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NOOT: ‘mensen met een beperking’ is de meest moderne term voor mensen die
een lichamelijke of geestelijke - al dan niet aangeboren - beschadigde,
ontbrekende, niet- of anders-werkende, functie of lichaamsdeel hebben. In deze
tekst hebben wij echter gekozen voor het woord ‘gehandicapten’, zoals in onze
naam.
DOORSTART
Met allemaal nieuwe bestuursleden aan het Platform Gehandicapten LV een
frisse doorstart geven, dat is de uitdaging waar wij ons voor gesteld zien. We zijn
allemaal helemaal nieuw binnen het Platform en dat is enerzijds heel fijn, niet
gehinderd door kennis uit het verleden en anderzijds niet fijn, want ook niet
geholpen door kennis uit het verleden. Vooralsnog echter zien wij vooral mooie
mogelijkheden! Vol ideeën zijn we van start gegaan in juli, vlak voor de
zomervakanties. Wij wilden vooral vooruit kijken.
HERBEZINNING
Na 24 jaar van oprichting, opbouw en vele resultaten, is het nu volgens het
nieuwe bestuur tijd voor herbezinning over de missie en visie van het PGLV. In
de afgelopen decennia is er in de maatschappij veel veranderd wat betreft
inclusie en toegankelijkheid; en in de gemeente LV is bijzonder veel tot stand
gebracht door onze voorgangers. Onze voorgangers hebben er in deze gemeente
hard aan gewerkt dat de acceptatie, toegankelijkheid en ondersteuning
behoorlijk goed op orde zijn. Het platform heeft als voorvechter, vraagbaak en
luis in de pels van de gemeente gefunctioneerd.
VERANDER(EN)DE TIJDEN
De samenleving is inmiddels veranderd. Waren gehandicapten vroeger
aangewezen op liefdadigheid, en werden zij doorgaans verzorgd door familie; via
een uitgebreid zorg- en vergoedingsstelsel in de tijd van de verzorgingsstaat, zijn
zij de laatste jaren steeds meer op zichzelf aangewezen en is er almaar minder
geld beschikbaar. In 2015 is de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is er voor mensen die hulp in en
aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. In 2016 is wel het VNverdrag handicap in werking getreden. Dit versterkt de positie van mensen met
een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke
autonomie en volledige participatie. Het bepaalt onder meer dat zij recht hebben
om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken
of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en
rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd. Andere wetten, andere kanalen.
Het kan niet anders dan dat de taken van het Platform daar aan aangepast
moeten worden. Dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de ondersteuning die het
Platform de afgelopen jaren heeft gegeven met betrekking tot de WMOaanvragen.
Als wij het geheel beschouwen, zien we dat er in de loop van de tijd ook andere
verschuivingen hebben plaatsgevonden. Zo is het Platform weinig bij de auditief
en visueel gehandicapten betrokken en vrijwel niet bij de mentaal

gehandicapten. De groep waar het Platform zich de laatste jaren (weer) op heeft
gericht, bestaat vooral uit ouderen die gebruik maken van een scootmobiel.
Grote invloed op het Platform heeft het afschaffen van de subsidie van de
gemeente gehad, enkele jaren geleden. Hoewel we dit jaar eenmalig een subsidie
voor het scholenproject hebben gehad, is dit een punt van zorg en hiervoor
zullen we een oplossing moeten vinden.
INVENTARISATIE
Dit alles is reden voor het nieuwe bestuur om te inventariseren uit wie op dit
moment de doelgroep bestaat, en welke aandachtspunten er zijn (ontstaan).
Eerst kijken we naar wat het Platform tot nu toe heeft gedaan en met welke
missie. Het platform is zo’n kwart eeuw geleden opgericht, gelijktijdig met
dergelijke platforms in andere gemeenten. Ten tijde van deze overname is het
aantal ‘leden’ onbekend. Zoals boven al opgemerkt, lijkt het wel, gezien de
deelname aan diverse activiteiten, dat het Platform vooral (weer) gericht is op
oudere gehandicapten, en wel personen in een scootmobiel. In het verleden en
het heden is op verschillende momenten, en in wisselend verband,
samengewerkt met organisaties die zich inzetten voor personen met andere
handicaps.
