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VOORWOORD 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en 
Breugel biedt u hierbij het Werkplan 2020 en de Resultatenrekening 2018 en 
Begroting 2020 aan. 
De stichting wil in 2020 weer 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 wonen en op dit terrein tevens beleidsadviserend optreden naar de 
gemeentelijke overheid. Het CG-Platform streeft naar een inclusieve samenleving 
waardoor iedereen zonder belemmeringen mee kan doen met alle aspecten van de 
samenleving. Inclusief denken en inclusief doen/handelen in onze gemeente is ons 
streven (zeker in het kader van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een 
handicap).  
De stichting verstrekt informatie aan de groep chronisch zieken en gehandicapten over 
voorzieningen met betrekking tot zorg, toegankelijkheid, hulpmiddelen, wonen, werk en 
welzijn. Tevens fungeert de stichting als advies-, overleg-, informatie- en 
samenwerkingsorgaan voor organisaties en instanties die zich binnen het werkgebied van 
de stichting bewegen. 

 
Het CG-Platform met de werkgroepen voert de doelstelling van de Stichting uit. Het 
bestuur is actief in de werkgroepen en 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. Marcel Suiskens, bestuurslid 

 
 
  Son en Breugel, 19 juni 2019 
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Samenstelling Bestuur en Leden van het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform 
per 1 januari 2019   
 
Bestuur 
Voorzitter:    Dhr. Jan de Lange 
Vicevoorzitter:    Mw. Janneke Busko - de Bruin 
Penningmeester:   Dhr. Herman Pruijmboom  
Secretaris:    Dhr. Peter Goumare 
Bestuurslid:    Dhr. Marcel Suiskens 
 
Platform 
Leden van het Platform:  Mw. Annemieke Beks 

Dhr. Maarten van Beek 
Mw. Lidy van Dijk 

     Mw. Yvonne den Exter 
     Dhr. Fred Isarin  

Dhr. Jos van Itegem 
     Dhr. Mari van Kasteren 
     Mw. Nelie Keepers 
     Mw. Maaike van Kempen 
     Mw. Nathalie Kwanten 
     Mw. Ietje de Lange - Blümers 

Mw. Cisca Lie 
Mw. Greet van Osch – Wijn 
Mw. Miranda Rutjes 
Mw. José Smeets 
Dhr. Jhon Steenbakkers 
Dhr. Maarten van de Velden 
 

Webmaster    Dhr. Jos van Itegem 
  
Werkgroep BTB   Mw. Janneke Busko - de Bruin 
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid Dhr. Jan de Lange 
en Bruikbaarheid)   Dhr. Jhon Steenbakkers 
     Dhr. Marcel Suiskens 
     Dhr. Maarten van de Velde 
 
Werkgroep scootmobiel-  Mw. Janneke Busko 
groep “Scoot on Route“  Mw. Lidy van Dijk 
     Dhr. Jan de Lange  

Dhr. Mari van Kasteren 
Mw. Nelie Keepers 

     Mw. Ietje de Lange – Blümers 
Dhr. Jhon Steenbakkers 

 
Werkgroep Rolstoelpaden  Dhr. Marcel Suiskens 
“Wandelen op Wielen“  Dhr. Jan de Lange 

en vertegenwoordigers van IVN, Stichting Welzijn 
Zonhove en Adviesgroep Sonse Bossen 
 

Werkgroep Vervoer   Mw. Janneke Busko – de Bruin 
     Mw. Yvonne den Exter 
     Dhr. Jan de Lange 

Dhr. Marcel Suiskens 
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Werkgroep Wmo   Mw. Janneke Busko – de Bruin 

Dhr. Jan de Lange 
 
Werkgroep Scholenvoorlichting Mw. Annemieke Beks 
     Mw. Janneke Busko – de Bruin 
     Dhr, Fred Israrin (materiaalbeheerder) 
     Mw. Nathalie Kwanten 
     Dhr. Jan de Lange 
     Mw. Ietje de Lange – Blümers 
     Mw. José Smeets 
     Dhr. Jhon Steenbakkers 
           
Werkgroep Cliëntenondersteuning Dhr. Peter Goumare 
     Dhr. Jan de Lange 
     Mw. Miranda Rutjes 
 
Werkgroep Publiciteit   Dhr. Maarten van Beek 

Dhr. Jan de Lange 
 
Stichting MeeDoen en   Deze stichtingen zijn aangesloten bij het CG-Platform. 
Stichting MeeDoenWerkt   Er is een goede samenwerking met het CG-Platform. 

