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VOORWOORD 
 

 

 

Het bestuur van de Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel 
biedt u hierbij het Jaarverslag 2015 en het Werkplan 2017 aan. 

De stichting heeft in 2015 inhoud gegeven aan haar doelstelling zoals in artikel 2 van de 
statuten is omschreven. 

 

Doelstelling van de stichting: 

De belangenbehartiging van en dienstverlening aan chronisch zieken en gehandicapten die in 
Son en Breugel leven en op dit terrein tevens beleidadviserend optreden naar de 
gemeentelijke overheid. Daarnaast verstrekt de stichting informatie aan de groep chronisch 
zieken en gehandicapten over voorzieningen met betrekking tot wonen, werk en welzijn en 
bevordert de stichting de integratie van mensen met een handicap in onze samenleving. 
Tevens fungeert de stichting als advies-, overleg-, informatie- en samenwerkingsorgaan voor 
organisaties en instanties die zich in het werkgebied van de stichting bewegen. 

 

Het Platform voert de doelstelling van de Stichting uit. Het bestuur houdt toezicht op een 
correcte uitvoering van bovenstaand doel. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten Platform  

Son en Breugel. 

 

 

 

Dhr. Jan de Lange, voorzitter 

Mw. Janneke Busko - de Bruin, vicevoorzitter 

Dhr. Peter Goumare, secretaris 

Dhr. Herman Pruijmboom, penningmeester 

Dhr. Rinie van der Looij, lid 

 

 

 

Son en Breugel, 29 juni 2016 
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Samenstelling Bestuur en Leden van het Chronisch zieken en 
Gehandicapten Platform per 31-12-2015 

 

Bestuur 

Voorzitter:    Dhr. Jan de Lange  

Vicevoorzitter:    Mw. Janneke Busko - de Bruin     

Penningmeester:   Dhr. Herman Pruijmboom  

Secretaris:    Dhr. Peter Goumare 

Lid:     Dhr. R. van der Looij 
 
Platform 

Leden van het Platform:  Mw. Dinie van Asten 

     Mw. Annemieke Beks 

Dhr. Maarten van Beek 

Mw. Lidy van Dijk 

     Mw. Yvonne den Exter 

     Mw. Maaike van Kempen 

Mw. Cisca Lie 

Dhr. Harry Malingré 

Mw. Greet van Osch - Wijn  

Dhr. John Steenbakkers 

Dhr. Maarten van de Velden 

Mw. Davina Vorstenbosch  

  

Werkgroep BTB   Mw. Janneke Busko - de Bruin 

(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid Dhr. Jan de Lange 

en Bruikbaarheid)   Dhr. Rinie van der Looij 

     Dhr. Jhon Steenbakkers 

     Dhr. Maarten van de Velde 

 
Werkgroep scootmobiel-  Mw. Dinie van Asten 

groep “Scoot on Route“  Mw. Janneke Busko – de Bruin 

     Mw. Lidy van Dijk 

     Dhr. Jan de Lange 

 

Werkgroep Rolstoelpaden  Mw. Janneke Busko - de Bruin 

“Wandelen op Wielen“  Dhr. Jan de Lange 

en vertegenwoordigers van IVN, Stichting Welzijn 
Zonhove en Gebruikersgroep Staasbosbeheer 

 

Werkgroep Vervoer   Mw. Janneke Busko – de Bruin 

     Mw. Yvonne den Exter 

     Dhr. Harry Malingré (leerlingenvervoer) 
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Werkgroep Slechthorendheid Mw. Janneke Busko – de Bruin 

     Dhr. Jan de Lange 

     en van buiten het platform Yvonne Mulder  

 

Werkgroep Wmo   Mw. Janneke Busko – de Bruin 

Dhr. Jan de Lange 

Dhr. Rinie van der Looij 

 

Werkgroep Stichtingen MeeDoen Mw. Janneke Busko – de Bruin  

MeeDoen Werk    Mw. Maaike van Kempen 

     en vele anderen 

 

Werkgroep Begeleid wonen  Dhr. Rinie van der Looij 

Mw. Davina Vorstenbosch 

      

Werkgroep Scholenvoorlichting Mw. Annemieke Beks 

     Mw. Janneke Busko – de Bruin 

     Dhr. Jan de Lange 

     Mw. Ietje de Lange – Blümers 

     Dhr. Maurice Peters 

     Dhr. John Steenbakkers 

     Dhr. Maarten van de Velde 

Mw. Davina Vorstenbosch 

     en vanuit de LEVgroep Marieke Schoenmakers 

 

Werkgroep Cliëntenondersteuning Dhr. Peter Goumare 

     Dhr. Jan de Lange 

     Mw. Ilse Ras 

     Mw. Miranda Rutjes 

 

Werkgroep Publiciteit   Dhr. Maarten van Beek 

Dhr. Jan de Lange 

 

Werkgroep G-Sport   m.n. via Stichting MeeDoen 

 

Werkgroep Arbeid, Onderwijs m.n. via Stichting MeeDoenWerk 

en Dagbesteding   
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JAARVERSLAG 2015 

 

1. Bestuur en Platform 

In 2015 heeft het Platform vier maal vergaderd, te weten: 11 februari,13 mei, 23 september 
en 9 december. 

Daarnaast is het bestuur verschillende malen voor overleg bijeengekomen en was er 
onderling frequent e-mail- en telefonisch overleg.  

Tevens kwamen de verschillende werkgroepen - die deel uitmaken van het Chronisch zieken 
en Gehandicapten Platform - bij elkaar om hun activiteiten door te spreken en de activiteiten 
uit te voeren. 

Het CG-Platform is lid-organisatie van de Adviesraad Wmo.  

Er vond overleg plaats met verschillende andere organisaties in ons dorp met betrekking tot 
het beleid voor chronisch zieken en gehandicapten, zoals de Adviesraad Wmo, 
SeniorenRaad, LEVgroep, enz.  

Gezamenlijk met LEVgroep, KBO’s, PVGE, Archipel en BSB  zijn in de zomer 
seniorenactiviteiten gehouden.  

Tevens is er vertegenwoordiging in het Regionaal Platform Gehandicaptenplatforms (ROG) 
(o.a. uitwisseling, Inclusief beleid en toegankelijkheid) en Zorgbelang Brabant (om samenhang 
tussen alle zorg- en welzijnsvoorzieningen in de regio te bevorderen o.a. ook door 
cursusaanbod).  

 

2. Trias+ overleg 

Trias+ is het overleg dat bestaat uit vertegenwoordigers van de SeniorenRaad, de Adviesraad 
Wmo, het CG- Platform en Son en Breugel Verbindt Twee keer per jaar komt dit overleg bij 
elkaar, waarbij ervaringen uitgewisseld worden, activiteiten worden afgestemd, 
mogelijkheden voor samenwerking bekeken en de stand van zaken doorgenomen wordt. In 
2015 is er op 29 april en 7 oktober een overleg geweest. 

 

3. Overleg met de wethouder en ambtenaren 

Bestuurlijk overleg met wethouder J. Frenken en senior beleidsmedewerker de heer F. Das 
vindt twee maal per jaar plaats. In 2015 heeft dit overleg twee keer plaatsgevonden, te 
weten: 18 maart en 16 september 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

 Voortgang nieuwe website www.cgplatformsonenbreugel.nl 

 Cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken voor niet senioren. 

