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Van de redactie

 
  

   

 

Adviesraad

Son & Breugel

Jaargang 8     juni 2015 

2015 is het jaar van de transities waarbij vele nieuwe taken op het bordje van de gemeenten terecht 
zijn gekomen en velen van ons zagen de bui al hangen. De eerste ervaringen zijn bekend en de me-
dia meten ze over het algemeen ruim uit als er iets negatiefs te melden valt. De praktijk in ons dorp 
is toch over het algemeen van een andere orde en we constateren dat er uiterst zorgvuldig en des-
kundig met de veranderingen wordt omgegaan. Uiteraard is er nog veel werk aan de winkel en ook 
daar wordt hard aan gewerkt en als u als burger tegen problemen aanloopt, ga dan naar het Centrum 
voor Maatschappelijke Deelname (CMD). U kunt daar terecht met al uw vragen op het gebied van 
welzijn, wonen, zorg en werk. Meer informatie vindt u in dit nummer van Wmo-Nieuws. Mocht u 
hulp nodig hebben bij het formuleren van uw vragen dan kunt u een beroep doen op de eerste cliënt-
ondersteuner, die zich ook voorstelt. Ook kunt u in deze als vanouds een beroep doen op het Sociaal 
Raadsliedenwerk. Allemaal te bereiken via het CMD.
                                                                                                                         
We hebben een bijzonder actief Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (CG-Platform) en zij 
komen dan ook uitgebreid aan het woord in deze uitgave. Ook aandacht voor het Vluchtelingen-
werk, een steeds nijpender probleem aan te worden omdat we er maar niet in slagen om een einde 
aan oorlogen te maken en aan de grote ongelijkheid tussen mensen.            
Het Mantelzorgsteunpunt wil graag in contact komen met mantelzorgers om zo te weten te komen 
aan welke vormen van ondersteuning zij behoefte hebben om hun moeilijke taak zolang mogelijk 
vol te kunnen houden. Niet in de laatste plaats om een blijk van waardering te kunnen geven, ook 
een nieuwe taak die bij de gemeenten is neergelegd. Verder vindt u weer vele wetenswaardigheden 
in deze uitgave.

Op 12 mei jl. vond de aftrap plaats van een campagne waarbij het doel is om ons dorp meer demen-
tievriendelijk te maken. U leest hierover meer in het artikel dat Ad van den Hurk hierover schreef.  
                                                                                                                                                                             
En tenslotte………… maak vooral gebruik van de mogelijkheid om mee te praten en te denken 
over de sociale toekomst van ons dorp en laat ons vooral weten wat u in het volgende nummer van 
Wmo-Nieuws wilt lezen.
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Nieuwe voorzitter adviesraad Wmo
Vanaf 1 januari 2015 heb ik het voorzitterschap van de adviesraad Wmo aanvaard. Graag wil ik mij 
aan u voorstellen.
Mijn naam is Willem Donkers, geboren en getogen in Son en Breugel en woon hier samen met mijn 
partner Rianne Hoff. Ik heb 3 kinderen die inmiddels zelfstandig wonen. Momenteel  ben ik werk-
zaam als leer- en ontwikkeladviseur bij het ministerie van SZW en doe daarnaast ook werkzaamhe-
den als mediator (als ZZP-er).  Als vrijwilliger ben ik actief (geweest) in diverse vrijwilligerfuncties 
zoals, jeugdvoorzitter bij voetbal vereniging SBC, discussieleider waarden en normenproject, voor-
zitter jeugd- en jongerenraad, cliëntenparticipatie LEV- Groep en projectcoördinator buurtbemidde-
ling.
 
In het voorjaar 2014 werd ik benaderd door Jan de Lange met de vraag of ik er iets voor voelde om 
het voorzitterschap van de Wmo adviesraad op mij te nemen. Zelf heb ik Jan leren kennen in de 
tijd dat ik voorzitter van de cliëntenparticipatie LEV groep was. Zoals bij velen bekend is stond Jan 
aan de wieg van de oprichting van de Wmo adviesraad en heeft hij jaren als voorzitter samen met 
anderen de adviesraad succesvol vorm gegeven. Nadat ik met Jan gesproken had over met name 
de tijdsbesteding die het voorzitterschap met zich mee zou brengen heb ik positief op zijn verzoek 
gereageerd. Wel besloot ik om eerst de organisatie van het 75 jarig jubileum van SBC af te ronden 
alvorens ik er aan zou beginnen. Ik beschouw het als een voorrecht om deze rol in te vullen en 
daarmee in de voetsporen van voorzitter Jan de Lange en waarnemend voorzitter Dirk Grevink  te 
treden. 
Graag wil ik mij, samen met alle (bestuurs)leden van de Wmo adviesraad en de daaraan gelieerde 
werkgroepen, inzetten voor een gedegen advisering op sociaal gebied binnen de gemeente Son en 
Breugel. De stelling “de mate van beschaving lees je af aan de manier waarop de samenleving met 
kwetsbare burgers omgaat “ draag ik een warm hart toe. In deze tijd van bezuinigingen komt ook 
meer spanning te staan op het in stand houden van de zorg voor kwetsbare burgers. Tegelijkertijd 
biedt het ook kansen. Je kunt nu al merken dat in de samenleving krachten los komen die deze zorg 
ten goede komt en niet altijd geld hoeven te kosten. Ook zie je door de kanteling dat de benadering 
van wat kan de zorgvrager nog zelf (regelen) i.p.v. waar heeft hij/zij recht op een grotere 
zelfredzaamheid kan bewerkstelligen. 
Een belangrijke taak van de adviesraad is invloed uitoefenen op gemeentelijk sociaal beleid en de 
uitvoering daarvan. We maken ons sterk voor een sociaal functionerend dorp en dan met name in 
situaties waarbij het beleid en/of  bezuinigingen ten koste zou kunnen gaan van een goede zorg aan 
kwetsbare burgers. De eerste maanden ben ik erg onder de indruk geraakt van de vele vrijwilligers 
die zich al jaren inzetten voor een goed gemeentelijk sociaal beleid op het gebied van de Wmo. 
Ik merk dat de positie van de adviesraad Wmo er binnen de gemeente toe doet en door het college 
van B&W uiterst serieus genomen wordt. Dit houden we in stand en in situaties waarbij onze advie-
zen niet opgevolgd worden zullen we ons uiterst kritisch richting het college opstellen. 