Vanuit deze stichtingen heeft Mw. Maaike van Kempen 
zitting in het CG-Platform 

 
 
   
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De scootmobielgroep “Scoot on 
Route” van het CG-Platform op 
pad. Hier onder het viaduct van de 
A50 bij de Houtensebrug. 
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WERKPLAN 2020 

 
1. Algemeen. 

Het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel wil zich ook in 2020 
inzetten om te stimuleren dat in onze gemeente het integraal en inclusief beleid meer gestalte 
krijgt. Vanaf 1 januari 2017 is er geen vrijblijvendheid meer omdat het VN-Verdrag voor de 
rechten van mensen met een handicap van kracht is. Daarom zal iedereen in staat moeten 
worden gesteld om te kunnen mee 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 als belangenbehartiger is om, in samenwerking 
met de Adviesraad Sociaal Domein 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. Vrijwilligers- en Mantelzorgsteunpunt erg belangrijk. 
 
 

2. Bestuurlijk overleg 
Minimaal 2 maal per jaar hebben wij het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke 
wethouder en betrokken ambtenaren. Hierin zal zeker het geïntegreerde en inclusief beleid in 
ons dorp een belangrijk agendapunt zijn en blijven. 
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 is over de 
toegankelijkheid van de openbare ruimten en gebouwen regelmatig overleg met betrokken 
ambtenaren. 
Tevens komen in het bestuurlijk overleg diverse andere, deels ook actuele zaken, aan de 
orde die van belang zijn voor onze doelgroep. 
In het convenant dat is afgesproken tussen het college en het CG-Platform zijn zaken 
beschreven die het Platform een formele basis geeft. Onze rol m.b.t. het VN-Verdrag en het 
Inclusief Beleid zijn geborgd in dit convenant.  
Ook in 2020 zal het CG Platform indien nodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan 
het college. Dit altijd in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein. 
  
 

3. Contacten 
In 2020 willen wij ook, net als in voorgaande jaren, op basis van onze contacten de 
belangen van de chronisch zieken en mensen met een beperking 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”; 

 het CMD incl. Vrijwilligers- en Mantelzorgsteunpunt; 

 de LEVgroep; 

 de stichtingen MeeDoen en MeeDoenWerkt; 

 de Adviesraad Sociaal Domein; 

 de SeniorenRaad; 

 de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers; 

 de Basisscholen (scholenvoorlichting); 



 

Pagina 7 van 13 
 

 de verschillende media; 

 de diverse werkgroepen waarin wij vertegenwoordigd zijn, zoals de werkgroepen 
Dementievriendelijk Son en Breugel, Eenzaamheid, Woon-WmoBeurs. 

 
Buiten onze gemeente hebben wij overleg met: 

 de andere Platforms Gehandicaptenbeleid; 

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

 Bouwadviesbureau van de stichting ZET; 

 Zorgbelang Brabant; 

 MEE Zuid Oost Brabant; 

 Reizigers Overleg Brabant (ROB) 

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

 Per Saldo, voor en door PGB-houders. 
 
 

4. Afstemming 
Als volledig CG-Platform willen wij in 2020 minimaal viermaal onze vergaderingen houden 
waar wij in gezamenlijk overleg de uitvoering plannen voor onze taakopdracht en de daarmee 
samenhangende activiteiten. Naast het bestuurd en de vaste leden van het platform maken 
ook alle vrijwilligers in de werkgroepen onderdeel uit van ons platform. Totaal zo’n 25 
vrijwilligers. 
Daarnaast zal het bestuur regelmatig, ongeveer eenmaal per maand, overleg hebben. 
Tevens zullen de bestuursleden frequent telefonisch en per e-mailoverleg hebben.  
De werkgroepen zullen de activiteiten verder vormgeven en tot uitvoering brengen.  
Het bestuur zal bij al deze activiteiten een actieve en coördinerende functie hebben.  
Hieronder worden de activiteiten per werkgroep genoemd. 
 
