JAARVERSLAG 2016

Berkelland, mei 2017

Bereikbaarheid van de Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB)
Postadres:
Gehandicapten Platform Berkelland,
Hofrichterstraat 1,
7151 MC Eibergen.
Telefoon contactpersoon: 0545-473571 Cor Dekker
Internet:

www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl

Contactmail: www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl (via het invulformulier)

Pagina 2 van 12

INHOUDSOPGAVE
Voorblad

pagina

1

Inhoudsopgave

pagina

3

Inleiding

pagina

4

Jaarverslag Bestuur

pagina

4

Jaarverslag Commissie Scholen

pagina

5

Jaarverslag Commissie BTB

pagina

8

Jaarverslag Commissie Wmo

pagina

9

Jaarverslag Commissie PR

pagina

10

Jaarverslag Commissie Vervoer

pagina

11

Vrijwilligers op 31-12-2016

pagina

12

Financieel jaaroverzicht 2016

in een aparte editie

Pagina 3 van 12

Inleiding:
Of het nu gaat om een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking, de stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) komt op voor zaken die
van belang zijn op de kwaliteit van leven voor iedereen met beperkingen in de gemeente
Berkelland.
Het Platform probeert dit te realiseren door:
 Beleidsbeïnvloeding,
 Gevraagde en ongevraagde advisering,
 Incidentele individuele ondersteuning,
 Voorlichting op Scholen.
In dit verslag wordt door de afzonderlijke commissies beschreven over- en met welke
activiteiten zij invloed hebben uitgeoefend op de kwaliteit van leven voor mensen met
beperkingen in Berkelland.
Het bestuur:
De samenstelling van het bestuur bestond in 2016 uit:
een voorzitter, penningmeester, secretaris en de voorzitters van de verschillende
commissies. Het algemeen bestuur bestond in 2016 uit 5 personen.
Halverwege 2016 is de heer Wim Jansen zeer plotseling overleden. Wim was voorzitter
van de commissie BTB en een zeer actief lid van het bestuur. Wim had goede ideeën en
was altijd bereid om daar in te vallen waar dit nodig was. We wensen de familie Jansen
heel veel sterkte.
Het bestuur vergaderde in 2016 om praktische- en financiële redenen negen maal in het
Kulturhus ‘t Spieker in Eibergen.
Tijdens deze vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde en
informeren de commissievoorzitters elkaar over het doen en laten binnen hun commissie.
Ook komt de actuele stand van 'onze' financiën aan bod.
Zo is er besloten om in april van de Rabobank naar de Regiobank te wisselen in verband
met de stijgende bankkosten.
Verder wordt er regelmatig overlegd met ambtenaren en instanties.
Dagelijks Bestuur (DB):
Deze bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.
Als voorbereiding op de bestuursvergaderingen heeft het DB in de week voorafgaande
aan de bestuurvergaderingen persoonlijk- of via e-mail overleg.
In 2016 is uit naam van het gehandicaptenplatform een aantal malen advies uitgebracht
op de uitvoering verordening met betrekking op de Huishoudelijke hulp. In dit kader is
overleg geweest met de wethouder en de manager van de Voormekaar-teams (VMK).
Daarnaast heeft het GPB twee door de Welzijnsraad gevraagde adviezen uitgebracht
over:
 Het Mantelzorgcompliment
 Invalidenparkeerkaart en Invalidenparkeerkplaats op kenteken.
Speerpunten van ons platform zijn de activiteiten van de Scholen-commissie, de BTBcommissie en de Wmo-commissie. Hier begint deze
rapportage dan ook mee.
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Commissie Scholen:
Doelstelling:
De scholencommissie heeft als doel om gastlessen te
verzorgen op basisscholen in de gemeenten Berkelland en
Oost-Gelre rondom het thema 'leven met een beperking'.
Het project geeft informatie door middel van ervaringslessen
aan leerlingen en leerkrachten met als doel het creëren van
begrip voor, en het rekening houden met mensen met een
beperking. Het programma is speciaal gericht op de groepen
7 en 8.
In Nederland wonen bijna zeventien miljoen mensen,
waarvan er 2 miljoen een beperking hebben. Veelal zien we
deze mensen als zielig en niet volwaardig. Dit project vestigt
