van het leerlingenvervoer; 

 Kritisch volgen van het oudercollectief. 

1.5 Onderwijs en vorming. 
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Het kunnen volgen van onderwijs of het kunnen deelnemen aan vormingsactiviteiten 

moet voor een ieder mogelijk zijn. Het Platform pleit er voor, dat dit zoveel mogelijk, 

binnen de reguliere onderwijsvoorzieningen kan plaatsvinden. Uiteraard moet deelname 

aan het speciaal onderwijs mogelijk blijven. Ouders en vertegenwoordigers van mensen 

met een beperking willen een keuzemogelijkheid hebben.  

Om bedoelde voorzieningen (beter) toegankelijk te krijgen voor kinderen/volwassenen 

met een beperking zal het Platform bij de volgende gelegenheden, dit kenbaar maken: 

 Bij het regulier overleg met de gemeente, als beschreven bij pnt. 2.6; 

 Door tijdens het GIPS project, de leerkrachten en/of schoolbestuurders, over het 

standpunt van het Platform te informeren en hun daarover te interviewen;  

 Bevindingen inventariseren; 

 Op aanvraag, voorlichting op het voortgezet onderwijs over toegankelijkheid en 

uitgankelijkheid. 

1.6 Inkomen 

Mensen met een beperking leven vaak op een sociaal minimum en zijn aangewezen op 

een uitkering. Daarbij moeten zij vaak extra kosten maken en worden hier veelal 

onvoldoende voor gecompenseerd. Om dan nog financiële middelen te hebben voor 

ontspanning is bijna een utopie. Hierdoor is het gevaar van een sociaal isolement groot! 

Door veranderingen in wetgeving en bezuinigingen, komt het vergoedingspeil en 

toekenning van benodigde hulpmiddelen en andere voorzieningen nog verder onder druk 

te staan. Dit heeft tot gevolg een stapeling van kosten waardoor mensen op of onder de 

armoede grens geraken! Het Platform zal dan ook zeker alert zijn op de gang van zaken 

en misstanden ter sprake brengen: 

 Tijdens het reguliere overleg, als beschreven bij pnt 2.6; 

 Tijdens het ‘inloopuurtje’ van de politiek (voorafgaand aan raadsvergaderingen); 

 inspreken in de Raad.  

1.7 Wmo 

De decentralisatie van de AWBZ-zorg naar de Wmo, Wet op de Jeugdhulp en 

Participatiewet die in 2015 gerealiseerd moeten zijn, baart het Platform grote zorgen. Er 

komt één budget voor integrale zorg. Ter verduidelijking: 

het is aan de gemeente hoe dat geld te gebruiken en de beste keuzes te maken. De 

raadsleden zullen de gemeente bij de les moeten houden. Daar ligt een taak voor het 

Platform om de raadsleden te informeren over de eventuele knelpunten voor de 

betreffende doelgroep. Daarbij aandacht vragen voor de compensatieplicht die in 2015 

veranderd naar resultaatverplichtingen, met name voor de doelgroep die beperkingen in 

zelfredzaamheid en participatie ondervinden. Hierbij hoort ook de eigen regie, als het 

gaat om zorg en ondersteuning, inclusief het recht op een PGB. (Persoon Gebonden 

Budget) 

  

Het Platform blijft aandacht vragen voor mensen met een beperking zodat zij zelfstandig 

kunnen participeren in de samenleving, zoals: 



Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid 

 

Pagina 7 van 10 
GHP\financiën\2014\activiteitenplan def 2014   www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl 

 Toegankelijkheid in de breedste betekenis; 

 Uitgankelijkheid; 

 Inrichting van de openbare ruimte; 

 Een efficiënte inzet van publieke middelen; 

 Inclusief beleid; 

 Maatwerk waar het kan en compensatie waar het nodig is! 

 

Hierin voelt het Platform zich gesteund door het, door de EU geratificeerde VN verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap, voorheen ook bekend onder ‘Agenda 

22’. De verwachting is dat het verdrag in 2015 officieel in Nederland van kracht zal zijn. 

Vanaf dat moment zal de gemeente in zijn beleid rekening moeten houden met de 

verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen. Er is dan sprake van ‘inclusief 

beleid’, beleid dat mensen met een beperking niet op voorhand buiten sluit. Beleid dat 

ertoe leidt dat iedereen kan meedoen en participeren. 

Het Platform zal tijdens het reguliere overleg, als beschreven bij pnt. 2.6, knelpunten ter 

sprake brengen en oplossingen nastreven, onder andere door: 

 Regelmatige toetsing van o.a. de punten zoals vermeld in bovengenoemde 

stukken; 

 Ervaringen uit de maatschappij te registreren; 

 Meedenken met de Europese aanbestedingen. 

