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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 
 
Contact per mail: www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl (via het contactformulier) 
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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 en Beurzen. 
 
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 2017 uit:  
een voorzitter, penningmeester, secretaris en de voorzitters van de verschillende 
commissies. Het algemeen bestuur bestond in 2017 uit vijf personen. 
Het bestuur vergaderde in 2017 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. 
Om de noodzakelijk onderlinge binding van onze vrijwilligers te behouden organiseert het 
platform jaarlijks een activiteit. Zo was er in dit jaar een BBQ waarbij we elkaar weer 
eens konden bijpraten. 
 
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 bestuursvergaderingen persoonlijk of via e-mail overleg.  
 
In 2017 is uit naam van het gehandicaptenplatform een aantal malen advies uitgebracht 
op de uitvoering van de verordening met betrekking op de Huishoudelijke hulp. In dit 
kader is overleg geweest met de wethouder en de manager van de Voormekaar-teams 
(VMK). 
 
Dit jaar zijn we begonnen met het actief werven van sponsoren.  
In 2017 heeft dit ruim   € 1.000,-- opgeleverd. Sponsoren en donateurs bedankt!  
 
Speerpunten van ons platform zijn:  

 de activiteiten van de Scholen-commissie,  
 de BTB-commissie 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 2017 hebben we 16 gastlessen gegeven op 13 verschillende scholen in de 
gemeenten Berkelland en Oost-Gelre.  Er zijn 11 gastlessen verzorgd in de Gemeente 
Berkelland en 5 gastlessen in de Gemeente Oost-Gelre. In totaal hebben we op deze 
manier 379 leerlingen kunnen bereiken.   
 
Vrijwilligers:  
In 2017 waren er 12 vrijwilligers actief voor de scholencommissie. We hebben eind 
december 2017 afscheid genomen van Eefje Broertjes, zij is verhuisd en zal niet meer 
actief zijn voor de scholencommissie. David Tetelepta heeft het team aangevuld, daar 
zijn we heel blij mee. Misschien kunnen we komend jaar ons team uitbreiden met twee 
vrijwilligers die op dit moment meelopen om te ervaren of zij het ook leuk vinden om 
gastlessen te geven.  
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De scholencommissie is in 2017 vier keer bij elkaar geweest om nieuwe ontwikkelingen 
te bespreken en de kwaliteit van het materiaal en de gastlessen te waarborgen.   
 
Facebook en Instagram:  
Aan het eind van elke gastles krijgt iedere leerkracht en iedere leerling een visitekaartje.  
Op de visitekaartjes wordt verwezen naar onze Facebookpagina en Instagram ‘Leven op 
wieltjes’.  Op facebook wordt na elke gastles een kort verslag geplaatst, als we foto’s 
ontvangen van de leerkracht plaatsen we deze bij het verslagje en op Instagram.   
 
Kwaliteit:  
De kwaliteit van de gastlessen wordt gewaarborgd door het reflecteren op de gegeven 
gastlessen.  Dit doen we met behulp van een 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:  
We werken 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 
rolstoel, een parcours blind lopen en doof voetballen.   
 
 
 
 

 

  



Pagina 7 van 13 

 

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 of toilet. 
 
Samenstelling:  
In 2017 bestond de BTB-commissie uit vijf leden en deels uit zes leden. 
 
Vergaderingen:  
De BTB-commissie vergaderde in 2017 zes keer en wel op de eerste donderdag van de 
maanden januari, maart, mei, juli, september en november. 
 
Overleg met de gemeente:  
In 2017 is er geen overleg geweest met de gemeente. Dit overleg zal begin 2018 weer 
worden opgepakt. 
 
VN-verdrag:  
Overleg over het VN-verdrag heeft geleid tot een extra kolom bij de vergaderstukken van 
B&W van Berkelland. Bij ieder onderwerp komt nu de vraag naar voren hoe één en ander 
zich verdraagt met het VN-verdrag. 
 
Activiteiten:  
Het bestuur van zwembad ’t Timpke’ uit Borculo heeft de BTB-commissie om advies 
gevraagd over de verbouwing van de entree van het zwembad. Onderdeel van de 
verbouwing is een nieuwe lift die de toegankelijkheid voor moeders met een buggy en 
mensen met een rollator een betere toegang geeft. Ook rolstoelers kunnen dan 
eenvoudiger naar binnen. De oude voorziening voldeed niet meer aan de huidige eisen. 
De BTB-commissie heeft daarnaast een aantal adviezen uitgebracht waardoor de sporthal 
naast het zwembad beter geschikt is voor rolstoelers. 
Aan het einde van het jaar werd de BTB-commissie bijgepraat over een project aan de 
Kruiskamplaan in Eibergen. Daar zal een flink aantal berkenbomen verdwijnen en zal 
meer groen komen in de plaats van stenen. Dit heeft te maken met de opvang van 
regenwater. 
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Voorlichting:  
Via flyers verstrekt de commissie BTB over haar werkzaamheden.  
De commissie staat als onderdeel van het GPB op de tweejaarlijkse 50 plus beurs in 
Haarlo.  
Wanneer daar vraag naar is verstekken de BTB-commissieleden ook voorlichting via mail 
of telefoon. 
 
Vrijwilligers:  
Na bijna 25 jaar inzet voor het gehandicaptenplatform is Antoon van der Velde in 
december 2017 overleden. Antoon heeft allerlei functies gehad binnen het bestuur en hij 
is met name zeer actief geweest in de BTB-commissie.  
 
Wij blijven zoeken naar vrijwilligers uit de grote en kleine kernen. 
 