 Herziening Bouwconvenant i.o.m. SeniorenRaad 

 Verkeersknelpunten 

 Aandachtpunten wegen en openbare ruimte 

 Inclusief Beleid. Hoe gaat de gemeente om met het noodzakelijke beleid door het 
ratificeren van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Plan van 
aanpak en implementatie. 

 Evenementenchecklist, deze is opgesteld op verzoek van wethouder J. Frenken maar 
wordt nog niet gebruikt. 

 ToegankelijkheidsPLUIM 2015, plan was om de basisscholen te beoordelen. Dat is 
echter niet gerealiseerd door allerlei omstandigheden. 

http://www.cgplatformsonenbreugel.nl/
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 Project toegankelijkheid Zuid Oost Brabant 2015-16 met provinciale subsidie aan 
Ongehinderd.nl en het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms (ROG).  

 Scootmobielgroep “Scoot on Route”. Opstellen van een reglement waarin de 
verantwoordelijkheden worden beschreven.  

 Wandelen op Wielen: Nieuw Rolstoelpad bij Oud Meer is een belangrijk gesprekspunt 
geweest. 

 Woon-WmoBeurs op 18 oktober gehouden. Samenwerking tussen LEVgroep, 
Gemeente, SeniorenRaad, Adviesraad Wmo en CG-Platform. 

 Link tussen Stichting MeeDoen, Ouderplatform Leerlingenvervoer, Adviesraad Wmo, 
Klankbordgroep Leerlingenvervoer en het CG-Platform.  

 Werkgroep Mobiliteit/verkeer samen met SeniorenRaad. O.a. Themamiddag op 12 
november over Verkeersveiligheid. 

 Eigen Bijdrage voorzieningen en volledige kosten die in rekening worden gebracht 
i.p.v. een eigen bijdrage.  

 Perikelen rondom de huishoudelijke onderstening. 

 

4. Mutaties bestuur en Platform 

In december hebben Mw. Anneke de Boer en Dhr. Bart Wolfs afscheid genomen van het CG-
Platform.  

Mw. Anneke de Boer was lid sinds 2007. Anneke was actief betrokken vanuit haar 
invalshoek: autistisch spectrum. Zij meldde ons regelmatig de actualiteit op dit gebied. Ook 
was Anneke jaren lang betrokken bij de werkgroep dagopvang, dagbesteding en werk. Maar 
ook bij begeleid wonen, destijds vanuit MaiSon. Anneke was waarnemend afgevaardigde in 
de ALV van de Adviesraad Wmo en redactielid van Wmo-Nieuws. 

Dhr. Bart Wolfs zat al voor 2002 in het CG-Platform. Bart heeft zich in het bijzonder ingezet 
op het gebied van BTB. Het toetsen van locaties en bespreken ervan met de 
verantwoordelijke ambtenaar heeft Bart jaren gedaan. Bij de opzet en uitvoering van de 
jaarlijkse ToegankelijkheidsPLUIM was Bart intensief betrokken. Vanuit de werkgroep 
scholenvoorlichting hebben zich een aantal vrijwilligers aangesloten bij ons Platform 

In het bestuur hebben zich geen mutaties voorgedaan. 

 

5. Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) 

en Inclusief beleid 

Met de betrokken beleidsambtenaar voor de BTB (Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bereikbaarheid) en onze werkgroep BTB vond 2 x per jaar overleg plaats. 

In dat overleg stelt de werkgroep problemen aan de orde die te maken hebben met de 
openbare omgeving, zoals slecht toegankelijke trottoirs, scherpe randen en andere 
gevaarlijke situaties. Meestal worden er ook verbeterpunten voorgesteld. 

Voor mensen in een rolstoel, mensen met kinderwagens, scootmobielers e.d. zijn de 
oversteekplaatsen niet overzichtelijk door de geparkeerde auto’s. 

Tijdens het bestuurlijk overleg werd met de wethouder en beleidsambtenaar gesproken over 
obstakels langs de openbare weg en openbare omgeving. Vervolgens werd binnen de 
gemeente naar oplossingen gezocht voor deze problemen. 

 

ToegankelijkheidsPLUIM 

Elk jaar reikt het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel een 
ToegankelijkheidsPLUIM uit aan een locatie van een groep locaties die gekeurd wordt op hun 
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toegankelijkheid. Het streven is om dit tijdens de week van de Toegankelijkheid te 
organiseren. 

Vanwege drukte met organisatie van diverse activiteiten, zoals het toetsen in samenwerking 
met Ongehinderd heeft veel tijd gekost, waardoor er in 2015 geen pluim is uitgereikt 

 

Project toegankelijkheid met Ongehinderd.nl 

In 2015 is er een gesprek geweest met Dhr. Gerard de Nooy (ongehinderd.nl), wethouder 
Dhr. John Frenken en Dhr. Franc Das. In dit gesprek is gesproken over het afsluiten van een 
abonnement door de gemeente voor de diensten van Ongehinderd. Na allerlei informatie en 
discussie, heeft wethouder Frenken bekend gemaakt dat de gemeente Son en Breugel geen 
abonnement zal sluiten met Ongehinderd. 

Vier leden van ons platform zijn geschoold door Ongehinderd om locaties te toetsen op 
toegankelijkheid. Daarna is hard gewerkt om de horeca en gemeenschapsvoorzieningen in 
Son en Breugel op toegankelijkheid te toetsen. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd op 
www.ongehinderd.nl en de app “ongehinderd”.  

 

Inclusief Beleid 

Inclusief Beleid betekent beleid waarbij van meet af aan rekening gehouden wordt met 
iedereen, dus ook met mensen met een beperking. Platforms Gehandicaptenbeleid vanuit 
Zuid Oost Brabant pleiten al langere tijd voor het inclusief maken van beleid. Hierdoor 
kunnen mensen met een beperking en/of chronisch ziekte beter meedoen in de samenleving. 
Iedereen krijgt dan dezelfde mogelijkheden en kansen. 

Bij Inclusief Beleid is het de bedoeling dat bij het maken van beleid, het denken over Inclusief 
Beleid de standaard wordt. Inclusief Beleid kan alleen waargemaakt worden als het wordt 

meegenomen bij het maken van de plannen. Ook is het bij het Inclusief Beleid erg belangrijk 
dat de ambtenaren meer betrokken worden bij dit beleid. 

Bij het ROG ZOB staat dit punt elke vergadering op de agenda. 

 

In dit kader is in 2015, op verzoek van de wethouder, een Evenementenchecklist op 

gesteld. Hierin kunnen organisaties die een evenement willen organiseren checken op 
geschiktheid voor mensen met beperkingen. De bedoeling is dat iedereen die een 
evenement wil melden via de website van de gemeente automatisch deze checklist krijgen 
en kunnen gebruiken.  

 

6. Scoot on Route 

De Scootmobielgroep van het CG-Platform “Scoot on Route” heeft in 2015 een succesvol 
jaar gehad. In de periode mei t/m september werden maandelijks mooie tochten gehouden. 
De routes waren ongeveer 15 kilometer en leidden ons door de mooie natuur in en om onze 
gemeente.  

Natuurlijk zijn er elke keer halverwege op de route  

ook koffiestops om gezellig bij de te praten. Buiten dit  

routeseizoen kwam de groep elke maand bij elkaar  

in D’n Tref op het terrein van Zonhove, om naast  

gezellig koffie drinken te luisteren en te oefenen.  