 

5. Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) en  
VN-Verdrag/Inclusief beleid 

Door de werkgroep BTB zullen ook in 2020 de aspecten van Bereikbaarheid, 
Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van gebouwen en het publieke omgeving in onze 
gemeente steeds aandacht krijgen. Daar, waar nodig, in overleg met de gemeente worden 
besproken voor verbetering en aanpassing.  
 
VN-Verdrag/Inclusief Beleid 
In 2020 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 Tweede 
kamer en Eerste 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. Het betreft o.a. de terreinen wonen, werken, onderwijs, 
toegankelijkheid, vervoer en goede zorg.  
 
Vanaf 2016 is gestart met de gemeentelijke implementatie van het VN-Verdrag voor de 
mensen met een beperking. Aspecten als de Bewustwording, Toegankelijkheid, Buitengebied 
en Recreatie, OV, Persoonlijke Mobiliteit en Schoolgebouwen, Sportaccommodaties. Maar ook 
dienen de aspecten van wonen, scholing e.d. nog aan de orde te komen. Steeds zijn deze 
aspecten door de gemeente besproken met het CG-Platform. 
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De jaarlijkse ToegankelijkheidsPLUIM  willen wij ook in 2020 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitreiking ToegankelijkheidsPLUIM  
2018 aan de HEMA. Met name vanwege  
hun aangepast (invaliden)toilet dat 
voor alle publiek, ook niet klanten,  
toegankelijk is 
 
 

Het verouderd Bouwconvenant is nodig toe aan een update en aanpassing aan de huidige 
tijd. Hierover is met de gemeente al een paar maal gesproken in overleg met de 
SeniorenRaad en het CG-Platform. We hopen dat dit toch in 2020 echt aangepakt gaat 
worden en dat dit onderwerp in 2020 van de agenda kan.  
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 is dus veranderd vanwege de 
wetgeving op basis van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. 
Hierdoor kan zeker meer druk uitgeoefend worden. 
 
Op verzoek van de wethouder is door ons Evenementenchecklist opgesteld. We willen 
graag dat de gemeente aanvragers van evenementen, de checklist overhandigd en daarna 
ingevuld terugkrijgt. Dit kan een bijdrage leveren aan de bewustwording dat activiteiten er 
voor iedereen zijn, ook wanneer diegenen een beperking hebben.  
Inmiddels krijgen mensen/organisaties wanneer zij een evenement online aanvragen 
automatisch de Evenementenchecklist om hiermee rekening te houden. 
Een belangrijke wens van ons is een openbaar (invaliden)toilet in het centrum van Son. Bij 
evenementen zijn vaak wel gewone toiletten beschikbaar maar geen Invalidentoiletten. Maar 
ook omdat de horeca in de meeste gevallen geen Invalidentoiletten hebben is dit een 
noodzaak. In het algemeen is het zeer gewenst om een openbaar toilet in het centrum van 
Son beschikbaar te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om een invalidentoilet. De Stichting 
Continentie pleit voor meer openbare toiletten. 
 

6. Scootmobielgroep “Scoot on Route” 
Ook in 2020 willen wij weer vanaf mei t/m september onze maandelijkse tochten 
organiseren. We vertrekken elke 1e woensdag van de maand om 13.00 uur vanaf het 
Raadhuisplein. De tochten zijn telkens weer een verrassing en de lengte is ongeveer 20 
km. Tijdens de Senioren Zomer Activiteiten bieden wij geïnteresseerden met een 
scootmobiel de mogelijkheid om aan een tocht deel te nemen. 
Naast deze periode met tochten komen wij weer 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 
over relevante onderwerpen. Ook de ontmoeting, contacten onderling en met de 
begeleiders zijn erg belangrijk.  
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7. Rolstoelpaden “Wandelen op Wielen” 
Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Welzijn Zonhove, de Adviesgroep Sonse 
Bossen, het IVN en het CG-Platform vormen wij de werkgroep “Wandelen op Wielen”. Deze 
werkgroep wil in de uitgestrekte natuur in onze gemeente kunnen komen tot de aanleg van 
een beperkt aantal 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 2013 is het rolstoel natuurpad “John Carp Rolstoelpad” 
aangelegd. Dit bevindt zich in het bosgebied van Zonhove. Het rolstoelpad wordt intensief 
gebruikt. 
    