Het jaar 2015 beschouw ik voor mezelf als een inwerkjaar 
waarbij ik graag een keer op bezoek kom bij alle organisaties 
die lid zijn van de adviesraad Wmo. 

Mijn contactgegeven zijn:       Willem donkers,

                                                 Nieuwstraat 55    5691 AB Son en Breugel
                                                 tel. 0499 464701            mob. 06 83253651
                                                 email: w.donkers8@upcmail.nl
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Van de bestuurstafel
In de ledenvergadering van december is uitvoerig gesproken over de stand van zaken rond het 
Centrum voor Maatschappelijke Deelname en met name over de gang van zaken daar. Onze leden 
hebben een groot aantal vragen afgevuurd op de grote delegatie van het CMD: de wethouder, de 
beleidsmedewerker, de verantwoordelijke en degenen die de keukentafelgesprekken aansturen. 
Het was fijn om te merken dat “ze” van het CMD er alles aan willen doen om het CMD verder op 
de kaart te zetten, steeds opnieuw uit te leggen hoe de werkwijze daar is en vooral ook om te aan-
horen wat “men nog mist” of wat er volgens “ons” beter kan. Duidelijk is dat al-lerende het CMD 
steeds beter wil functioneren en dat men niet gebonden wil zijn aan hoe het nu loopt. En dat is de 
enig juiste houding denken wij vanuit de Adviesraad. De komende tijd willen we graag van alle 
kanten horen hoe men “het CMD ervaart”. We kunnen er begrip voor hebben dat niet elke opmer-
king meteen tot verandering leidt. Zo vinden wij nog steeds dat het CMD rechtstreeks telefonisch 
bereikbaar moet zijn en niet via de centrale van de gemeente….

We lezen wel elke dag artikelen in de krant over dingen die (goed) mis zijn gegaan bij de invoe-
ring van de transities per afgelopen januari. Denk aan de te grote en te lang durende achterstand bij 
de uitbetaling van pgb’s aan verzorgenden. In een aantal gevallen zullen er zeker ook fouten zijn 
gemaakt door degenen die de aanvragen hebben gedaan, maar bij de invoering is beslist te lichtvaar-
dig gehandeld door de staatssecretaris en de instanties. Daar staat de gemeente eigenlijk helemaal 
buiten, maar het is een goede zaak dat de wethouder heeft beloofd in echte noodsituaties een oplos-
sing te vinden. Het is fijn te kunnen melden dat over het algemeen de ervaringen met de Jeugdwet 
vanuit onze basisscholen positief zijn. De regeling bij Hulp bij het Huishouden wordt langzaamaan 
bij meer mensen duidelijk. De keukentafelgesprekken daarover hebben vertraging opgelopen, maar 
op zich leiden die tot weinig onbegrip. Hopelijk blijft dat zo. Het aspect cliëntondersteuning vraagt 
nog veel aandacht, niet zozeer de inschakeling van “familie” (altijd doen!), maar wel het erbij 
betrekken van een “derde”. In een bijeenkomst van Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform 
(CGP), Seniorenraad en Adviesraad is geconstateerd dat Son en Breugel positief scoort in vergelij-
king met veel andere gemeentes. Wij benadrukken steeds dat de Wmo een lokale invulling heeft en 
dat negatieve berichten over de Nieuwe Wmo derhalve in onze gemeente niet aan orde hoeven zijn. 
Dat sommige nieuwe maatregelen in de wet echt correctie behoeven is overigens wel duidelijk! 
Ik noem het feit dat financiële ondersteuning voor Hulp bij het Huishouden niet-Wmocliënten na 
2016 zal stoppen….
Aandachtspunt is zeker ook de link tussen de wijkverpleegkundige (vanuit de zorgverzekering), 
huisarts, CMD en Wijk- en Buurt.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande uw visie of ervaring kwijt willen, dan is uw reactie 
erg welkom bij de secretaris …
. 
Elders stelt de nieuwe voorzitter Willem Donkers zich voor. Geweldig om te ervaren met hoeveel 
verve hij zich inspant om de wereld van de Wmo snel de zijne te laten zijn. Dat geeft weer een im-
puls aan de hele Adviesraad. Ik hoop dat veel aangesloten leden -organisaties/verenigingen ingaan 
op zijn verzoek om eens kennis te komen maken met u!