vooral de aandacht op de mogelijkheden die mensen,
ondanks hun beperking, nog ter beschikking hebben. Door
tijdens de lessen het accent te leggen op gedeelde ervaringen, willen we begrip creëren
tussen leerlingen en mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat de les bijdraagt
aan de acceptatie van het 'anders' zijn. Wat zijn nu eigenlijk hun fysieke beperkingen en
welke beperkingen worden hen door de maatschappij opgelegd?
Gastlessen:
In het jaar 2016 hebben we 15 gastlessen gegeven op 13 verschillende scholen in de
gemeenten Berkelland en Oost-Gelre. Er zijn negen gastlessen verzorgd in de Gemeente
Berkelland en zes gastlessen in de Gemeente Oost-Gelre. In totaal hebben we op deze
manier ca. 350 leerlingen kunnen bereiken. Helaas moesten er in 2016 vier gastlessen
worden geannuleerd i.v.m. ziekte van de gastdocenten, deze gastlessen zullen in het
komende schooljaar worden ingehaald.
Vrijwilligers:
Op dit moment zijn er 10 vrijwilligers actief voor de scholencommissie, waarbij 2
vrijwilligers de commissie ook administratief ondersteunen. In de praktijk betekent dit
dat Lidy van der Water voorzitter is van de commissie en de financiën voor haar rekening
neemt, terwijl Eefje Broertjes de planning en coördinatie van de gastlessen voor haar
rekening neemt. De scholencommissie is in 2016 drie keer bij elkaar geweest om nieuwe
ontwikkelingen te bespreken en de kwaliteit van het materiaal en de gastlessen te
waarborgen. Dit jaar hebben we ons team kunnen uitbreiden met Erica Vriezen. Zij heeft
een dwarslaesie en heeft vanuit haar opleidingen en vroegere werk al veel ervaring met
het voor de klas staan. Wij zijn dus heel blij met haar input!
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Facebook en Instagram:
Aan het eind van elke gastles krijgt iedere leerkracht en iedere leerling een visitekaartje.
Op deze visitekaartjes wordt
verwezen naar onze Facebookpagina ‘Leven op wieltjes’.
Op deze pagina wordt na elke
gastles een kort verslag geplaatst,
samen met enkele foto’s.
In 2016 hebben wij onze
socialmedia kanalen uitgebreid
met een account op Instagram. Wij hebben gemerkt dat kinderen uit groep 7 en 8
eerder een account hebben op Instagram dan op Facebook. Vandaar dat wij na elke
gastles ook enkele foto’s op Instagram plaatsen.
Kwaliteit:
De kwaliteit van de gastlessen wordt gewaarborgd door het reflecteren op de gegeven
gastlessen. Dit doen wij nu inmiddels al bijna 2 jaar met behulp van onze online
evaluatie formulieren.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat de gastlessen als heel waardevol worden
beschouwd en dat de leerlingen er veel van opsteken. Niet alleen is er aandacht voor
verschillende zichtbare beperkingen, ook wordt er bewust aandacht geschonken aan
onzichtbare beperkingen en vooroordelen.
Methode:
Inmiddels werken we al weer een jaar naar volle tevredenheid met het programma Prezi.
We hebben gemerkt dat we daardoor de gastles veel flexibeler kunnen indelen en dat
elke gastdocent zo een aandeel kan hebben aan de presentatie. Aan het begin van ieder
schooljaar updaten we de Prezi-presentatie met nieuwe foto’s, filmpjes en spelletjes,
zodat we ieder schooljaar nieuwe ontwikkelingen kunnen laten zien.
Tijdens de les hebben we het over alle vormen
van beperkingen, lichamelijk, verstandelijk,
psychisch en alles wat daar tussen zit. Onze
gastdocenten
zijn
allemaal
ervaringsdeskundig. Bij sommigen is dit
zichtbaar, bij anderen niet. Dit is een leuke
aanleiding om in te springen op het onderwerp
‘vooroordelen’. Het interactieve programma
zorgt ervoor dat ieder kind meedoet aan de
dialoog. De kinderen ervaren ook zelf hoe het
is om een beperking te hebben. Ze mogen een
wedstrijdje rijden in een kinderrolstoel, een parcours blind lopen en doof voetballen.
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Materiaal:
Het materiaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt, dient onderhouden te worden. Hier