In 2015 is gestart met de oriëntatie voor een nieuw aan te leggen rolstoelpad. Gelukkig had de 
gemeente financiën beschikbaar waardoor er een plan gemaakt kon worden voor de aanleg 
van een rolstoelpad op het terrein bij het Oud Meer. Helaas kon dit pad niet gerealiseerd 
worden vanwege de Ecologische Hoofdstructuur in dit gebied.  
 
Hierdoor kwam het Bosgebied West in beeld. Begin 2017 werd hier een rolstoelpad 
gerealiseerd van 2,2 km. Door de nieuwe houten hekken als afscheiding van het runderen blijkt 
het erg moeilijk voor mensen in rolstoelen en scootmobielen om deze hekken open te doen. 
Hierover hebben wij al opmerkingen gemaakt bij de betrokken ambtenaren en wethouder. Dit 
heeft toch nog niet geleid tot maatregelen. We zullen hier ook in 2020 aandacht voor blijven 
vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nieuwe rolstoelpad Bosgebied West met  
       onderrijdbare picknicktafel en informatiepanel 

 
 
Helaas heeft het rolstoelpad te maken gehad met vandalisme, brandstichting, motorcrossers 
en ruiters. Het is duidelijk dat het rolstoelpad daar niet tegen kan. Via publicaties willen wij 
mensen erop wijzen om vooral alert te zijn en mensen aan te spreken op ongewenst gedrag.  
Zo hopen we ook in 2020 weer met elkaar te kunnen genieten van dit unieke rolstoelpad. 
 
In 2020 willen wij verder overleggen over de wens voor een palenpad met uitzichtpunt bij het 
Oud Meer. Hopelijk kan dit ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. In 2019 is een onderzoek 
afgesproken naar de haalbaarheid van dit palenpad. Overigens is het mogelijk om dit palenpad 
via contacten uit te laten voeren door scholieren. Daar is positieve ervaring mee. Daardoor zal 
dit als kostenpost vooral het materiaal betreffen. 
 
Een ander aspect waar de werkgroep zich mee bezighoudt 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 verloopt goed. Het vervoer wordt uitgevoerd door Taxi van Helvoort 
uit Schijndel. Het blijft voor ons ook komend jaar 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. 
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De Deeltaxi (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) wordt naar volle tevredenheid ook 
uitgevoerd door Taxi van Helvoort uit Schijndel. Er is regelmatig een overleg tussen de 
gemeente, de vervoerder, vertegenwoordigers van Zonhove, de Adviesraad SD en het CG- 
Platform.  
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.  
Het college heeft, na advies van de Adviesraad Sociaal Domein, de SeniorenRaad en het 
CG-Platform, besloten om dit vervoer zelf aan te besteden en niet mee te gaan met de 
aanbesteding van de regio in de Taxbus-regeling in Zuid Oost Brabant. Als CG-Platform 
willen wij graag deelnemen aan het overleg over dit onderwerp. 
Door de start van het nieuwe vrijwilligersvervoer via Automaatje zie je ook een verschuiving 
van gebruik van deeltaxi naar het gebruik van Automaatje. Bij dit vrijwilligersvervoer dient 
men de kosten voor de benzine te betalen. 
 
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.  
Een bestuurlijke werkgroep was actief met het project “Slimme Mobiliteit” in Zuid Oost 
Brabant. De projectgroep heeft een visiedocument gepresenteerd.  
 
 

9. Wet maatschappelijk ondersteuning / Sociaal Domein 
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., De Adviesraad Wmo is inmiddels omgedoopt tot Adviesraad Sociaal Domein (SD). 
We moeten als CG-Platform de zaken goed volgen en zorgen dat onze doelgroep van 
chronisch zieken en mensen met een beperking niet tussen “wal en schip” vallen. Onze 
vertegenwoordigers in het bestuur en in de ALV van de Adviesraad SD zullen ook in 2020 
deze zaken kritisch en opbouwend in de gaten moeten houden.  
Binnenkort zal ook een nieuwe Verordening en Uitvoeringsbesluit worden opgesteld. 
De Adviesraad Sociaal Domein zal hierover om advies gevraagd worden. Als CG-Platform 
willen we graag meedoen in de werkgroep die opgezet wordt door de Adviesraad Sociaal 
Domein.  
 