In het Bestuurlijk Overleg zullen misschien minder onderwerpen worden aangekaart, maar met 
meer diepgang. De werkgroepen worden gescreend op doelstellingen, werkwijze en samenstelling. 
Overige adviesorganen zoals Seniorenraad, CG-Platform en Clip waren in het verleden meestal 
vertegenwoordigd in groepen voor advies, maar aan dat aspect zal meer expliciet aandacht worden 
geschonken.
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Als u in interesse hebt in deelname aan een “geschikte” werkgroep, laat u dat maar weten! De werk-
groepen Beleidsplan Wmo en cliënt- ondersteuning zijn actueel. Fijn dat de groep rond Mantelzorg 
erg actief blijft en promotie- materialen heeft geproduceerd. 
Tenslotte wordt nu daadwerkelijk gewerkt aan een website van de Adviesraad Wmo. 
Vooralsnog zal gebruik worden gemaakt van de “knop Dorpsgids” in de vrij-raadpleegbare site van 
SonenBreugelVerbonden (wordt: SonenBreugelVerbindt). We merken op dat “communicatie” een 
thema is waar gemeentelijk het laatste woord blijkbaar moeizaam kan worden gezegd. 
Ad van den Hurk, secretaris en vice-voorzitter

Voor jonge mensen
Alles over jou 
Je hebt een chronische aandoening en dan lopen de gewone dingen van het leven vaak net even 
anders. Hoe ga je om met alles om je heen, je vrienden, een nieuwe baan, seks, uitgaan, onzeker-
heid? Soms wil je gewoon dingen weten die je met je arts, ouders of vrienden niet wil of kan 
bespreken. ALL OF ME is een plek waar jonge mensen met een chronische aandoening elkaar kun-
nen vinden.

Waarom ALL OF ME?
Ervaringen delen met anderen kan opluchten, relativeren en misschien kun je zelfs even samen 
lachen om alle bijzondere, moeilijke of vervelende dingen die je meemaakt. Leer van anderen over 
dingen die jou bezig houden of ga gewoon lekker in je eentje aan de slag.

Weetjes & websites

Betrouwbare online bijsluiter
Omdat betrouwbaarheid bij ziektes en medicatie ontzettend belangrijk is, biedt apothekersvereni-
ging KNMP de gratis Appotheek app (klopt met 2 pp's) aan, een aanvulling op de bijsluiter.

Het is wel een praktische app; je vindt er alle medicijnen overzichtelijk op alfabet, en betrouwbare 
informatie over aandoeningen en ziekten, geschreven door het Nederlands Huisartsengenootschap 
(NHG). De appotheek is een handige aanvulling op de informatie van de bijsluiter. De app is 
geschikt voor alle smartphones en tablets en is gratis te downloaden via AppStore en GooglePlay. 
Na het downloaden kunt u de app ook zonder internetverbinding gebruiken.

Weetjes & websites
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Nieuws van het CG-Platform
 

Stichting
Chronisch zieken en
Gehandicapten Platform
Son en Breugel

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de actualiteiten waar wij als Chronisch zieken Gehan-
dicapten Platform Son en Breugel momenteel mee bezig zijn.

Slechthorendheid
Op donderdag 29 januari 2015 werd een Informatiebijeenkomst georganiseer door de werkgroep 
slechthorendheid van het CG-Platform.
Hieronder het een verslag van deze Informatiebijeenkomst geschreven door Anneke de Boer.

Op 29 januari organiseerde het CG-Platform een informatie middag over slechthorendheid. 
Voorzitter Jan de Lange opende de bijeenkomst met de woorden:
Het CG-Platform heeft een werkgroep Slechthorendheid ingesteld omdat slechthorendheid een 
steeds groter probleem wordt en een duidelijke beperking veroorzaakt in iemands leven. Mensen 
met een beperking zijn de doelgroep van ons platform. In Nederland hebben bijna 2 miljoen mensen 
problemen met hun gehoor. Slechthorenden hebben vaker klachten als vermoeidheid, angst, depres-
sieve gevoelens en eenzaamheid dan normaalhorenden. Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het 
werk, op school of in het sociale leven (bron NHG). Daarom goed om hier vanmiddag aandacht aan 
te schenken.

We zijn te gast in de Protestantse kerk vanwege een goed werkende ringleiding zodat alle bezoekers 
alles goed kunnen verstaan.
Ook wordt alles wat verteld wordt, visueel ondersteund door een schrijftolk.

De eerste spreker is Jopie Verdonk. Zij is al een leven lang ervaringsdeskundige en is hier namens 
de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) die sinds kort is opgegaan in een Federa-
tie met de naam Hoormij http://www.nvvs.nl/nl-NL/Over-de-NVVS
Jopie vertelt over haar ervaringen, over de erfelijke belasting in haar familie en haar gezin en hoe ze 
in haar jeugd geweigerd is voor de opleiding Verzorgende en nu, op latere leeftijd, na 30 jaar, toch 
nog deze opleiding heeft kunnen volgen en met plezier kan werken in de Zorg.
De NVVS / Hoormij komt op voor belangen van slechthorenden, geeft voorlichting en organiseert 
lotgenotencontact.
Bij deze vereniging is behalve aandacht voor slechthorendheid (>35dBverlies) ook aandacht voor 
Tinnitus (oorsuizen), Ménière (aanvallen van draaiduizelingen), Hyperacusis (overgevoeligheid 
voor geluid), C I (Cochleair implantaat) en Brughoektumor (goedaardig gezwel).
De eerste signalen van slechthorendheid zijn: Het harder zetten van de TV, herhaling vragen in 
een gesprek, de deurbel niet horen, telefoneren en als partner merk je geen reactie op een vraag en 
vreemde antwoorden, somberheid en terugtrekken bij sociale gebeurtenissen.
Wacht niet te lang met een onderzoek, dan zijn de gewenningsproblemen minder. De huisarts onder-
zoekt en stuurt door naar of KNO arts, of naar het audiologisch centrum.                                       
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Het audiologisch centrum is gespecialiseerd en onpartijdig.
Elke 5 jaar kunnen nieuwe gehoorapparaten worden aangeschaft. Er zijn wel verschillen in vergoe-
ding bij de verschillende zorgverzekeraars.
In de regio Eindhoven organiseert de NVVS de 2e en 4e donderdagmorgen een lotgenotencontact 
bij Kentalis (Sint Marie), Castiliëlaan 8 in Eindhoven. Jopie eindigt haar verhaal met:
‘Niets zien scheidt de mens van de dingen.
Niets horen scheidt de mens van de mensen’