Bijvoorbeeld met bewegen in zittende situatie door  

een docente die ons oefeningen liet doen. Of actief  

te zijn met een sjoelcompetitie. Om de activiteiten   Vertrek vanaf het Raadhuisplein 

http://www.ongehinderd.nl/
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van de Scootmobielgroep “Scoot on Route” goed te regelen, is een reglement opgesteld 
waar o.a. de veiligheid en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Deelnemers dienen het 
regelement te ondertekenen. 

Regelmatig verschijnt de Nieuwsbrief met verslagen en planning van de activiteiten. Op onze 
website staat altijd de actuele informatie en foto’s. 

 

7. Wandelen op Wielen 

De werkgroep “Wandelen op Wielen” met vertegenwoordigers vanuit Stichting Welzijn 
Zonhove, IVN, Gebruikersgroep Staatsbosbeheer en het CG- Platform bekijkt de 
mogelijkheid voor aanleg van rolstoelpaden in de mooie natuurgebieden van Son en Breugel. 
Tevens wil men de bestaande paden met elkaar verbinden zodat het dorp zonder obstakels 
bereikbaar is. In 2014 is het eerste rolstoelpad gerealiseerd in het bosgebied van Zonhove. 

In 2015 is het bruggetje behorende bij het rolstoelpad in het bosgebied Zonhove is 
gerealiseerd. Er is voor de bouw van dit bruggetje door de gemeente Son en Breugel een 
eenmalige subsidie gegeven. Door SWZ-Zonhove is het resterende benodigde bedrag betaald. 
De bouw is door de werkgroepleden zelf uitgevoerd. 

Bij die gelegenheid is tevens de naamgeving van het rolstoelpad in het bosgebied Zonhove 
onthuld door de weduwe van John Carp. John was een actief lid van onze werkgroep 
“Wandelen op Wielen” namens het IVN. Helaas heeft hij zelf de opening van het rolstoelpad 
niet meer meegemaakt. Het rolstoelpad heeft zijn naam gekregen en heet voortaan “Het John 
Carp Rolstoelpad”. 

 

8. Vervoer 

Leerlingenvervoer 

Hiervoor is een klankbordwerkgroep actief. Een vertegenwoordiger uit het Ouderplatform 
heeft zitting in het CG-Platform. De klankbordgroep had regelmatig overleg met de gemeente 
(ambtenaar en wethouder) en de vervoerder (Van Helvoort Taxi) over de gang van zaken met 
het leerlingenvervoer. 

Verder hield de klankbordgroep zich bezig met eventuele klachten over het vervoer. Voor wat 
betreft de inspraak over het beleid van het leerlingenvervoer blijft dit het aandachtspunt voor 
het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. Met name de wijziging per schooljaar 
2014-2015 die werd ingevoerd. Daarbij worden de meeste kinderen die dat kunnen niet meer 
thuis opgehaald maar verzamelen zij zich bij een gezamelijke opstapplaats, Daar is ook een 
professionele toezichthouder actief om alles in de gaten te houden. 

Alle kinderen werden opnieuw gekeurd door een keuringsarts. Op basis hiervan werden de 
indelingen gemaakt: zelf met het OV, met de fiets, verzamelen op opstapplaats of thuis 
opgehaald door een taxi.  

In de loop van 2015 is dit beleid geëvalueerd. Hiervoor kregen de ouders en de kinderen zelf 
een vragenlijst om in te vullen. Het ging hierbij om de ervaringen met de opstapplaats. Uit 
deze evaluatie kwam duidelijk naar voren dat vooral de kinderen en ouders die de “oude” 
situatie niet hebben gekend, best tevreden waren. Ouders en kinderen die de “oude” situatie 
wel hadden meegemaakt waren toch wel ontevreden. Zij vonden dat het een te groot risico 
oplevert voor de kinderen. Daar stond tegenover dat er nog al wat kinderen aangaven dat zij 
meer contacten hadden gekregen met anderen kinderen op de opstapplaats. Zij maakten nu 
ook afspraakjes met elkaar. Zeker een winst op sociaal niveau.  

 

Deeltaxi (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) 

De Deeltaxi wordt uitgevoerd door Van Helvoort Taxi, er vond regelmatig overleg plaats 
tussen vertegenwoordigers van de gemeente, de vervoerder, Zonhove, de Adviesraad Wmo 
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en het CG-Platform. Het vervoer verliep prima, weinig tot geen klachten.  
 

In de regio functioneert de Regionale werkgroep vervoer. Deze werkgroep gaat uit van de 

ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms) Zuid Oost Brabant. 

De werkgroep hield zich naast de problemen met het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, bij 
ons Deeltaxi genoemd, o.a. bezig met het halteplan binnen de regio Zuid Oost Brabant. 
Hierin worden de ambities beschreven die de gemeenten willen hanteren voor het 
rolstoeltoegankelijk, maar ook kinderwagentoegankelijk maken van de bushaltes. Hier valt 
nog veel aan te verbeteren, ook in onze gemeente. In 2015 zijn gelukkig weer een aantal 
bushaltes in onze gemeente aangepast. 

 

9. Slechthorendheid 

Informatiebijeenkomst Slechthorendheid 29 januari 2015 

Op donderdagmiddag 29 januari had het CG- Platform een Informatiebijeenkomst 
georganiseerd over slechthorendheid. Ongeveer 60 mensen verzamelden zich in de 
Protestantse kerk voor om deze informatiebijeenkomst bij te wonen. Deze locatie was 
gekozen omdat hier de beste ringleiding van Son en Breugel aanwezig is.  

Een bijzonder ervaring was het werk van de schrijftolk, ook wel teksttolk genoemd. Slechts 
weinige wisten van het bestaan af. Deze schrijftolk typt alles wat gesproken wordt uit en dat 
verschijnt als tekst op het scherm. Dit gebeurt razendsnel en is voor mensen die ernstig 
slechthorend zijn een uitkomst om zo toch alles te kunnen volgen. 

Tijdens deze Informatiebijeenkomst slechthorendheid werd uitgebreid gesproken over de 
impact van slechthorendheid. Hoe kunnen we de mensen bewust maken van dit probleem? 
Vaak wordt te laat besloten om de problemen met het gehoor op te lossen met bijvoorbeeld 
een gehoorapparaat. Dat terwijl dit vaak een prima oplossing is om mensen weer mee te 
laten doen in de samenleving. Want slechthoren kan mensen in een isolement brengen 
waardoor eenzaamheid ontstaat.  

Op onze website staat een uitgebreid verslag met foto’s. De werkgroep met o.a. 
ervaringsdeskundigen, blijf beschikbaar voor advies. 

 

10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Vaste afgevaardigde in de Adviesraad Wmo vanuit het CG-Platform was de heer Rinie van 
de Looij. Hij had net als mevrouw Janneke Busko – de Bruin zitting in het bestuur van de 
Adviesraad Wmo.  

De heer Jan de Lange werd de opvolger van mw. Anneke de Boer als waarnemend 
afgevaardigde in de ALV van de Adviesraad Wmo. 

We hebben in 2015 nog samen met de SeniorenRaad en de Adviesraad Wmo advies 
uitgebracht over het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de hulpmiddelen per 1 
januari 2016. 

De werkwijze in de Adviesraad Wmo is als volgt: Indien er door het college van Burgemeester 
en Wethouders een advies wordt gevraagd of er is een ongevraagd advies aan de orde dan 
wordt er een werkgroep ingesteld bestaande uit andere leden van de Adviesraad Wmo en 
andere betrokkenen en deskundigen op dat betreffende onderwerp. In de meeste gevallen 
maken vertegenwoordigers van het CG-Platform en van de SeniorenRaad hier deel van uit.  