 
Op pagina 13  staan:  
22 VN Standaardregels Gelijke Kansen voor mensen met een handicap 
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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: 
Er is een nieuw beleidskader Huishoudelijke hulp in Berkelland. 
Ondersteuning Thuis werd verder uitgewerkt en de wethouder heeft op dit punt overleg 
gevoerd met het GPB. De Ondersteuning Thuis blijft ook in 2018 in ontwikkeling en wij 
worden hier bij betrokken.  
 
De extra Huishoudelijk hulp toelage is ingevoerd en mensen die hiervoor in aanmerking 
komen, kunnen tegen een kleine vergoeding professionele hulp in het huishouden 
inkopen. 
 
Lokale belangenbehartiging in 2017: 
We hebben geparticipeerd in het overlegplatform met de gemeente, zorgaanbieders en 
de FNV. 
 
Monintoringplan Gemeente Berkelland:  
Wij hebben deelgenomen aan een publieksavond rondom dit beleid. 
In 2017 werd er door de gemeente Berkelland een aantal bijeenkomsten georganiseerd 
rondom participatie. Hier zijn wij aanwezig geweest en hebben een bijdrage geleverd. 
 
Handhaving: 
Wij hebben onze zorg uitgesproken rondom de handhaving betreffende de zorgfraude. 
De gemeente Berkelland zal zich aansluiten bij het landelijk informatiepunt Zorgfraude 
(IKZ). 
 
Samenwerking: 
Om kennis en krachten te bundelen is er een kennisgroep opgericht samen met een 
vertegenwoordiging uit de Seniorenraad. Deze groep heeft zich in 2017 verdiept in de 
ontwikkeling rondom de Wmo en de lokale effecten van regelingen en besluiten op 
gemeentelijk niveau.  
 
Ouderen organisaties: 
In 2017 is er iedere twee maanden overleg geweest met de lokale ouderenorganisatie in 
Berkelland. Zo nodig nemen we gezamenlijk actie. Zo is er ook een nota geschreven voor 
de politieke partijen met aandachtspunten voor kwetsbare burgers. 
 
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 er 
op onderdelen samen gewerkt. 
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Commissie PR: 
 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de website:  
gehandicaptenplatform-berkelland.nl en deze zo snel mogelijk te actualiseren. 
Omdat het vermelden op de website van een gekoppeld e-mailadres tot een toevloed 
van SPAM-mails leidde kan men nu alleen nog maar via een contactformulier op de 
website contact met ons gezocht worden. 
We prijzen ons dan ook gelukkig dat we hiervoor door een aantal zeer deskundige 
vrijwilligers ondersteund worden. 
De commissie actualiseert ook de door het platform uit gegeven flyers en andere  
informatieve documenten. 
Er wordt ook gestart met plannen voor het uitbrengen van een e-mail nieuwsbrief. 
Omdat er tijdens overleg met de gemeente gesproken is over project subsidies leggen 
we dit als project en als proefcase bij de gemeente neer. En wachten we de reactie 
hierop af. Als nadeel zit hieraan natuurlijk een lange uitvoeringsperiode vast. 
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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. 
 
Basismobiliteit: 
Met ingang van 1 januari 2017, een jaar later dan oorspronkelijk gepland, zijn 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 “Basismobiliteit” genoemd. 
 
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. 
 
Aan het onderzoek naar het zogenaamde “doelgroepenvervoer” waarbij onderzocht 
wordt of het mogelijk is een combinatie te organiseren zodat dit vervoer beter wordt 
ingezet, heeft het platform ook meegewerkt. 
 
ZOOV is sinds 1-1-20017 het nieuwe aanvullende systeem in de Achterhoek en ZOOV 
verzorgt o.a. het vraagafhankelijk vervoer (= doelgroepenvervoer). 
Voor meer informatie: www.zoov.nl 
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Vrijwilligers: 
 
Op 31 december 2017 waren de volgende vrijwilligers actief in de commissies van het 
GPB: 
 
Bestuur: Functie/vertegenwoordigd in:  
Dhr. Cor Dekker Eibergen Voorzitter 
Dhr. Martin Louwers Eibergen Secretaris 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen Penningmeester 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen lid 
Mvr. Patricia Oostendarp Neede lid 
 
BTB: 
Mvr. Patricia Oostendarp Neede Voorzitter 
Dhr. Martin Louwers Eibergen Secretaris 
Dhr. Rudi van de Esschert Geesteren Adviseur 
Dhr. Henny Hennink  Borculo  
Dhr. Huib Ras  Eibergen 
 
Scholen: 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen Voorzitter 
Mvr. Eefje Broertjes Groenlo Planner en Coördinator 
Mvr. Dinès Betting-Quist Lichtenvoorde 
Mvr. Jolanda Bikkel Eibergen 
Dhr. Harry Bruil Eibergen  
Mvr. Elisa Hermus Eibergen 
Dhr. Martin Louwers Eibergen 
Dhr. Koos Sluiter Eibergen 
Dhr. David Tetelepta Winterswijk 
Mvr. Erica Vriezen Beltrum 
Dhr. Ivy Vriezen Beltrum 
Dhr. Cor Dekker Eibergen Hand- en spandiensten 
 
Wmo: 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen Voorzitter 
Mvr. Judith Herbers Eibergen 
 
Vervoer: 
Dhr. Cor Dekker Eibergen  Ad Hoc 
 
PR: 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen Voorzitter 
Dhr. Cor Dekker Eibergen 
Mvr. Eefje Broertjes Groenlo Website 
Mvr. Dinès Betting-Quist Lichtenvoorde Website 

 
Vertegenwoordiging externe commissies: 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen LCO en Seniorenraad 
Mvr. Judith Herbers Eibergen Overlegstructuur Zorg 
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