Onze tweede spreker is Miek Segers, Maatschappelijk werker bij het Audiologisch Centrum in 
Eindhoven.
Wat betekent het om slechthorend te zijn? Om de horende aanwezigen in de zaal te laten ervaren 
deelt Miek oordopjes uit onder de goedhorenden. Zo kunnen zij even iets ervaren van slechthorend-
heid. Miek begeleidt mensen van alle leeftijden. Bij het audiologisch centrum verricht een audiolo-
gisch assistent de metingen, de audioloog beoordeelt het audiogram en geeft advies voor hulpmid-
delen. Er worden communicatiecursussen gegeven. Voor paren waarbij de een slechthorend en de 
ander goedhorend is. Er is aandacht voor Gehoor en Werk en er is een Tinnitusproject.
Ook is een huisbezoek mogelijk voor eventuele aanpassingen.
Omdat bij slechthorendheid de informatie vertraagd wordt verwerkt in de hersenen treedt vermoeid-
heid op. 2 uur luisteren, kost mensen met gehoorproblemen 4 uur aan inspanning. Het dubbele dus. 
Het is goed om te begrijpen dat het geen zeuren is als mensen klagen over vermoeidheid. Slechtho-
renden kunnen ook maar met 1 ding tegelijk bezig zijn.
Slechthorenden zijn verantwoordelijk voor hun energiebalans en voor de zorg om zo optimaal te 
kunnen horen.
Het ABC geeft handvatten:
A staat voor Aandacht, weksignaal en één ding tegelijk doen
B staat voor Beeld, zichtbaar zijn en goed licht op het gezicht van de spreker
C staat voor Communicatie. Het tempo aanpassen, goed articuleren en gewoon praten, niet luid.

Mark Bakermans audicien van Hoorenzo is ook aanwezig in de zaal www.hoorenzo.com
Hoorenzo is ook een triage audicien. Dat betekent dat hij gehoormetingen verricht en mag beoorde-
len of iemand wel of niet in aanmerking komt voor gehoorapparaten. Bij twijfel wordt doorverwe-
zen naar een KNO arts of naar het audiologisch centrum.
Mark legt nog uit welke verschillen er zijn bij de verschillende zorgverzekeraars
Opmerking van Miek:
Gehoortoestellen lossen niet alles op, het blijven hulpmiddelen en je blijft slechthorend.
Bij slechtziendheid lost een bril in de meeste gevallen het zicht wél goed op.

Voor de Pauze leest Yvonne Mulder het gedicht voor van Anne-Nita Wagemaker  ‘M’n oren’ 
Het is te vinden op de website van CG-Platform 
www.cgplatformsonenbreugel.nl
Na de pauze is er een forum met de beide sprekers en
Yvonne Mulder, dorpsgenoot en ervaringsdeskundige.
Er waren o.a. vragen over: ondertiteling op TV. 
Ook Nederlandse films zouden allemaal ondertiteld moeten
zijn. Teletekst 888 ondertitelt wel maar onvolledig en niet
nauwkeurig. Er zijn op nieuwe TV toestellen wel
mogelijkheden om ondertiteling ‘aan te zetten’. Door de
landelijke NVVS wordt hiervoor wel aandacht gevraagd bij
alle zenders. Schrijftolk, Jopie Verdonk, Miek Segers en 

Yvonne Mulder
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Over verschillende gehoorapparaten en solo apparatuur en ringleidingen. Er zijn bv. gehoortoestel-
len die in gezelschap beter functioneren. Maar het ABC toepassen en één ding tegelijk doen helpt 
het beste.
En er komt de opmerking: ga toch naar een feestje en verzin er iets op. Om isolement te voorkomen. 
Zelf duidelijk maken dat je met 1 of 2 personen wilt praten en een goed plekje zoeken.
Over fietsbellen die niet de goede toonhoogte hebben. Deze vraag wordt ook meegenomen door de 
NVVS.

De voorzitter sluit af met nogmaals de opmerking om je niet af te zonderen en te bedenken dat 
horenden ook niet alles verstaan.

We sluiten de middag af met een gedicht van Yvonne Mulder,
Doofstraf
dat Yvonne Mulder zelf maakte.
Het is te lezen op www.cgplatformsonenbreugel.nl

Het was een geslaagde middag waar mensen informatie en tips kregen, zich gehoord en erkend 
voelden en waar ervaringen werden uitgewisseld.
En waar belang bleek van openbare ruimtes met een goedwerkend ringleiding.

De voorzitter sluit af met dank aan:
De sprekers en de schrijftolk
De mensen van de Protestantse kerk voor hun hulp
De dames die de koffie/thee hebben verzorgd
Thea Hoefsloot omdat we gebruik mochten maken van een kunstwerk voor de posters
Joris van Dam voor het ontwerp van de posters
de bibliotheek voor de boeken op de informatietafel
Bakkerij Bekkers voor de koekjes.