 Het Platform zal zich inzetten voor een keuzevrijheid, binnen de Wmo, om gebruik te 

kunnen maken van- en het recht op een PGB of de Alpha Cheque. 

De eigen regie is voor veel mensen een voorwaarde om te kunnen participeren! 

 

2. Bestuur, Organisatie en Samenwerking 

2.1 Samenstelling Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid. 

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Om invulling te 

geven aan de beoogde activiteiten is het wenselijk dat de samenstelling van het bestuur 

bestaat uit competente leden die betrokkenheid hebben met de taakstelling van het 

Platform. Daarom is het onontbeerlijk om gemotiveerde leden/medewerkers te hebben 

voor realisatie van de activiteiten. Hiervoor zijn de volgende vergaderingen gepland, 

waarin afstemming plaatsvindt en over vorderingen en taakverdeling gesproken wordt: 

 10 maal per jaar Platform breed inclusief GIPS. 

Wanneer leden behoefte hebben of over een specifiek onderwerp een bijdrage kunnen 

leveren, kunnen zij ook in andere overlegorganen dit kenbaar maken. (zoals pnt. 2.6) 

 

Om een competente gesprekspartner te zijn in de diverse overleggen is het noodzakelijk 

dat er financiële ruimte is voor: 

 Aanschaf literatuur; 

 Volgen van cursussen; 
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 Excursies; 

 Onkostenvergoeding; 

 Km. vergoeding. 

 Voor een overzicht van de vrijwilligers, gerelateerd aan hun specifieke 

taken/aandachtsgebieden, zie bijlage 1. 

 

2.2  Motivatie Platformleden 

Daar alle leden uit vrijwilligers bestaan, is de zorg voor een vaste bezetting van de 

diverse posities chronisch aanwezig.  

Om het groepsgevoel en motivatie op, het huidige, hoge peil te houden en de werkdruk 

beter te verdelen is het noodzakelijk dat er meer gedelegeerd moet kunnen worden. Dit 

zal tijdens de Platform breed vergaderingen extra aandacht krijgen.  

In geval het Dagelijks Bestuur (DB) het nodig acht en een lid dit ook ambieert behoort het 

volgen van een cursus tot de mogelijkheden. 

2.3  Jongeren 

Het Platform staat voor de belangen van een ieder met een beperking. Vaak wordt dan al 

snel aan volwassenen gedacht maar ook jongvolwassenen die onder de ‘Wajongwet’ 

valllen zijn een grote groep met specififieke problemen. Helaas zijn er ook vele kinderen 

met een beperking. Daarmee zijn ook de ouders van kinderen met een beperking, een 

aandachtspunt voor het Platform. Om hier meer bekendheid aan te geven stelt het 

Platform zich het volgende ten doel: 

 Tijdens het GIPS project op de scholen, de ouders benaderen; 

 Idem op de scholen voor speciaal onderwijs; 

 Contact Avelingen/Onderling Sterk; 

 Aandacht voor het leerlingenvervoer; 

 Via de website www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl 

2.4  Belangenverenigingen en patiënten/consumenten verenigingen 

Binnen de gemeente Gorinchem en omliggende regio zijn diverse verenigingen actief 

voor eenzelfde doelgroep als het Platform. Om informatie uit te kunnen uitwisselen en tot 

afstemming te komen worden er daarvoor contacten onderhouden met: 

 Reuma patiënten Vereniging; 

 Regio platforms zoals ZEDJE (m.b.t. GIPS project, Wmo, Europese aanbesteding 

HH en openbaar vervoer zoals de Molenhopper, Arriva, Connection, 

Doelgroepenvervoer en RODAV); 

 AV6 Regio gemeentes; 

 Instanties tijdens Gehandicaptenbeurs “Support’; 

 AVI (Aandacht Voor Iedereen), Zorgbelang, Per Saldo, BB (Binnenlands Bestuur); 

 VNG; 

http://www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl/
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 zorgtafelgesprekken ZHZ 

 Gehandicapten Sportverenigingen; 

 Koninklijke Visio en NVVS; 

 Regio Waardenlanden. 

2.5  Informatie, voorlichting, PR en communicatie 

Het uitdragen van de bezigheden en doelstellingen van het Platform is van belang 

voor de positie van het Platform. Door het geven van informatie en voorlichting, zowel 

intern aan de leden als ook dóór de leden aan derden, wordt dit gerealiseerd. Vanuit 

hun positie van ervaringsdeskundige is het een dankbare en noodzakelijke taak. 