zijn uiteraard kosten aan verbonden. In 2013 hebben we ons aangemeld voor deelname
aan het Rabobank Coöperatiefonds. We hebben de tweede prijs gewonnen en we
hebben hier 11 rolstoelen van gekocht. Ze worden tot op dit moment met veel plezier
gebruikt. Regelmatig worden deze rolstoelen nagekeken en onderhouden.
Het afgelopen jaar was wat kleiner materiaal aan vervanging toe. Er zijn bijv. nieuwe
ballen gekocht en klein materiaal voor onze voeldoosjes.
Financiën:
Het scholenproject ontvangt geen subsidie. Aan het begin van het schooljaar 2016-2017
zijn we overgestapt naar een onkostenvergoeding van € 30,00 naar een bedrag van €
35,00 per gastles om kostendekkend te kunnen blijven. Deze bijdrage wordt o.a.
gebruikt voor een reiskostenvergoeding van de gastdocenten en voor het onderhoud van
materiaal / aanschaffen van nieuw klein materiaal.
Tot slot:
De scholencommissie is er bijzonder attent op om bij te blijven met nieuwe
ontwikkelingen wat betreft het geven van gastlessen rondom het thema 'leven met een
beperking'. Ook het aankomende jaar zal zij proberen om het programma vernieuwend
en bij de tijd te houden, zodat leerlingen en leerkrachten geboeid zullen worden en er
meer begrip ontstaat voor mensen met een beperking.
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Commissie BTB.
Onder BTB wordt verstaan:
Bereikbaarheid: Kunt u in de gemeente Berkelland komen waar u naar toe wilt?
Toegankelijkheid: Kunt u zelfstandig bij openbare en andere gebouwen naar binnen?
Bruikbaarheid: Dit houdt in dat iedereen gelijkwaardig gebruik moet kunnen maken van
voorzieningen zoals vergaderruimte en toilet.
Samenstelling:
In 2016 bestond de BTB-commissie uit 7 en deels 6 leden.
Vergaderingen:
De BTB-commissie vergaderde in 2016 zes keer en wel op 07 januari, 03 maart, 02 mei,
07 juli, 01 september en 10 november.
Medio 2016 werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze voorzitter
Wim Jansen. Wim was de verpersoonlijking van de BTB in Berkelland. Er hoefde maar
iets niet in de haak te zijn op BTB gebied of Wim stond klaar om er foto’s van te maken
die meegenomen werden naar het regelmatige overleg met de ambtenaren.
Wij zullen Wim ontzettend missen.
Overleg met de gemeente:
In 2016 is een drietal keren overleg geweest met ambtenaren van de gemeente
Berkelland. Daarbij ging het over plaatsen van blindengeleidetegels tot aanpassen of
aanleggen van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
VN-verdrag:
De Tweede Kamer heeft na jarenlange discussies eindelijk het VN-verdrag goedgekeurd.
Een en ander betekent dat in ieder geval openbare gebouwen probleemloos bereikbaar
moeten zijn/worden voor mensen met een beperking. Alle overige gebouwen, zoals
winkels of horecagelegenheden moeten hier ook aan voldoen, maar krijgen meer tijd. Zo
zal bij een aanpassing van de gevel van een winkel goed gekeken worden naar
toegankelijkheid. Om een en ander onder de aandacht te brengen van plaatselijke
bedrijven, maar ook van ambtenaren, werd in maart 2016 een voorlichtingsmiddag
georganiseerd. Uit de vele reacties bleek dat informatie over dit verdrag als zeer nuttig
werd ervaren.
Voorlichting:
Via flyers verstrekt de commissie BTB informatie over haar werkzaamheden. De
commissie staat als onderdeel van het GPB op de tweejaarlijkse 50 plus beurs in Haarlo.
Voorlichting wordt eveneens gegeven per mail of telefoon wanneer daar vraag naar is.
Vrijwilligers:
Om de informatie zo breed mogelijk uit te dragen blijven wij zoeken naar vrijwilligers uit
alle grote en kleine kernen.
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Commissie Wmo:
Deze commissie van het Gehandicaptenplatform Berkelland heeft de taak om de
gemeentelijke uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning kritisch te volgen
en bij te dragen aan een goede uitvoering in het belang van onze doelgroep.
Huishoudelijke zorg:
Een nieuw beleidskader Huishoudelijke hulp in Berkelland.
In januari 2016 werd het beleid huishoudelijke hulp in Berkelland aangepast. Er werd