De presentaties van de sprekers zijn te vinden op onze website www.cgplatformsonenbreugel.nl

Werkgroep “Wandelen op Wielen”
Het eerste rolstoelpad dat wij als werkgroep hebben gerealiseerd in het bosgebied van Zonhove 
word inmiddels volop gebruikt door vele mensen met en zonder rolstoelen. Fietsers worden ge-
weerd omdat het niet de bedoeling is dat zij de rolstoelers verjagen van het pad.
Als werkgroep “Wandelen op Wielen” bestaande uit vertegenwoordigers van het IVN, Gebrui-
kersgroep Staatsbosbeheer, Stichting Welzijn Zonhove en het Chronisch zieken en Gehandicapten 
Platform, staan we nu voor de vraag in welk gebied we het tweede rolstoelpad willen aanleggen. 
Momenteel bezoeken we een aantal natuurgebieden die mogelijk in aanmerking komen. We hopen 
in het najaar de keuze te maken en overleg te hebben met de eigenaar van het gebied en met de 
gemeente over dit plan. Wordt vervolgd.

Scholenvoorlichting
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep scholenvoorlichting zich gebogen over een programma voor 
een gastles in de groepen 7 van de basisscholen over “Leven met een beperking”. Als CG-Platform 
vinden wij het belangrijk dat kinderen weten dat de samenleving niet alleen bestaat uit gezonde 
mensen. Daarom willen wij de kinderen kennis laten maken, ook met praktische oefeningen, wat 
het is om te leven met een beperking.
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Als voorbeelden worden 3 workshops gehouden over het leven met een visuele beperking, het leven 
wanneer je moeilijk of helemaal niet meer kunt lopen of het leven met een onzichtbare beperking.
In het voorjaar hebben wij onze plannen voorgelegd bij de vergadering van directeuren van 
de 7 basisscholen in onze gemeente. Zij waren enthousiast.
Wij starten dit najaar met een pilot van 1 team bij 3 scholen. Daarin willen wij onze plannen als 
eerste gaan uitvoeren. Alle materialen die wij nodig hebben bij de lessen worden voor de start aan-
geschaft. Een materiaalbeheerder en opslagruimte zijn inmiddels geregeld.
Na een evaluatie en bijstelling gaan we in het schooljaar 2016-2017 de lessen “Leven met een 
beperking”op alle 7 basisscholen organiseren.
 Vrijwillgers schoolvoorlichting gezocht
Voor het geven van de voorlichtingslessen op de scholen zoeken wij nog een paar vrijwilligers die 
hier aan mee willen werken. Wij willen vanaf schooljaar 2016-2017 met 2 teams aan de slag. Zodat 
de beide teams in één schooljaar bij 3 tot 4 scholen deze gastlessen kunnen geven.
Bent u geinteresseerd in dit project en wilt u meedoen als vrijwilliger laat het ons weten. U kunt 
contact opnemen met Janneke Busko, tel 475848 of Jan de Lange, tel 479293 of per e-mail: voorzit-
ter@cgplatformsonenbreugel.nl
Kijk voor meer informatie op onze website: www.cgplatformsonenbreugel.nl

Scootmobielgroep “Scoot on Route”
In de winterperiode zijn we als scootmobielgroep van het CG-Platform maandelijks bij elkaar 
geweest in D’n Tref op het terrein van Zonhove.
- Aan het begin van het nieuwe jaar 2015 hebben wij een gezellige bijeenkomst gehad. Met elkaar 
hebben we plannen gemaakt over de invulling van de komende bijeenkomsten. Om 11.30 uur gin-
gen we allemaal naar de Komeet om gezellig samen soep met brood te eten.
- Op 4 februari was er een bijeenkomst met als thema “Bewegen “ o.l.v. Jolanda Cremers, docent 
MVO. Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst. Jolanda gaf ons prima tips over bewegen in 
een scootmobiel of op een andere manier zittend. Onder begeleiding van een gezellig muziekje gin-
gen we aan de gang. Het vele plezier en beweging op maat zorgden voor een uitstekende stemming 
en sfeer. Jolanda heeft ons oefeningen gegeven die we ook thuis kunnen doen, deze kunt u vinden 
op onze website www.cgplatformsonenbreugel.nl onder Scootmobielgroep.
- Op 4 maart hadden we een bijeenkomst met een echte “Sjoelcompetitie”. Als vervolg op onze 
vorige bijeenkomst met het bewegen was dit een bewijs dat je ook zittend heel goed kan bewegen 
achter een sjoelbak. Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst waar twee groepjes het tegen 
elkaar opnamen. De winnaars werden verrast met een prijsje als winnaar van hun groep.
- Op 1 april hebben we gesproken over het komende seizoen met de tochten met de scootmobiel. 
Er werden bestemmingen genoemd waar we naar toe zouden kunnen gaan. Het bestuur van het 
CG-Platform heeft een reglement voor de scootmobielgroep “Scoot on Route” opgesteld. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over het “samen op stap” en het omgaan met verkeersregels. Ook zijn de 
verantwoordelijkheden van iedereen vastgelegd in dit reglement. Wij hebben dit met elkaar door-
genomen en de opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve reglement. Iedereen die mee doet met 
“Scoot on Route” tekent het reglement en 1 exemplaar is 
voor de betrokkene en 1 exemplaar voor het bestuur. 