Hiervoor zijn de volgende zaken gepland: 

 Interne informatie; 

 Voor zover nog niet (voldoende) bekend, uitdragen van de bezigheden van het 

Platform in de diverse overleg organen; 

 ‘Meeliften’ met een ludieke actie tijdens de ‘De week van de Toegankelijkheid’; 

 ‘Meeliften’ met de actie ‘Dag van de Witte Stok’; 

 ‘Meeliften’ met de jaarlijks, door de gemeente, te houden scootmobiel cursus; 

 Lokale kranten en het AD benaderen bij acties; 

 Selectief verspreiden van foldermateriaal van het GIPS en het Platform; 

 Het actueel houden en beheren van de website van het Platform. 

2.6  Lokale overheid en gemeentelijk overleg 

Om de doelstellingen van het Platform te realiseren is overleg met diverse instanties van 

groot belang en is er op reguliere basis overleg gepland met: 

 de gemeente, minimaal 4 keer per jaar Ambtelijk overleg (ambtenaren); 

 de gemeente, minimaal 2 keer per jaar Bestuurlijk overleg en op afspraak. 

(Wethouder); 

 Periodiek en/of op afroep met Woningcorporatie Poort 6; 

 ‘Inloopuurtje’ van de politiek (voorafgaand aan raadsvergaderingen); 

 Openbare zittingen van de gemeente (gebruik maken van inspreekrecht b.v. 

m.b.v. voorlichting door Per Saldo). 

3 Projecten 

3.1 Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) 

Leden van het Platform geven vanuit hun persoonlijke ervaringsdeskundigheid op vrijwel 

alle basisscholen in Gorinchem aan groep 7 en 8 voorlichting. De doelstelling van het 

project is kinderen vertrouwd te maken met het begrip handicap. Dit stelt kinderen zowel 

praktisch als op een speelse manier in de gelegenheid om een en ander te ervaren en 

met wederzijds respect met elkaar om te gaan. Door de leerkrachten na afloop een 

evaluatieformulier te laten invullen, krijgt het Platform inzage over het resultaat en kan 

eventueel bijsturen. 
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3.2 Voorlichting over toegankelijkheid/uitgankelijkheid. 

 Op aanvraag, op scholen voor voortgezet onderwijs, d.m.v. video en P.P. 

 presentaties, de studenten het begrip ‘toegankelijkheid/uitgankelijkheid’ behandelen. 

  

 

 

 

BIJLAGE 1 

Naam Taak/aandachtsgebied 

Dhr. J.Baks Medewerker GIPS 

Dhr. E. Boer 
DB – Algemeen adjunct - Lid Wmo adviesgroep - Lid regio platforms 

AV6 – Zorgvragerstafel ZHZ 

Dhr. A. Bogerd 
Aandachtsgebied: personen met een verstandelijke beperking - Lid 

Wmo adviesgroep, Kascontrole commissie 

Mw. L. Brandwijk Medewerker GIPS - Toetsen toegankelijkheid 

Mw. C. Eijkelenboom Medewerker GIPS 

Mw. W. v. Essen Medewerker GIPS + Coördinator GIPS 

Dhr. R. v. Essen 
Medewerker GIPS - Materiaalbeheerder - Onderhouden van Platform 

website 

Mw. J.v.d. Graaf Aspirant lid 

Mw. E. den Heijer 

DB - voorzitter - Medewerker GIPS - Lid Wmo adviesgroep - lid ROG 

ZHZ - Lid regio platforms AV6 – Zorgvragerstafel ZHZ - Werkgroep 

toegankelijkheid/uitgankelijkheid - Secretarieel 

Dhr. P. de Jonge 
DB - vice voorzitter - Medewerker GIPS - Algemene zaken –  

Coördinator werkgroep toegankelijkheid/uitgankelijkheid – Secretarieel  

Mw. J. Kerschner Medewerker GIPS 

Mw. K. de Kruijf 
Contactpersoon voor personen met een verstandelijke beperking – 

voorzitter ‘Onderling Sterk’ 

Mw. J. Mullenders 
Contactpersoon vrijwilliger beleid Mantelzorg - Aandachtsgebied: 

personen met een verstandelijke beperking 

Mw. L. Rietveld Medewerker GIPS 

Mw. E. v. Breugel 
Medewerker GIPS - Contactpersoon KNGF – Contactpersoon 

Vervoerszaken 

Dhr. W.v. Veenendaal DB - penningmeester – Notulist – Contpersoon in adviesraad MEE AV 

Dhr. C. Verschoor Medewerker GIPS + Coördinator GIPS - Kascontrole commissie 

Dhr. O.Westerhout St. by medewerker GIPS – Toetsen toegankelijkheid 

Mw. L.Zomer Webmaster 

 