Sinds de transities per 1 januari 2015 is de Adviesraad Wmo bezig zich om te vormen tot een 
adviesraad op het gebied van het sociale domein. De gemeente is immers ook 
verantwoordelijk geworden voor jeugdwet, participatiewet en toevoegingen binnen de Wmo.  
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11. Scholenvoorlichting 

In 2014 is gestart met de voorbereidingen voor voorlichting op basisscholen over het leven 
met een beperking. Binnen het CG-Platform een werkgroep opgezet voor dit project Er werd 
een programma samengesteld voor een gastles aan de groepen 7 van de basisscholen. De 
les duurt totaal anderhalf uur. Er is een introductie met o.a. een filmpje wat voor dit doel is 
gemaakt door bewoners van Zonhove, Hierin kunnen zij kinderen zien met verschillende 
beperkingen. Zoals kinderen van dezelfde leeftijd van Zonhove, MeeDoen(G-Team) en 
kinderen met ernstige gehoorproblemen. Daarna worden 3 workshops aangeboden: visuele 
beperking, onzichtbare beperking en beperking met lopen. Tijdens deze workshops kunnen 
de kinderen zelf ervaren wat het is om een beperking te hebben. Aan het eind van de gastles 
is een afsluiting waarin gesproken wordt over wat de kinderen er van geleerd hebben. 

Er werd met succes meer vrijwilligers geworven. De materialen werden aangeschaft en er 
werd dankzij de familie Schutjes een opslagplaats gevonden waar de materiaalbeheerder de 
spullen opslaat en vandaar uit naar de scholen kan brengen.  

Na een generale repetitie is in het schooljaar 2015-2016 een pilot gehouden op 3 
basisscholen: de Krommenhoek, de Sonnewijzer en de Regenboog. Vooraf werd een 
gesprek gevoerd met de leerkracht om alles goed te laten verlopen. 

Na afloop van een gastles werd steeds geëvalueerd met de betreffende leerkracht. Als 
werkgroep hebben wij ook geëvalueerd a.d.h.v. van onze eigen ervaringen. Iedereen was 
zeer tevreden over de inhoud en de organisatie van de gastlessen. Op een paar praktische 
wijzigingen na hebben we het programma definitief vastgesteld. Hiermee gaan we in het 
schooljaar 2016-2017 de gastlessen “Leven met een beperking” op alle groepen 7 van de 7 
basisscholen in Son en Breugel houden. 

 

12. Cliëntenondersteuning 

Sinds 2015 is de gemeente volgens de wet verplicht om mensen cliëntenondersteuning te 
bieden. Binnen de werkgroep Cliëntenondersteuning van de Adviesraad Wmo is vooral 
gewerkt aan het formuleren van een gemeentelijk beleid voor deze cliëntenondersteuning. 
Als CG-Platform maken wij deel uit van deze werkgroep. Ook het bieden van opgeleide 
cliëntenondersteuners werd besproken. 

 

13. Publiciteit 

Op 18 januari 2015 heeft gemeente Son en Breugel voor de tweede keer in 2015 een 
vrijwilligerspenning uitgereikt. Op deze zondagmiddag kreeg Janneke Busko-de Bruin de 

ereprijs uit handen van burgemeester Gaillard. 

Janneke werd bedankt als bevlogen vrijwilliger onder andere bedankt voor haar 
betrokkenheid bij het chronisch zieken- en gehandicaptenplatform als bestuurslid en 
vicevoorzitter, de Wmo adviesraad en als secretaris van de plaatselijke PVDA. Voor die partij 
(in combinatie met Groen Links) zat Janneke tussen 2006 en 2010 in de gemeenteraad.  

Verder werden de publiciteit geregeld van de Informatiebijeenkomst in januari over 
slechthorendheid.  

In november 2015 is een gezamenlijke Themamiddag gehouden met de SeniorenRaad over 
verkeersveiligheid. Hierin werden presentaties gehouden door Paul Gondrie, voorzitter 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Noord-Brabant, Leon van Meerendonk, rijschoolhouder 
Son en Breugel en na de pauze een forum bestaande uit de sprekers en wethouder Robert 
Visser. De publiciteit voor deze themamiddag is ook gezamenlijke aangepakt. 

In 2015 is vanuit de Adviesraad Wmo 1 x een Wmo-Nieuwsbrief (normaal 2 maal) verspreid 

onder cliënten van de Wmo (± 800 personen) en andere belanghebbenden. Vanuit het CG-
Platform worden ook tekstuele bijdragen ingebracht. Het redactielidmaatschap Wmo-nieuws 
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vanuit het CG-Platform was ingevuld door Mw. Anneke de Boer. Na het vertrek van Anneke 
heeft Jan de Lange deze taak op zich genomen. 

 

14. Diversen 

Community ontwikkelingen 

Per 1 augustus 2015 wijzigde SonenBreugelVerbonden in SonenBreugelVerbindt. De nieuwe 
website www.sonenbreugelverbindt.nl is beter, gebruikersvriendelijker en van, voor en door 
bewoners geworden. 

SonenBreugelVerbindt. is zeer actief geworden. Zij willen een community zijn waar iedereen 
zich bij aan kan sluiten en van daaruit mee kan doen met alle activiteiten die ons dorp te 
bieden heeft. Maar ook om zorg en diensten te kunnen organiseren.  

Wanneer een interessante activiteit wordt georganiseerd, zoals concerten, 
polikliniekdiscussies en andere uitvoeringen wordt dit opgenomen en uitgezonden op de 
website sonenbreugelverbindt.nl De Tv-uitzendingen zijn ook altijd te zien op uitzending 
gemist. 

 

Dementievriendelijk 

In 2015 is de werkgroep “Son en Breugel Dementievriendelijk” van start gegaan. Hierin zitten 
verschillende vertegenwoordigers van o.a. de Adviesraad Wmo, de SeniorenRaad, Stichting 
2109, LEVgroep, Alzheimercafé en het CG-Platform.  

Het doel is om middels verschillende activiteiten te komen tot het een dementievriendelijk Son 
en Breugel.  

 

Website 

Onze website werd opgezet door Eelco Born van het Activiteitencentrum Eindhoven van 
SWZ. Deze Eelco Born heeft echter geen arm- en handfunctie. Door een aangeboren 
hersenbeschadiging is hij erg spastisch. Hij kan het toetsenbord bedienen middels een stok 
die aan een soort helm op zijn hoofd is gemonteerd. Halverwege 2015 was de website 
volledig gevuld met de teksten, documenten en foto’s die werden aangeleverd.  

Hierna heeft Eelco te kennen gegeven dat hij liever niet het onderhoud van onze website 
wilde blijven doen. Hiervoor zijn we aan de slag gegaan om een nieuwe webmaster te 
zoeken. 

 

Stichting MeeDoen  

De Stichting MeeDoen was zeer succesvol. Zij organiseerde activiteiten voor kinderen die in 
veel gevallen niet op de plaatselijke scholen zitten maar speciaal onderwijs volgen. Deze 
kinderen vallen min of meer buiten de boot bij reguliere activiteiten in ons dorp. Zo is er een 
G voetbalteam opgericht dat goede resultaten behaald.  

 

Begeleid wonen 

De voormalige Stichting MaiSon is opgeheven en er zijn nu 2 organisaties, waaronder 
Happiness die zich toeleggen op begeleid wonen in ons dorp. In 2015 zijn er nog geen 
concrete zaken geweest. 