Na een eerste oriëntatie van de voorzitter met de bestuursleden één-op-één,
heeft het bestuur aan het einde van de zomer een brainstormsessie gehouden
met veel thee en lekkers.
Daar hebben wij ons de volgende vragen gesteld:
wie is onze doelgroep
wat wil onze doelgroep
hoe komen we daar achter
Wat kunnen wij
Wat willen wij
Welke zaken nemen wij over
Welke zaken willen we anders
In dit document willen we onze visie vastleggen, het is niet de bedoeling om
aparte antwoorden op al deze vragen te geven.
VISIE
Ten eerste willen we de positie en mogelijkheden van mensen met een handicap
vooral positief benaderen: wat kan er wél!
Daarbij is het goed aansluiten bij het VN-verdrag, waarin staat dat iedereen in
staat moet zijn een ‘normaal’ leven te leiden: thuis, op het werk, op school,
bij het uitgaan, het winkelen, enz.
Het Platform zal zich primair inzetten om dit doel te bereiken. Daarbij
hebben wij niet de menskracht om alle individuele vragen en problemen
persoonlijk te behandelen. Dit zal wel een koerswijziging worden die voor
sommigen wellicht te merken is. Daar staat tegenover dat wij de
informatievoorziening willen uitbreiden (zie later, bij communicatie). Uiteraard
blijven we altijd beschikbaar voor mensen om hun ideeën, opmerkingen,
meldingen en eventuele klachten te melden.

Daarnaast hebben we de huidige activiteiten onder de loep genomen. Naast
advies/hulpvragen beantwoorden, bestaan die voornamelijk uit het organiseren
van scootmobieltochten, het scholenproject , de werkgroep toegankelijkheid, en
het organiseren van de vrijwilligerslunch, het kerstdiner en het verzorgen van
een nieuwsbrief.
MENSKRACHT EN GELD
Voor alle activiteiten is hoe dan ook menskracht nodig, en geld. Voor het
financieren zullen we een plan maken dat bestaat uit fondsenwerving en het
stimuleren van donateurs. Ook zullen we eventuele bezuinigingen moeten
bespreken.
De menskracht is op dit moment voldoende, maar vele vrijwilligers hebben een
leeftijd bereikt waarop het mogelijk is dat zij zich zullen willen terugtrekken.
Tevens doen velen dit werk al heel lang en kunnen wij niet zonder meer
verwachten dat ze dat blijven doen. Wij zullen een plan moeten maken om meer
vrijwillige medewerkers te werven. Ook hier moeten we eventuele
bezuinigingen bespreken.
In het algemeen geldt dat we niet zelf activiteiten moeten doen die anderen al
doen.
De eventuele bezuinigingen richten zich dan voornamelijk op het terugbrengen
van activiteiten. Andere (kleinere) bezuinigingen moeten worden overwogen.
Daarnaast geldt voor financiering en menskracht dat we meer de samenwerking
met andere organisaties moeten zoeken. Te denken valt hier aan de
participatieraad, de gemeente, St. Inclusie en discriminatiebestrijding en andere
maatschappelijke organisaties. Opmerkelijk is dat het platform lang geleden een
zetel in de PR heeft gehad, maar dat daar nu geen sprake meer van is.
GEMEENTE
De rol van de gemeente moet kritisch beschouwd worden. De gemeente is zowel
verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, als voor de implementatie van
het VN-verdrag. Wij kunnen zeker meedenken en meedoen, maar daar moet al
vrij snel iets tegenover staan. Hoog op de agenda zullen we de Inclusieagenda
zetten, onze gemeente heeft deze, in tegenstelling tot veel andere gemeenten,
nog niet.
WOT
Hierbij denken we al snel aan de werkgroep toegankelijkheid. Samenwerking
op het gebied toegankelijkheid van allerlei gebouwen en activiteiten, met behulp
van de App Ongehinderd bijvoorbeeld, is al in gang gezet, samen met de PR.