We zijn later gestart met de eerste tocht omdat op de 
geplande data het erg slecht weer was Vandaar dat we onze
eerste tocht pas op 2 juni hebben gemaakt. De tocht ging 
naar de  Olen en omgeving van de Kuilen. De koffiestop was
in het Dagactiviteitencentrum ‘De SteenUijl’. 
Het is een prachtrige locatie met zelfs een inpandig zwembad.
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Na de koffiestop zijn we doorgegaan naar de Stad de Stad van Gerven en verder richting Nederwet-
ten. Via de Hooijdonksebrug langs het kanaal terug naar het Raadhuisplein. Op 7 juli is onze tweede 
tocht. Die gaat richting Sint Oedenrode.
Elke 1e dinsdagmorgen van de maand gaan we op pad om 10.30 uur vanaf het Raadhuisplein.
Doe met ons mee
Iedereen met een scootmobiel die zich wil aansluiten bij onze groep “Scoot on Route” is van harte 
welkom. Informatie en aanmelden voor alle tochten kunt u bij Janneke Busko, 475848 of 
Jan de Lange, 479293 of e-mail: voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl
Kijk voor meer informatie op onze website: www.cgplatformsonenbreugel.nl

                                               INFORMATIE VN VERDRAG 
                                               VOOR RECHTEN VAN 
                                               MENSEN MET EEN BEPERKING

Mensenrechten
Bijna alle landen, 192 lidstaten, van Afghanistan tot Zambia werken samen in de Verenigde Naties 
(VN). De VN werd opgericht in 1945 en werkt samen aan internationale vrede, veiligheid en men-
senrechten, onder andere door daar bindende internationale afspraken over te maken. Dat begon 
met de Universele Verklaring voor de rechten van de mens in 1948, gevolgd door een verdrag over 
burgerlijke en politieke rechten (IVBPR) en het verdrag over economische, sociale en culturele 
rechten (IVESCR) in 1966. Dit is de basis van de wereldwijde mensenrechten. Daarna zijn de rech-
ten die hierin neergelegd zijn verder uitgewerkt in verdragen voor bepaalde groepen, zoals vrouwen 
(CEDAW), kinderen (CRC) en het Verdrag tegen rassendiscriminatie (CERD). Al deze verdragen 
hebben als doel om discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen tegen te gaan en gelijke kan-
sen op een goed leven in de samenleving te realiseren. De landen die deze verdragen hebben gerati-
ficeerd, hebben toegezegd om daar actief mee aan de slag te gaan.

Discriminatie en uitsluiting vanwege handicap
Wereldwijd is meermalen vastgesteld dat mensen met een beperking vaak buiten gesloten en gedis-
crimineerd worden, vaker in armoede leven, vaker slachtoffer zijn van misbruik, mishandeling of 
uitbuiting, niet serieus worden genomen en minder kans hebben op een goede opleiding of werk dat 
bij hen past. Eerdere maatregelen zoals het VN jaar van gehandicapten in 1981, en de VN Decade 
van gehandicapten van 1983-1992 hebben daar weinig verbetering in gebracht. Ook de niet bin-
dende Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten, die de VN in 
maart 1994 aannam, hadden te weinig effect.

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)
Daarom hebben de Verenigde Naties besloten de rechten van mensen met een handicap vast te leg-
gen in een nieuw verdrag. Op 13 december 2006 werd het Verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking door de VN vastgesteld. Een historische dag voor de 650 miljoen mensen met een 
beperking of chronische ziekte over de hele wereld. In dit verdrag hebben de landen niet alleen de 
mensenrechten van mensen met een beperking erkend, maar ook afgesproken wat er op allerlei vlak 
gedaan moet worden om te zorgen dat kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen 
een goed en actief leven kunnen hebben midden in de samenleving, en eigen keuzes kunnen maken.
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Ratificatie
Inmiddels zijn er 127 landen die het verdrag geratificeerd, oftewel aangenomen hebben en bezig 
zijn met het realiseren van de afspraken die er in staan. Dat geldt ook voor bijna alle Europese 
landen en de Europese Unie. De actuele stand van zaken: http://www.un.org/disabilities/countries 
Nederland heeft het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking nog niet geratificeerd. 
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte2 is nu wel afgesproken om de CRPD te ratificeren. Ui-
terlijk juli 2015 wil het kabinet het VN-verdrag geratificeerd hebben.

Wat moet Nederland doen?
Na de ratificatie is Nederland verplicht de afspraken in het CRPD uit te voeren, en zo van Neder-
land een inclusieve samenleving te maken waarin iedereen welkom is, gerespecteerd wordt en haar 
of zijn bijdrage kan leveren. Ongeacht of iemand naast vrouw, wit, bedrijfsleider, lesbisch en in 
Estland geboren ook blind is, met een psychische ziekte leeft, met krukken loopt, een onzichtbare 
chronische ziekte heeft, slechthorend is of een verstandelijke beperking en autisme heeft. Discrimi-
natie en uitsluiting moeten bestreden en voorkomen worden. Wat moet er gedaan worden?

=  Bestaande wetten en regels moeten door de regering aangepast worden zodat ze voldoen aan het 
VN-verdrag. Sommige wetten moeten uitgebreid worden zoals de Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ). Daar moet een artikel in komen waarin staat dat 
alle goederen en diensten toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking. 
Dat betekent dat producten, bijvoorbeeld een laptop of telefoon, ontwikkeld moeten zijn zodat ze 
bruikbaar zijn voor iedereen, dat de gebruiksaanwijzing in verschillende leesvormen beschikbaar is, 
dat winkels, scholen, sporthallen en websites toegankelijk en bruikbaar moeten zijn, en dat pinnen 
of een brief in de bus doen voor iedereen mogelijk is.

= Ook bedrijven, woningbouwcorporaties en allerlei organisaties en verenigingen moeten zorgen 
dat hun gebouwen, kantoren, activiteiten, woningen en producten voor iedereen toegankelijk zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de krant, bank, bioscoop, klaverjasclub, tijdschriften, webwinkel, de trein of 
metro. En iedereen moet natuurlijk bij de huisarts, tandarts naar binnen en geholpen kunnen worden 
en bijeenkomsten van politieke partijen kunnen bijwonen. Op www.allestoegankelijk.nl staat meer 
informatie.