 

G-sport 

Door de komst van stichting MeeDoen wordt gelukkig concreet aandacht besteed aan G-
sport. 



Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel 

13 

 

 www.cgplatformsonenbreugel.nl  

 

Arbeid, Dagbesteding en Onderwijs 

Deze zaken zijn door de komst van de herziene Wmo erg veranderd. De Adviesraad Wmo 
houdt zich met deze zaken bezig en als CG-Platform proberen wij hier actief bij betrokken te 
zijn.  

 

15. Het Regionale Overleg Gehandicaptenplatforms Zuid Oost Brabant  

(ROG-ZOB) Elk jaar komen vertegenwoordigers van de Platforms Gehandicaptenbeleid uit 
Zuid Oost Brabant vier maal bij elkaar voor uitwisseling van ervaring en deskundigheid. 
Vanuit het CG-Platform bezoeken mevrouw Janneke Busko en de heer Jan de Lange van ons 
CG-Platform de vergaderingen van het ROG. 

De heer Jan de Lange is voorzitter van het ROG ZOB. Sinds 2012 is de ROG-ZOB een eigen 
rechtspersoon geworden: de vereniging Regionaal Overleg Gehandicaptenplatform Zuid Oost 
Brabant. 

In elke vergadering werd een thema behandeld waarbij een externe deskundige werden 
uitgenodigd. Landelijk wordt gewerkt aan ratificering van VN-Verdrag voor de rechten van 
mensen met een handicap. In het ROG-ZOB werd dit op de voet gevolgd om hier in het 
kader van het Inclusief Beleid in gemeenten handen en voeten aan te geven. 

 

 

 

 

 
   Het gebied bij Oud Meer voor het nieuwe rolstoelpad 
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WERKPLAN 2017 

 

1. Algemeen. 

Het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel wil zich ook in 2017 
inzetten om in onze gemeente het integraal en inclusief beleid gestalte te geven. Zeker nu 
het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is geratificeerd. Vanaf 1 
januari 2017 is er geen vrijblijvendheid meer maar zal iedereen mee moeten kunnen doen in 
onze samenleving, ook in die van Son en Breugel. 

Het Platform wil aandacht schenken aan de positie van chronisch zieken en mensen met een 
lichamelijk en/of verstandelijke en/of psychische beperking die in onze gemeente wonen. 

Een belangrijke taak voor het CG Platform is om, in samenwerking met de Adviesraad WMO 
te komen tot het toetsen van de gemeente op de juiste invoering van de Wetgeving op het 
gebied van het sociale domein. Hierin worden de positie van en de voorzieningen voor onze 
doelgroep geregeld. In dat kader zijn er contacten met het CMD, incl. Vrijwilligerssteunpunt 
en Mantelzorgsteunpunt erg belangrijk. 

 

2. Bestuurlijk overleg 

Minimaal 2 maal per jaar hebben wij het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke 
wethouder en de ambtenaar. Hierin zal zeker het geïntegreerd en inclusief beleid in ons dorp 
een belangrijk agendapunt zijn en blijven. 

In 2017 zal het CG Platform indien nodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het 
college. Dit altijd in overleg met de Adviesraad Wmo en de SeniorenRaad. 

In het bestuurlijk overleg komen ook altijd de zaken aan de orde die te maken hebben met de 
toegankelijkheid van locaties en de publieke omgeving. 

Daarnaast komen in het bestuurlijk overleg diverse andere, deels ook actuele, zaken aan de 
orde. 

 

3. Contacten 

In 2017 willen ook, net als in voorgaande jaren, op basis van onze contacten de 
belangen van onze doelgroep behartigen in de verschillende overlegsituaties. 

Binnen de gemeente Son en Breugel hebben wij overleg met: 

 de verantwoordelijke wethouder; 

 de verantwoordelijke ambtenaren; 

 andere beleidsambtenaren die voor onze activiteiten in het kader van de 
toegankelijkheid van belang zijn o.a. van de afdeling “Veiligheid en Wijkbeheer” en 
“Ruimte en Samenleving”; 

 CMD incl. Vrijwilligerssteunpunt en Mantelzorgsteunpunt; 

 de LEVgroep; 

 de stichtingen MeeDoen en MeeDoen Werk; 

 Adviesraad WMO; 

 SeniorenRaad; 

 Basisscholen (scholenvoorlichting); 

 de verschillende media 

 de diverse werkgroepen waarin wij vertegenwoordigd zijn; 
 

Buiten onze gemeente hebben wij overleg met: 

 de andere Platforms Gehandicaptenbeleid; 

 het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Zuidoost Brabant ( ROG-ZOB); 

 Ongehinderd.nl; 



Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel 

15 

 

 www.cgplatformsonenbreugel.nl  

 Bouwadviesbureau van de stichting ZET; 

 Zorgbelang Brabant; 

 MEE Zuid Oost Brabant; 

 Reizigersoverleg Brabant; 

 Ieder(in) (voorheen Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland); 

 Per Saldo, voor en door PGB-houders; 

 de NPCF, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie; 
 

4. Afstemming 

Als CG-Platform willen wij in 2017 minimaal vier maal onze vergaderingen houden waar wij in 
gezamenlijk overleg de uitvoering plannen voor onze taakopdracht en de daarmee 
samenhangende activiteiten.  

Daarnaast zal het bestuur regelmatig, ongeveer eenmaal per maand, overleg hebben. 
Tevens zullen de bestuursleden frequent telefonisch en per e-mail met elkaar overleggen.  

De werkgroepen zullen de activiteiten verder vorm geven en tot uitvoering brengen.  

Het bestuur zal bij al deze activiteiten een coördinerende en vertegenwoordigende functie 
hebben. Aansluitend op het Jaarverslag 2015 worden hieronder de activiteiten per werkgroep 
genoemd. 

 

5. Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) en  
Inclusief beleid 

De werkgroep BTB zal ook in 2017 de aspecten van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid van gebouwen en het publieke omgeving in onze gemeente steeds aandacht 
geven. Daar, waar nodig, zal in overleg met de gemeente gesproken worden over verbetering 
en aanpassing.  

 

In 2017 zullen we verder werken aan het Inclusief Beleid, inclusief denken en doen. Het is 

belangrijk dat Inclusief Beleid meer zichtbaar wordt in het lokale beleid. We zullen hier samen 
met de betrokken wethouder en ambtenaren, hard aan moeten werken.  

 

In 2016 is het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd 

door de 2e kamer en 1e kamer en er is aanvullende wetgeving afgesproken. Daarmee zijn de 
rechten van mensen met een beperking wettelijk vastgelegd en daarmee kan een beroep 
gedaan worden op de naleving hiervan. 

Vanaf 1 januari 2017 dus geen vrijblijvendheid meer, maar kunnen bedrijven, overheid e.a. 
aangesproken worden op hun ontoegankelijkheid. 

Gemeenten dienen op basis van dit VN-Verdrag zich in te spannen om het inclusief beleid te 
realiseren. Gelukkig is dit al regelmatig aan de orde in het overleg met de wethouder. In 2017 
zal verder implementatie plaats moeten vinden zodat gelijke rechten gerealiseerd worden op 
het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen. 