Ook de contacten met de leverancier van alle hulpmiddelen in het kader van de Wmo zijn 
belangrijk. Vanaf 1 januari 2018 is Welzorg onze leverancier geworden. Helaas was de 
service van Welzorg niet zo goed, te lange wachttijden, onjuiste reparaties enz. Gelukkig is 
dit in de loop van 2019 verbeterd. We hopen dat dit ook in 2020 zo blijft. Tevens zal er een 
nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de levering van hulpmiddelen. Ook hier willen wij, 
gezien de belangen van onze doelgroep, als CG-Platform graag aan meedoen in de 
werkgroep die opgezet wordt door de Adviesraad Sociaal Domein.  
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10. Scholenvoorlichting 

In 2014 is een werkgroep Scholenvoorlichting  
“Leven met een beperking” opgestart.  
De gastlessen duren anderhalf uur en worden op  
alle 7 basisscholen in de groepen 7 gegeven.  
Na een korte introductie met filmpje volgen de  
kinderen tijdens de gastles drie workshops. Daarin  
maken ze kennis met visuele beperkingen,  
onzichtbare beperkingen en beperkingen met  
(bijna) niet meer kunnen lopen. Ze ervaren dat  
met hulpmiddelen er veel mogelijk is voor mensen  
met een beperking. 
Ook in het schooljaar 2019-2020 zullen alle scholen  
benaderd worden voor het geven van de gastlessen. 
De groep van 9 vrijwilligers is erg enthousiast  
om deze lessen te verzorgen. Ook op de prettige  
medewerking van de scholen kunnen we weer  
rekenen.        
 

Fotocollage workshops scholenvoorlichting  -- 
 
 

11. Cliëntondersteuning 
Vanuit het CG-Platform zijn 3 cliëntondersteuners beschikbaar. Deze richten zich met name 
op de ondersteuning van volwassenen en jeugd op het gebied van de Wmo, jeugdzorg en 
welzijn. Maar zeker ook voor senioren. Het CMD (Centrum voor Maatschappelijke 
Ondersteuning) resp. de gemeente heeft tot taak om u de hulp van een cliëntondersteuner 
aan te bieden. Het zijn onafhankelijke vrijwilligers die hiervoor zijn geschoold. Totaal zijn er 8 
vrijwillige cliëntondersteuners actief in onze gemeente. 
 
Wanneer mensen in gesprek willen gaan met de consulenten van het CMD dan kunnen zij 
een beroep doen op een cliëntondersteuner. Zij/hij kan met de mensen en eventueel de 
partner en/of mantelzorgers een (keuken)tafelgesprek voorbereiden. Ook kan zij/hij 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 cliëntondersteuner staat naast de mensen wanneer zij problemen 
hebben waarvoor men graag een oplossing zou willen. Dat willen wij ook graag in het 
komende jaar weer doen. 
 
Vanuit het CG-Platform zijn de cliëntenondersteuners: Miranda Rutjes, Peter Goumare en 
Jan de Lange. Daarnaast is er nog iemand van het CG-Platform beschikbaar om opgeleid te 
worden tot cliëntondersteuner.  
Men kan een beroep op een cliëntondersteuner doen via het CMD.  
 
De coaching van de cliëntondersteuners van ons, maar ook vanuit de ouderenbonden en 
vanuit de LEVgroep, is in handen van de coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt van de 
LEVgroep. 
 

12. 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. 
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Wanneer daar ruimte voor is wordt er middels een kadertje met contactmogelijkheden van 
ons CG- Platform publiciteit gegeven in het plaatselijk weekblad “Mooi Son en Breugel 
Krant”. 
Ook worden de activiteiten opgenomen in de agenda voor senioren. Die wordt als kader elke 
week geplaatst in de Mooi Son en Breugel Krant. We zijn de SeniorenRaad zeer dankbaar 
dat zij onze activiteiten van de m.n. de scootmobielgroep “Scoot on Route” opnemen in deze 
agenda. 
 
Ook in 2020 willen wij een tweetal informatie- en themabijeenkomsten organiseren. 
Waarvan één bijeenkomst samen met de SeniorenRaad wordt georganiseerd. 
Afhankelijk van het onderwerp, zullen we daar vervolgactiviteiten aan verbinden.  
Onze informatieflyer CG-Platform is in 2019 opnieuw gedrukt. We verspreiden deze flyer 
overal waar er aanleiding voor is. Ook ligt er altijd een stapel in het CMD. 
 