= Gemeenten moeten ook iets aan hun regels, procedures en aanpak veranderen om te zorgen dat 
ieder mee kan doen en welkom is. Dat geldt voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte zoals 
straten en pleinen, gebouwen zoals het gemeentehuis, politiebureau, scholen en de bibliotheek. 
En aan diensten zoals een paspoort aanvragen, een uitkering verstrekken of aangifte doen bij de 
politie. Voor mensen die doof zijn en gebarentaal spreken, is er dan bijvoorbeeld een tolk gebaren-
taal nodig. Verkiezingen, stemprocedures en stemlokalen moeten ook toegankelijk zijn.

= Bij alle maatregelen en activiteiten die de regering en de gemeente voorbereiden moet in een 
vroeg stadium nagedacht worden hoe de mensenrechten van mensen met een beperking gewaar-
borgd en beschermd kunnen worden.
= Mensen met een beperking en hun organisaties moeten daarbij geraadpleegd worden. 
Zij kunnen zelf hun ervaringen delen en waardevolle tips en adviezen geven hoe inclusie gereali-
seerd kan worden. En duidelijk maken waarom het VN verdrag zo belangrijk is voor participatie en 
wat daar voor nodig is.
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Betekenis voor Son en Breugel
Als CG-Platform houden wij ons al jaren bezig om in Son en Breugel meer aandacht te schenken 
aan het inclusief beleid. Dat is beleid wat voor iedereen goed is, dus ook voor jong en oud, voor 
mensen met of zonder beperking enz.
Het VN-verdrag brengt de inclusieve samenleving, ook in onze gemeente, dichterbij zie voor meer 
informatie op onze website www.cgplatformsonenbreugel.nl onder de rubriek Nieuws staan ook 
links naar belangrijke documenten.
Nog meer informatie is te vinden op de website: www.vnverdragwaarmaken.nl

Toegankelijkheid
De werkgroep BTB van het CG-Platform wil de aspecten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid in onze gemeente voortdurend aandacht geven. Dat betekent dat wij alle signalen die 
wij vernemen van mensen in onze gemeente of zelf ervaren, onder de loep nemen en regelmatig aan
de orde stellen bij de verantwoordelijken van onze gemeente. Wij proberen ook oplossingen aan te 
dragen van zaken die belemmerend zijn voor de toegankelijkheid.
Elk jaar wordt aan een locatie de ToegankelijkheidsPLUIM uitgereikt na een uitgebreide screening 
van een groep gebouwen in onze gemeente, zoals gemeenschapsgebouwen, winkels, horeca.

Toetsing Ongehinderd
Sinds het najaar 2014 gaan wij van de werkgroep BTB met 2 duo’s op pad om locaties te toetsen 
met een uitgebreide digitale vragenlijst. De mensen die de toetsingen uitvoeren zijn uitgebreid 
opgeleid door het bedrijf Ongehinderd en worden door hen begeleid. Vanuit het (ROG) Regionaal 
Overleg Gehandicaptenplatform Zuid Oost Brabant wordt door alle gehandicaptenplatforms in onze 
regio meegewerkt aan dit project. Het belangrijkste is dat de ondernemers die een rapport ontvan-
gen over de toetsing ook daadwerkelijk werk maken van het verbeteren van hun toegankelijkheid.
De vragenlijst die gehanteerd wordt, is ook door het bedrijf Ongehinderd ontwikkeld. Dit bedrijf 
heeft als doel om alle locaties in Nederland in kaart te brengen en de gegevens hiervan op hun 
Ongehinderd App te zetten. Deze App kan door mensen met een beperking gebruikt worden om 
van te voren te kijken of de locatie waar zij heen willen wel toegankelijk voor hen is.
Binnenkort worden alle locaties in Son en Breugel die wij tot nu toe hebben getoetst op 
ongehinderd.nl en de Ongehinderd App gezet. Maar er zijn nog veel locaties die getoetst moeten 
worden in Son en Breugel incl. Ekkersrijt. Dit proces loopt in totaal 2 jaar en wordt o.a. gefinan-
cierd door de Provincie Noord Brabant.

    Het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform is dé belangenbehartiger voor mensen met een
    chronische ziekte
    of een beperking in Son en Breugel. We zien u graag bij één van onze activiteiten. Uw ervaringen
    met hulpmiddelen, voorzieningen en toegankelijkheid horen wij graag

Meer informatie over de genoemde zaken kunt u krijgen via e-mail 
secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl of tel. 479293 of 475848.
Of kijk op onze website: www.cgplatformsonenbreugel.nl
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Ieder(in) steunt manifest 'Wij staan op!'
Onder het motto ‘Iedereen is gelijk in het anders zijn’ zijn tien jongvolwassenen met een han-
dicap de campagne ‘Wij staan op!’ gestart. Ze hebben een manifest opgesteld met 12 eisen aan 
de regering en aan de samenleving voor een toegankelijker Nederland. Ieder(in) steunt het 
manifest en roept andere personen en organisaties op dit ook te doen.