 

De uitreiking van onze jaarlijkse ToegankelijkheidsPLUIM willen wij ook in 2017 weer 
uitreiken. Halverwege het jaar zullen we een keuze maken welke categorie locaties wij in dit 
verband zullen gaan toetsen. De locatie die op het gebied van toegankelijkheid het hoogst 
scoort zal de ToegankelijkheidsPLUIM ontvangen. Hiervoor hanteren wij een uitgebreide 
objectieve vragenlijst waarin alle toegankelijkheidsaspecten van de locatie worden 
beoordeeld.  
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Al in 2005 is het Bouwconvenant vastgesteld en ondertekend door de betrokken wethouder, 

OuderenProof (de voorganger van de SeniorenRaad) en het CG-Platform. Dit was voor die 
tijd al een goed voorbeeld van Inclusief Beleid. In dit Bouwconvenant is vastgelegd dat de 
gemeente zelf bij (ver)bouw zal zorgen dat het gebouw goed toegankelijk is en aan deze 
eisen voldoet. Voor bedrijven en particulieren die willen (ver)bouwen zal op deze 
toegankelijkheidsaspecten geadviseerd worden. Mogelijkheden van dwang zijn er wettelijk 
gezien niet. Dat verandert wel na 1 januari 2017 wanneer de wetgeving verandert op basis 
van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit Bouwconvenant is 
hard toe een update en aanpassing aan de huidige situatie. Dit zal samen met de 
SeniorenRaad en de gemeente opgepakt moeten worden. 

 

Ook is er ons een Evenementenchecklist door ons geformuleerd. We willen graag dat de 

gemeente aanvragers van evenementen, deze checklist overhandigt en daarna ingevuld 
terug krijgt. Dit kan een bijdrage leveren aan de bewustwording dat activiteiten er voor 
iedereen zijn, ook wanneer diegene een beperking heeft. 

 

Er zal gestreefd worden naar een nauwere samenwerking tussen de werkgroep wonen van 
de SeniorenRaad en onze werkgroep BTB. 

In november 2015 heeft deze samenwerking geleid tot een voorlichtingsbijeenkomst over 
verkeersveiligheid in brede zin en specifiek gericht op ons eigen dorp. 

 

6. Scootmobielgroep “Scoot on Route” 
Ook in 2017 willen wij iedere maand, van januari t/m april en van oktober t/m december bij 
elkaar komen in D’n Tref op het terrein van Zonhove. Daar willen wij naast gezellig 
koffiedrinken ook deskundigen uitnodigen om ons informatie te geven. Ook zijn de 
contacten onderling en met de begeleiders erg belangrijk.  

Vanaf mei t/m september worden onze maandelijkse tochten met de scootmobiel gepland. 
De wens is ontstaan op een middag om 13.00 uur te vertrekken. Dan hebben we een hele 
middag voor de tocht. Beter dan de ochtend. Daarom vertrekken wij nu elke 2e woensdag 
van de maand om 13.00 uur vanaf het Raadhuisplein. De tochten kunnen we dan ook wat 
langer maken en rijden we gemiddeld een tocht van ongeveer 20 km. De tochten zijn 
telkens weer een verrassing.  

 

7. Rolstoelpaden “Wandelen op Wielen” 

Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Welzijn Zonhove, de Gebruikersgroep 
Staatsbosbeheer, het IVN en het CG-Platform is de werkgroep “Wandelen op Wielen” in 2013 
gestart. Deze werkgroep “Wandelen op Wielen” wil in de uitgestrekte natuur in onze 
gemeente kunnen komen tot de aanleg rolstoelpaden.  

Zodat ook rolstoelers, scootmobielers, mensen met  

een rollator, maar ook ouders met kinderwagens  

zonder beperkingen kunnen genieten van de mooie  

natuur in Son en Breugel. In 2014 is allereerst het plan  

voor een rolstoel natuurpad in het bosgebied van  

Zonhove (foto) gerealiseerd. Dit rolstoelpad wordt 

intensief gebruikt door o.a. bewoners van Zonhove  

en de ABC-seniorenappartement.  
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Eind 2015 is nog een bruggetje gerealiseerd op de duiker van de doorgang van het “John Carp 
Rolstoelpad” naar de Bontstraat.  

De werkgroep is in 2015 al weer gestart met de plannen voor een nieuw rolstoelpad. Want 
zoals in de doelstelling is verwoord wil de werkgroep “Wandelen op Wielen” proberen de 
prachtige natuur in de gemeente Son en Breugel ook bereikbaar te maken voor mensen met 
rolstoelen, scootmobielers, mensen met een rollator, maar ook voor ouders met kinderwagens. 
De gemeente had financiën beschikbaar waaruit ook een rolstoelpad in het gebied bij het Oud 
Meer gerealiseerd zou kunnen worden. Over dit plan wat onderdeel uitmaakte van een groter 
plan met meerdere projecten is door het college van B&W een voorstel ingediend bij de 
gemeenteraad. Deze heeft op 1 oktober 2015 al besloten tot uitvoering van o.a. dit rolstoelpad. 
Vervolgens hebben wij als werkgroep, samen met een delegatie van gemeente, 
Staatsbosbeheer, gebruikersgroep Staatsbosbeheer, een excursie gehouden om het tracé van 
het rolstoelpad vast te stellen. Parkeren voor het rolstoelpad zou plaats moeten vinden op het 
parkeerterrein van het Boshuys. Begin 2016 is verder gesproken over de aanleg. Afgesproken 
werd dat de gemeente de uitvoerder zou zijn voor dit rolstoelpad en dat wij als werkgroep 
“Wandelen op Wielen” adviserende en additionele bijdragen zouden leveren aan dit proces. 
We hopen dat dit rolstoelpad in 2016 gerealiseerd zal zijn. Zodat in 2017 iedereen kan 
genieten van de prachtige omgeving bij het Oud Meer. 

Een ander aspect waar de werkgroep zich mee bezig houdt is de verbindingen van 
bestaande paden in ons dorp. Door dit netwerk meer sluitend te maken met goed begaanbare 

paden is het mogelijk om zonder belemmeringen de mooie plekjes in ons dorp te bezoeken. 

 

8. Vervoer 
Het Leerlingenvervoer wordt momenteel uitgevoerd door Taxi van Helvoort uit Schijndel. 

Over het algemeen wordt het leerlingenvervoer positief beoordeeld. Ook de in 2015 
opgezette bewaakte centrale opstapplaats waar de kinderen zich verzamelen om in de 
busjes te stappen werd over het algemeen positief beoordeeld. Het blijft voor ons belangrijk 
om dit leerlingenvervoer goed in de gaten te houden. Het gaat hier om de meest kwetsbare 
kinderen uit onze samenleving. In elke situatie wordt door een arts beoordeeld welk soort 
leerlingenvervoer geschikt is. 

Er is een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ouders waarvan de kinderen 
gebruik maken van het leerlingenvervoer, het CG-Platform en de Adviesraad Wmo actief. Zij 
komen met de betrokken ambtenaar, maar ook door de wethouder regelmatig bij elkaar om 
over de stand van zaken te spreken.  

 

De Deeltaxi (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) wordt ook uitgevoerd door Taxi van 
Helvoort uit Schijndel. Vanaf de start is dit naar volle tevredenheid uitgevoerd door deze 
vervoerder. We gaan er van uit dat dit ook in 2017 prima zal verlopen. Er is regelmatig een 
overleg tussen de gemeente, de vervoerder, vertegenwoordigers van Zonhove, de 
Adviesraad Wmo en het CG- Platform. Een vertegenwoordiger van de SeniorenRaad mist 
hier nog en hierover zullen we contact aangaan. 