Met SonenBreugelVerbindt willen in 2020 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 bij aangesloten.  
 
 

13. Diversen 
Website 
Wij beschikken 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. Onze webmaster, Jos van Itegem, is zeer accuraat en zorgt dat de 
website ook in 2020 op orde blijft. 
 
Stichtingen MeeDoen en MeeDoenWerkt 
Vanaf 2014 is de Stichting MeeDoen erg actief met het organiseren van allerlei activiteiten 
voor de kinderen met beperkingen die niet in Son en Breugel naar school gaan maar een 
speciale school bezoeken buiten onze gemeente. Het voetbal G-team is 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. De stichting MeeDoen is vertegenwoordigd in het CG-
Platform. 
In 2016 is de stichting MeeDoenWerkt van start gegaan. Deze stichting is actief op het 
gebied van het bieden van leer- en werktrajecten. Zij werken daarin o.a. samen met SWZ en 
de gemeente. Vanaf 2018 is dit project “Carrousel” volop actief in hun nieuwe locatie aan de 
Nieuwstraat 52. 
 
Begeleid wonen 
Ouders waarvan hun 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 geweest om te komen tot een vorm van 
begeleid wonen voor (jong)volwassenen. Er zijn afspraken gemaakt met de wooncorporatie 
‘thuis. MEE en de gemeente. In 2018 en 2019 zijn er in de Heistraat (oude RABO-gebouw) en 
de Molenstraat nieuwbouwprojecten gerealiseerd waarin deze jongvolwassenen zijn 
gehuisvest. Hopelijk wordt hiermee voorzien in de behoefte. 
 
Overleg Huisartsen 
In het voorjaar van 2018 is een eerste oriënterend gesprek gevoerd met een huisarts en de 
manager van Medisch Centrum De Linde over de positie van chronisch zieken en 
gehandicapten in onze gemeente. Dit gesprek verliep uiterst plezierig en er werd afgesproken 
over hieraan een gevolg te geven. Er zal tweemaal per jaar een overleg zijn. Tevens is 
afgesproken om een informatie/themamiddag te organiseren met aandacht voor de specifieke 

http://www.cgplatformsonenbreugel.nl/
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aspecten van chronisch zieken en gehandicapten. Wat is de rol van de huisarts en de 
praktijkondersteuner hierbij. Dit heeft in het najaar van 2018 plaatsgevonden. Inmiddels voeren 
wij het overleg met de huisartsen samen met de SeniorenRaad. Ook in 2020 zal verder overleg 
plaatsvinden. 
 
Participatiewet  
De nieuwe Participatie Wet heeft ook in 2015 zijn intrede gedaan. De consequenties voor 
onze doelgroep zijn ingewikkeld. Nieuwe gevallen voor een WAJONG-uitkering worden er 
nog nauwelijks afgegeven. Daar waar mogelijk zullen wij de belangen van deze groepen aan 
de orde stellen.  
 
Eigen bijdrage 
Als CG-Platform zijn we erg blij dat sinds 1 januari 2019 het abonnementstarief is ingevoerd. 
Dat betekent dat voor maatwerkvoorzingingen vanuit de Wmo een eigen bijdrage van € 17,50 
geldt. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt die eigen bijdrage € 19,00. In 2019 is de wet, die dit 
regelt, definitief vastgesteld in de eerste en tweede kamer. Hiermee hopen wij dat mensen 
geen zorg vanuit de Wmo meer mijden en hun problemen met de dagelijkse gang van zaken 
melden bij het CMD. Uiteraard dient voor elke voorziening een objectieve indicatie gesteld te 
worden. 
 
VOG 
De vrijwilligers die actief zijn als cliëntenondersteuner en/of als scholenvoorlichter hebben 
allen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
Als cliëntenondersteuner 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 dit werk ook best intensief en intiem 
kan zijn. Ook hier moeten er geen misverstanden zijn en moeten de leerkrachten en de 
ouders erop kunnen rekenen dat de vrijwilligers op dit punt betrouwbaar zijn. 
Voor nieuwe vrijwilligers in 2020 voor scholenvoorlichting of cliëntenondersteuning zal ook 
een VOG geregeld moeten worden.  
 
Klachtenreglement en privacyreglement 
Deze beide reglementen zijn vernieuwd en staan op onze website. 
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