besloten de 350 bezwaarschriften tegen de afgegeven beschikkingen gegrond te
verklaren.
Huishoudelijke
hulp
is
vanaf
januari
2016
beschikbaar
als
maatwerkvoorziening binnen Ondersteuning Thuis.
WMO verordening 2017:
Dit jaar hebben wij een bijdrage gegeven aan de nieuwe Wmo verordening 2017.
Verschillende aandachtspunten zijn overgenomen in de verordening. Zoals het feit dat er
nu een hardheidsclausule wordt opgenomen. Ook het feit dat er nu gewerkt wordt aan
een handhavingsbeleid voor de Wmo stemt ons tevreden.
Lokale belangenbehartiging 2016:
We hebben geparticipeerd in het overlegplatform met de gemeente, zorgaanbieders en
de FNV.
Monitoringsplan Gemeente Berkelland:
in mei hebben wij deelgenomen aan een overleg met de beleidsambtenaren over de
voortgangsrapportage rondom het beleid binnen het Sociale Domein. In november 2016
hebben wij deelgenomen aan een publieksavond rondom dit beleid.
In oktober 2016 zijn er gesprekken geweest met beleidsambtenaren rondom de
collectieve Zorgverzekering die via de gemeente kan worden afgesloten. In deze
verzekering is het eigen risico voor de verzekerde afgedekt. Deze regeling is op 1 januari
2017 ingevoerd voor personen die bij Menzis verzekerd zijn, tot een inkomensgrens van
130% van het minimum.
In 2016 is er iedere twee maanden overleg geweest met de lokale ouderenorganisaties.
VN conferentie:
Op 18 maart 2016 hebben wij een kennisconferentie georganiseerd in het gemeentehuis
met als thema; volwaardig mee kunnen doen in de samenleving De belangstelling was
groot. Het resultaat is dat het VN-verdrag onder de aandacht is gebracht bij het publiek
en dat er concrete maatregelen zijn afgesproken met de beleidsmakers bij de gemeente
rondom dit verdrag.
Samenwerking:
Om kennis en krachten te bundelen is er een kennisgroep opgericht samen met een
vertegenwoordiging uit de Seniorenraad. Deze groep verdiept zich in de ontwikkeling
rondom de Wmo en de lokale effecten van regelingen en besluiten op gemeentelijk
niveau.
Ook worden regelmatig de vergaderingen van de Welzijnsraad bezocht en wordt het
platform geïnformeerd over zaken die voor haar doelgroep van belang zijn en wordt op
onderdelen samen gewerkt.
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Commissie PR:
Update website Gehandicapten Platform Berkelland:
Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daar haalt men informatie
vandaan, zoekt men contacten en worden mensen met elkaar verbonden. De
ontwikkelingen op het World Wide Web gaan razend snel. Een website die een aantal
jaar geleden nog prima functioneerde, is vandaag de dag verouderd. Zo ook onze
website www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl. Om bezoekers op je site te krijgen en
te houden moet het voldoen aan de nieuwe norm.
In het oktober 2015 deed Eefje Broertjes, coördinator van de commissie ‘scholenproject’,
een aanvraag bij het Dela-Goededoelenfonds voor een bijdrage voor een nieuwe
website. Het Dela-Goededoelenfonds geeft geld aan mensen met een beperking die
vrijwilligerswerk doen voor een goed doel. De aanvraag werd al snel goedgekeurd. De
begrootte kosten voor de website werden toegekend en er kon begonnen worden met
het zoeken naar een webdesigner. Er zijn verschillende offertes opgevraagd bij
webdesigners. Grafisch ontwerpster Esther de Heer, werkzaam in Groenlo, kreeg de
opdracht. Haar begroting viel binnen het budget, haar referenties waren goed en ze is
werkzaam binnen ons gebied, wat de samenwerking makkelijk maakte.
We zijn als team aan de slag gegaan met de voorwaarden voor de nieuwe website,
daardoor ontstond er waardevolle input. De nieuwe website moest aantrekkelijk en
overzichtelijk worden. Prioriteit was: een frisse look en een overzichtelijke lay-out.
Aangezien de bezoekers van de website veelal kampen met uiteenlopende beperkingen
moest er rekening gehouden worden met een goede leesbaarheid en eenvoudige
vindbaarheid van onderwerpen. Voor diegenen die moeite hebben met lezen is er een