Van belang blijft dat ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking uit hun 
isolement worden gehaald en eenzaamheid tegen gegaan wordt door sociale participatie. De 
Deeltaxi kan hier een belangrijke rol inspelen. Maar door de nieuwe eigen bijdragen regeling 
worden de volledige kosten per zone doorberekend en geint door het CAK. Dit kan voor 
sommige mensen tot hoge kosten leiden. Voornamelijk bij de mensen met middeninkomens, 
die toch al erg veel last hebben door de stapeling van kosten, die alsmaar toenemen, terwijl 
de inkomsten juist verminderen. In 2016 is in gezamenlijkheid een advies uitgebracht aan het 
College waarin o.a. is geadviseerd om deze eigen bijdrage niet meer op deze manier te 
vragen aan de gebruikers. De reactie van het College is bij het verschijnen van dit rapport 
nog niet bekend. 
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In 2016 is een nieuwe werkgroep Vervoer van start gegaan, met ondersteuning van 

Stichting ZET, die zich bezig houdt met een inventarisatie van alle vormen van vervoer 
binnen onze gemeente. Vandaar uit zal gekeken worden of bijvoorbeeld een vervoer, 
uitgevoerd door vrijwilligers, een mogelijkheid is binnen onze gemeente. Deze werkgroep 
wordt gevormd door vertegenwoordigers van gemeente, LEVgroep, Adviesraad Wmo, 
SeniorenRaad, SonenBreugelVerbindt en het CG-Platform. Komend jaar zullen voorstellen 
worden geformuleerd. 

 

In de regionale werkgroep vervoer van de Vereniging ROG (Regionaal Overleg 

Gehandicaptenplatforms) Zuid Oost Brabant volgen wij de ontwikkelingen in de regio met 
het CVV. De ontwikkelingen op het gebied van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
(Deeltaxi), het openbaar vervoer en aanpassingen daarbij voor mensen met een 
functiebeperking zijn de speerpunten voor deze regionale werkgroep. 

 

9. Slechthorendheid 
De werkgroep slechthorendheid zal bezig blijven met de bewustwording van mensen die 
gehoorproblemen hebben. Door het nemen van maatregelingen kan veel leed bespaard 
worden. Ook blijft de werkgroep, met ervaringsdeskundigen, beschikbaar voor advies. Voor 
zover mogelijk vragen wij bij ondernemers aandacht voor het aanleggen van een ringleiding. 
Bij de bouw van de nieuwe zalen van CR De Zwaan in 2016 heeft het helaas niet geleid tot 
de aanleg van deze ringleiding.  

Misschien dat na de ingang van het ratificatie verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking vanaf 1 januari 2017 er wel meer gehoor aan wordt gegeven. 

Bij de bouw van het MFA zal in ieder geval wel rekening gehouden worden met de aanleg 
van een ringleiding, is ons nu al toegezegd.  

 

10. Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 

Per 1 januari 2015 zijn er vele wijzigingen aangebracht in de wetgeving van de Wmo, Hulp 
in Huishouding, Jeugdzorg, PGB, Participatiewet, Langdurige zorg, Zorgverzekeringen 
enz. 2015, maar ook in 2016 hebben al deze wijzigingen vorm moeten krijgen. Gezien al 
de ontwikkelingen zal ook 2017 nog een onrustig jaar zijn. De Adviesraad Wmo zal zich 
verder omvormen tot de Adviesraad Sociaal Domein, We moeten als CG-Platform de 
zaken goed volgen en zorgen dat onze doelgroep van chronisch zieken en mensen met 
een beperking niet tussen het “wal en schip” vallen. Onze vertegenwoordigers in het 
bestuur en in de ALV van de Adviesraad Wmo zullen deze zaken kritisch en opbouwend in 
de gaten moeten houden.  

Ook de contacten met de leverancier van alle hulpmiddelen in het kader van de Wmo zijn 
belangrijk. Per 1 januari 2016 is de nieuwe aanbesteding van kracht. Vanaf die datum is 
Welzorg onze leverancier geworden. We zullen het verloop van deze nieuwe leverancier 
goed in de gaten moeten houden.  

 

11. Scholenvoorlichting 

Na de geslaagde pilot met de gastles “Leven met een beperking” in het schooljaar 2015-2016 op 
3 basisscholen is het programma wel iets bijgesteld maar voor de rest beviel het iedereen prima. 
De lessen duren anderhalf uur en worden in het schooljaar 2016-2017 op alle 7 
basisscholen gegeven.  

De groep van 9 vrijwilligers is erg enthousiast om deze lessen te verzorgen. Ook op de 
prettige medewerking van de scholen kunnen we rekenen. 
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12. Cliëntenondersteuning 

In 2016 zijn ook vanuit het CG-Platform cliëntenondersteuners beschikbaar. Deze richten 
zich met name op de ondersteuning van volwassenen en jeugd op het gebied van de Wmo, 
jeugdzorg en welzijn. Het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning) resp. de 
gemeente heeft tot taak om u de hulp van een cliëntenondersteuner aan te bieden. Het zijn 
onafhankelijke vrijwilligers die hiervoor zijn geschoold.  

Wanneer mensen in gesprek willen gaan met de consulenten van het CMD dan kunnen zij 
een beroep doen op een cliëntenondersteuner. Zij/hij kan met de mensen en eventueel hun 
partner en/of mantelzorgers een (keukentafel)geprek voorbereiden. Ook kan zij/hij met de 
mensen ondersteunen tijdens het gesprek met de CMD-consulenten. Na het gesprek is het 
zinvol om samen door te spreken welke afspraken er nu precies zijn gemaakt en wat zij 
betekenen. Kortom een cliëntenondersteuner staat naast de mensen wanneer zij problemen 
hebben waarvoor men graag een oplossing zou willen.  

De ouderenbonden boden als eerste een aantal cliëntenondersteuners aan die opgeleid 
waren. In 2016 hebben wij als CG-Platform ook een aantal mensen mee laten doen aan de 
scholing tot vrijwillige en onafhankelijke cliëntenondersteuners. Zij zijn vanaf halverwege 
2016 actief. Cliëntenondersteuners worden in principe ingezet via het CMD. 

Vanuit het CG-Platform zijn de cliëntenondersteuners: Miranda Rutjes, Ilse Ras, Peter 
Goumare en Jan de Lange. Men kan een beroep op hen doen via het CMD.  

De coaching van de cliëntenondersteuners van ons, maar ook vanuit de ouderenbonden en 
vanuit de LEVgroep, is in handen van de coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt van de 
LEVgroep. 

 

13. Publiciteit 

De werkgroep heeft tot taak om daar waar gewenst ons CG-Platform onder de aandacht te 
brengen. Hiervoor wordt ook regelmatig een persbericht verstuurd of op een ander manier 
aandacht gevraagd in de plaatselijke en regionale media. 

Elke week wordt er middels een kadertje met contactmogelijkheden van ons CG- Platform 
publiciteit gegeven in het plaatselijk weekblad “Forum”. Hierin wordt een oproep gedaan om 
ervaringen met de Deeltaxi, hulpmiddelen en toegankelijkheid aan ons te melden. Regelmatig 
worden wij naar aanleiding van deze oproep gebeld of gemaild met problemen waar wij dan 
weer wat mee kunnen doen richting gemeente of anderen. Wij zijn “Forum” zeer erkentelijk 
voor de mogelijkheid van deze plaatsing.  