Hoewel de werkgroep vele toegankelijkheden kan testen, ligt het met het
beoordelen van bouwtekeningen wat anders, daar is de expertise (nog) niet voor
in huis. We zullen moeten beslissen of we die gaan zoeken of niet. De taken van
deze werkgroep moeten beschreven worden.
SP
De werkgroep scholenproject is zeer nuttig voor het besef bij scholen van het
leven van mensen met een handicap. Wij willen dit project niet stoppen. Hier
speelt financiering ook weer een rol en ook bij de vrijwilligers is krapte en daar
moeten we wat aan doen. De discussie in hoeverre wij dit gratis blijven doen, of
dat scholen dan wel gemeente, hier een bijdrage aan moete leveren, moet

gevoerd worden. Omdat deze manier van voorlichten bijzonder werkzaam lijkt,
kunnen we ook overwegen om ook andere groepen handicaps te laten ervaren,
zoals de gemeente (college, raad, ambtenaren).
DOELGROEP
Wij willen iedereen ondersteunen en gidsen om een normaal leven te leiden. We
vinden dat we daarbij nadrukkelijk ook jongeren aan ons moeten kunnen
binden om ons voor hen in te zetten. Ook willen we mensen met alle soorten
handicaps bedienen, en willen we daarvoor de banden met bijvoorbeeld blinden
en dovenorganisaties aanhalen. Bij het scholenproject zitten deze wel, maar
verder zijn zij nauwelijks vertegenwoordigd in het Platform.
COMMUNICATIE
Communicatie is heel belangrijk en wij moeten daar een impuls aan geven. Ook
om mensen van alle leeftijden te bereiken, zullen we ons op social media moeten
begeven. De huidige website zal vernieuwd moeten worden. Daarbij willen wij
ook veel meer praktische informatie op de website zetten, zodat we daarmee een
invulling geven aan het wegvallen van de individuele begeleiding. Daarnaast zijn
er zoveel goede initiatieven voor onze doelgroep, en worden die tot nu toe voor
LV niet gebundeld aangeboden. Een website is daar heel geschikt voor. Hieruit
volgt dat de Nieuwsbrief minder als activiteitenagenda zal geen fungeren, maar
meer als stem van het Platform. Ook over het voortbestaan, en in welke vorm
dan, van de Nieuwsbrief zullen we ons buigen.
VERANDERING IN SOORT ACTIVITEITEN
Qua activiteiten lijkt het nu vrij veel om zowel scootmobieltochten, lunch en
diner, en ook nog themabijeenkomsten (mede) te organiseren. Wij willen dit
aanpakken door zo mogelijk 2 keer per jaar een project aan te pakken en daar
tevens een bijeenkomst aan te verbinden. Daarbij kunnen in de loop der tijden
diverse thema’s aan bod komen. Thema’s kunnen gebaseerd zijn op wat ons via
de inwoners bereikt. Met deze projecten willen we ook nadrukkelijk de
publiciteit opzoeken.
SAMENVATTING
•
Doelgroep en thema’s verbreden: van veilig thuis wonen voor ouderen →
inclusieve samenleving voor mensen met alle soorten van handicap.
Dit betekent: onderzoeken wie onze doelgroepen zijn en wat we voor hen
kunnen betekenen
•
Activiteiten: van recreatie → inclusie. Projectmatig werken: kortlopende
projecten met nadruk op één bepaald thema. De werkgroep toegankelijkheid
werkt al een beetje op deze manier. Daarnaast één doorlopende activiteit, zoals
het scholenproject.
•
Vrijwilligers en doelgroepbereik: méér en jonger
•
Financiën: meer donateurs werven en fondsen aanboren voor projecten
Op deze manier willen wij het Platform met een enigszins gewijzigde koers, zo
optimaal mogelijk bestendig maken voor de toekomst, zodat het voor alle
inwoners van LV makkelijker en logischer wordt om een compleet leven te
leiden waarbij de handicap geen hindernis meer is!