speciale functie, waardoor de tekst gesproken wordt. Ook is er een functieknop, zodat
men de tekstgrootte of het contrast makkelijk aan kan passen. Er is rekening gehouden
met de kleurstelling van de website voor een optimale leesbaarheid en overzicht. Het
nieuw ontworpen logo hebben we halverwege dit jaar al in gebruik genomen
Eefje Broertjes en Dinès Quist, beide werkzaam binnen het scholenproject, zijn in
november 2016 begonnen met het herschrijven van alle teksten van de oude website. Zij
hebben zich eerst ingelezen in de do’s en dont’s, voor het schrijven van goede teksten
voor een website. Eind januari waren de teksten klaar en kon de webdesigner de klus
afmaken. Een mooie selectie officiële stockfoto’s werden erin verwerkt om de teksten
kracht bij te zetten.
Om de website zo goed mogelijk bij te houden, gaan Eefje en Dinès in maart 2017 een
cursus volgen ‘schrijven voor het web’. Voor een optimaal bezoekers aantal is het
namelijk van belang dat er regelmatig wat nieuws te lezen is op de site. Om een helder
en kloppend geheel te behouden zijn er een aantal mensen, binnen het Gehandicapten
Platform Berkelland, die de mogelijkheid hebben om aan de website te werken.
In mei 2017 is het plan de nieuwe website te lanceren. We zijn nu al trots op het
resultaat!
Beursen/Markten:
7 September hebben we een kraam bemand in de Huve in Eibergen bij het 50 jarig
bestaan van de Zonnebloem Eibergen. Op 7 oktober hebben we met een kraam gestaan
op de Ouderenbeurs (50+ beurs) in Haarlo. Beiden zijn goed bezocht.
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Commissie Vervoer:
In dit verslagjaar bestaat de commissie maar uit één persoon.
Het is meer een ad hoc commissie dat optreedt wanneer er sprake is van actie met
betrekking tot de leefbaarheid en de kwaliteit van leven voor de bewoners van de
gemeente Berkelland voor wat betreft het vervoer.
Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek:
Dit panel functioneert niet meer sinds het plan de verantwoordelijkheden van het
regiovervoer door de provincie naar de gemeenten in Gelderland over te dragen.
Basismobiliteit:
Met ingang van 1 januari 2017, een jaar later dan oorspronkelijk gepland, worden de
gemeenten in Gelderland weer verantwoordelijk voor de Regiotaxi. Dit houdt in dat al het
doelgroepenvervoer als Wmo (regiotaxi, dagbesteding, dagopvang), de jeugd, het
leerlingenvervoer, het WSW vervoer en OV reizigers (=aanvullend OV vervoer) al het
gemeentelijke vervoer moeten regelen. Dit wordt genoemd “Basismobiliteit”.
In de Achterhoek hebben zeven gemeenten besloten samen te werken aan de
basismobiliteit voor haar inwoners. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek en Winterswijk hebben samen een
projectplan vastgesteld om hier uitvoering aan te geven.
ZOOV:
De nieuwe naam voor het regiovervoer Achterhoek is ZOOV geworden. Informatie is te
vinden via www.zoov.nl.
Op donderdag 1 december werd de start gemarkeerd met de officiële opening van ZOOV
Reisplanner. Regiotaxireizigers kunnen vanaf nu bij ZOOV Reisplanner (telefoon 0900 9874) hun ritten voor 2017 boeken. Per 1 januari 2017 gaan de taxi’s voor ZOOV rijden.
Met ZOOV nemen zij gezamenlijk het stokje over van Regiotaxi Gelderland, om vanaf 1
januari 2017 het regiotaxivervoer te gaan verzorgen in de Achterhoek.
Jammer is het dat als je gebruik wilt maken van het goedkope tarief van Zoov, je in
Berkelland eerst € 60,00 per persoon moet betalen. Doe je dit niet, dan betaal je het
duurdere tarief. Van de 7 Achterhoekse gemeenten in dit project is Berkelland de enige
die dit doet.
Scootmobieltocht:
Dit jaar hebben we de geplande scootmobieltocht vanuit Beltrum, i.v.m. het slechte weer
die dag, af moeten lasten.
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Vrijwilligers:
Op 31 december 2016 waren de volgende vrijwilligers actief in de commissies van het
GPB:
Bestuur:
Dhr. Cor Dekker
Dhr. Martin Louwers
Mvr. Lidy van de Water
Mvr. Christine Peter-Konings