 

Er wordt geparticipeerd in de redactie van Wmo-Nieuws van de Adviesraad Wmo. Dit blad 

komt 2 x per jaar uit en wordt in ieder geval aan onze doelgroep, de cliënten van de Wmo, en 
relaties toegestuurd.  

 

Ook in 2017 willen wij minimaal een tweetal informatiebijeenkomsten organiseren. 

Waarvan één bijeenkomst samen met de SeniorenRaad wordt georganiseerd. 

Zo mogelijk, afhankelijk van het onderwerp, zullen we daar vervolgactiviteiten aan verbinden. 
De ervaring heeft ons geleerd dat de deelnemers hier behoefte aan hebben. Daarbij is aan de 
orde dat men wat met gehoord heeft, kan verwerken en in de eigen situatie kan toepassen.  

 

Een Nieuwsbrief van de Scootmobielgroep “Scoot on Route” willen wij ook in 2017 
regelmatig uitbrengen. Hierin staat allerlei informatie en de agenda met activiteiten, zowel de 
tochten als de winteractiviteiten. 

 

Onze flyer CG-Platform zal steeds geactualiseerd moeten worden. Daar waar we de 
gelegenheid hebben zullen wij ook in 2017 die aangrijpen om deze flyer te verspreiden.  
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Met SonenBreugelVerbindt willen in 2017 graag verder samenwerken in met name het 

dorpsplein. In deze organisatie wordt gekeken hoe gekomen kan worden tot Community 
voor Son en Breugel. Als CG-Platform zijn wij hier ook aangesloten.  

 

14. Diversen 
Website 

Vanaf oktober 2014 beschikken wij over een eigen website: www.cgplatformsonenbreugel.nl 
Deze website wordt als zeer informatief beoordeeld. We proberen onze website zo actueel 
mogelijk te houden. Alle werkgroepen en activiteiten staan op de website. Maar behalve tekst 
staan ook de foto’s van de verschillende activiteiten op de website. Een actuele agenda is ook 
te vinden op de website. Gelukkig hebben wij vorig jaar een nieuwe webmaster gevonden. 
Jos van Itegem is onze huidige webmaster. Hij is erg deskundig op het gebied van ICT incl. 
websites. Geen vraag is te gek voor hem. Heel fijn dat Jos dit voor ons wil doen. 

 

Dementievriendelijk 

In 2017 vinden de werkzaamheden van de werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel 
voortgang. Medewerkers van een supermarkt zijn bijvoorbeeld geschoold in het omgaan met 
mensen met (beginnende) dementie. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende 
verenigingen om toch vooral mensen die een beginnende dementie krijgen toch vooral 
“binnen boord” te houden. Ook wordt gewerkt aan een dementheek. Dat is een speciale 
voorziening in de bibliotheek wat mantelzorgers maar zeker ook mensen met dementie 
terecht kunnen voor informatie enz. 

 

Stichtingen MeeDoen en Meedoen Werkt 

Vanaf 2014 is de Stichting MeeDoen erg actief met het organiseren van allerlei activiteiten 
voor de kinderen die niet in Son en Breugel naar school gaan maar een speciale school 
bezoeken buiten onze gemeente. Het voetbal G-team was in 2015 zeer succesvol. Er zijn nu 
zelfs 3 G-teams bij SBC. Maar ook wordt gekeken naar andere activiteiten in ons dorp waar 
deze kinderen vaak buiten staan.  

In 2016 is de stichting MeeDoen Werkt van start gegaan. Deze stichting is actief op het 
gebied van het bieden van leer- en werktrajecten. Zij organiseren samen met SWZ en de 
gemeente een leer- werkcentrum, het Carrousel. In 2017 verwachten we dat deze stichting 
MeeDoen Werkt volop zal draaien.  

De stichting MeeDoen is vertegenwoordigd in het CG-Platform. Het CG-Platform zal alles in 
het werk zetten om de activiteiten van MeeDoen te ondersteunen. Meer informatie is te lezen 
op website www.meedoensenb.nl  

 

Begeleid wonen 

Het is momenteel nog onduidelijk wat de ontwikkelingen in 2017 zullen zijn in het kader van 
begeleid wonen. Dat er behoefte is aan een woonsituatie voor sommige jongeren met 
verschillende vormen van beperkingen, die niet alleen kunnen wonen, is wel duidelijk. Ouders 
waarvan deze soms al volwassen “kinderen” nu nog thuis wonen, willen graag een plekje voor 
hun kinderen waar zij onder begeleiding kunnen wonen.  
Vanuit het project “Doorpakken” is een groep bezig om te komen tot een vorm van begeleid 
wonen voor (jong)volwassenen.  

 

ParticipatieWet 

De nieuwe ParticipatieWet heeft ook in 2015 zijn intrede gedaan. De consequenties worden 
nu wel steeds duidelijker voor onze doelgroepen die zijn ingewikkeld. Nieuwe gevallen voor 

http://www.cgplatformsonenbreugel.nl/
http://www.meedoensenb.nl/
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een WAJONG-uitkering worden er nog nauwelijks afgegeven. Ook het wegvallen van de 
Wtcg waardoor de volledige eigen bijdragen verschuldigd aan het CAK moet worden betaald, 
zijn voor de meeste mensen een groot probleem gebleken. Er zal voor een goede regeling 
gezorgd moeten worden om deze en de vele andere meerkosten bij mensen met 
beperkingen en/of beperkingen te kunnen compenseren. Daar waar mogelijk zullen wij de 
belangen van deze groepen aan de orde stellen. 

 

VOG 

In verband met de vrijwilligers die actief zijn als cliëntenondersteuner en als 
scholenvoorlichter is besloten dat voor hen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt 
aangevraagd.  

Als cliëntenondersteuning zijn de contacten met cliënt soms intiem en dan moet de cliënt de 
zekerheid hebben dat deze persoon geen “rare dingen op zijn kerfstok” heeft.  

De scholenvoorlichters werken met kinderen Er wordt gewerkt in workshops met een paar 
kinderen en soms is het contact ook 1 op 1. Dat maakt dat dit werk ook best intensief en 
intiem kan zijn. Ook hier moeten er geen misverstanden zijn en moeten de leerkrachten en 
de ouders er op kunnen rekenen dat de vrijwilligers op dit punt betrouwbaar zijn. 

In 2016 is het traject in gang gezet om de VOG voor deze vrijwilligers aan te vragen. De 
gemeente heeft toegezegd de kosten te vergoeden. 

 

ANBI 

Na een uitgebreide aanvraag (o.a. een statutenwijziging) ontvingen wij op 8 juni 2016 als 
CG-Platform van de Belastingdienst de beschikking dat wij een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) zijn geworden. De ingangsdatum is met terugwerkende kracht 1 januari 
2016. De ANBI erkenning is belangrijk voor mensen, organisaties en bedrijven die ons willen 
sponsoren of op een andere manier met een gift willen verblijden. Het geldbedrag wat 
geschonken wordt kan dankzij deze ANBI status opgevoerd worden als kosten bij de aangifte 
van de belasting. Ook is een ANBI-status van belang voor mensen die in de WW zitten. Zij 

mogen geen vrijwilligerswerk doen tenzij de organisatie een ANBI is. 

 
  Vertrek “Scoot on Route” vanaf het terras van Zorgboerderij Krakenburg 
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Het CG-Platform is dé belangenbehartiger voor mensen met 

beperkingen en/of chronisch zieken In Son en Breugel 

 