Functie/vertegenwoordigd in:
Eibergen
Voorzitter
Eibergen
Secretaris
Eibergen
Penningmeester
Eibergen
LCO en Seniorenraad

BTB:
Mvr. Patricia Oostendarp
Dhr. Martin Louwers
Dhr. Rudi van de Esschert
Dhr. Henny Hennink
Dhr. Huib Ras
Dhr. Antoon van der Velde

Neede
Eibergen
Geesteren
Borculo
Eibergen
Eibergen

Voorzitter
Secretaris
Adviseur

Scholen:
Mvr. Lidy van de Water
Mvr. Eefje Broertjes
Mvr. Dinès Betting-Quist
Mvr. Jolanda Bikkel
Dhr. Harry Bruil
Mvr. Elisa Hermus
Dhr. Martin Louwers
Dhr. Koos Sluiter
Mvr. Erica Vriezen
Dhr. Ivy Vriezen
Dhr. Cor Dekker

Eibergen
Groenlo
Lichtenvoorde
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Beltrum
Beltrum
Eibergen

Voorzitter
Planner en Coördinator

Wmo:
Mvr. Christine Peter-Konings
Mvr. Judith Herbers

Eibergen
Eibergen

Voorzitter
Overlegstructuur Zorg

Vervoer:
Dhr. Cor Dekker

Eibergen

Ad Hoc

PR:
Mvr. Lidy van de Water
Dhr. Gerrit Jonge Poerink
Dhr. Cor Dekker
Mvr. Eefje Broertjes
Mvr. Dinès Betting-Quist

Eibergen
Eibergen
Eibergen
Groenlo
Lichtenvoorde

Voorzitter
Websitebeheer
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Hand- en spandiensten

Website
Website