De jongvolwassenen willen volledig deelnemen aan de samenleving maar ervaren daarbij veel 
tegenwerking en onbegrip. Voor hen is de maat vol: zij willen daadwerkelijke verandering. Zij wil-
len meer vrijheid en gelijkwaardigheid en minder beperkingen en discriminatie. De basis voor hun 
campagne is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

De lancering van ‘Wij staan op!’ was zaterdag 16 mei in het VARA-programma Kassa. De jong-
volwassenen vragen iedereen in Nederland om een persoonlijke steunbetuiging te geven aan het 
manifest. Ze willen het manifest met alle steunbetuigingen op de dag van de ratificatie van het VN-
verdrag overhandigen aan minister-president Mark Rutte. Tot die tijd voeren ze campagne om alle 
Nederlanders te overtuigen van de noodzaak om Nederland toegankelijker te maken.
Meer informatie over ‘Wij staan op!’  

• www.wijstaanop.nl
• Vara Kassa: Jongeren met beperking willen toegankelijkere samenleving
Teken het manifest

Gedicht 
Ik kan er soms echt niet mee omgaan
dan kijk ik naar de maan,
en dan denk ik: even slikken en weer doorgaan.
Even knokken en weer opstaan.
Ik moet er mee leren leven
en ik zal altijd alles geven.
Ik ben net zoals jij,
ik ben niet anders,
ik ben normaal.
Ik ben net zoals jij.
Ik heb alleen iets meer
wat ik soms niet accepteer.
Maar ik ben net zoals jij.
Het gaat soms wat langzamer,
maar ik ben sterk, net zoals een hamer.
Ik sleep mezelf er altijd doorheen
en ik kom er altijd wel een keer overheen.
Ik ben niet gehandicapt!
Ik heb alleen iets wat jij niet hebt…

Jasmijn
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U bent van harte welkom!
Kom gerust langs bij het CMD. Ook als u niet direct een vraag heeft op het gebied 
van sociaal maatschappelijke ondersteuning. Onze medewerkers ontvangen u graag 
en leggen u persoonlijk uit wat zij voor u kunnen betekenen... De koffie staat klaar!

Op de foto bovenaan in deze pagina ziet u ons CMD-kernteam: van links naar rechts, Arno Verhees,
Maria Wigman, Nancy Timans, Appel Lee, Anneke van de Waterbeemd, Barbara Bloemen, 
Mischa Navratil, Annet Lenders, Marcel Bakker, Janine Spoor, Joost Douwes, Anita Bouwmans,
Inge van Eijk, Willemijn Mehagnoul, Marieke Schounmakers,  en Irene Smolenaars.
Wmo en baliemedewerkers ontbreken.
Vrijwillige Cliëntondersteuners WMO voor 50 plussers 

Sinds de invoering van de vernieuwde wet Wmo 1 januari 2015 beoordelen gemeenten verzoeken 
om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens een onderzoekgesprek, inmiddels bekend als 
keukentafelgesprek.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het CMD of bijvoorbeeld veranderingen in de zorg?
Bel ons, stuur een email of... kom langs op de Europalaan 2  in Son.
U kunt ons bereiken via de gegevens hieronder.
CMD, Europalaan 2 5691 EN Son en Breugel.
Telefoon: 0499-491491 (u wordt doorverbonden).
E-mail: cmd@sonenbreugel.nl
Internet: www.sonenbreugel.nl/cmd
Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur (maandag tot en met vrijdag). 
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Participatiewet bevordert re-integratie 
Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuit-
kering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk 
krijgen. Daarom zijn landelijk maatregelen genomen om deze mensen vooruit te helpen. 
De nieuwe regels staan in de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan. 

De gemeente Son en Breugel heeft beleid geformuleerd voor de participatiewet 
(01-01-2015). Na het vaststellen van het beleid (verordeningen) zijn de bedrijfsvoering en commu-
nicatie verder voorbereid. De kostendelersnorm die per 1 juli 2015 voor iedere bijstandsgerechtigde 
gaat gelden, is er hier een van. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in 1 woning, hoe lager de 
bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in 1 woning wonen, de woonkos-
ten gedeeld kunnen worden. Vandaar de kostendelersnorm.
Voor de realisatie van de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking is door het kabinet en 
sociale partners een sociaal akkoord afgesloten. Zo worden de komende jaren 125.000 banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd: 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door de 
overheid. Elke arbeidsmarktregio maakt hierover regionaal afspraken via een zogenoemd Werkbe-
drijf. Hierin nemen onder meer gemeenten, sociale werkplaatsen, UWV en werkgevers deel.
Het afgelopen half jaar is binnen het regionale werkbedrijf Zuidoost Brabant (Regio Eindhoven) 
toegewerkt naar gezamenlijke re-integratiearrangementen voor werkgevers. Dit gaat helpen om de 
banen mee te helpen creëren. 

Weetjes & websites

Gebruikt u hulpmiddelen? 
De NPCF vraagt uw medewerking: wilt u een vragenlijst over hulpmiddelen invullen? Ga dan naar 
de  onderstaande link. Het duurt ca. 20 minuten.

http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6250&catid=1:help-
doe-mee&Itemid=5&finished
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Vrijwillige Cliëntondersteuners WMO voor 
50 plussers 
Sinds de invoering van de vernieuwde wet Wmo 1 januari 2015 beoordelen gemeenten verzoeken 
om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens een onderzoekgesprek, inmiddels bekend als 
keukentafelgesprek.

In de wet is vastgelegd dat de gemeente zorgvuldig onderzoek moet doen naar de hulpvraag en dat 
iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner kan 
in een voorbereidend gesprek toelichting geven op de regelgeving en de procedure en desgewenst 
aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente-consulent(e). Tijdens dat voorbereidende gesprek 
kan hij samen met u in alle rust bekijken wat u precies nodig heeft om deel te kunnen blijven nemen 
aan het maatschappelijk leven en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Bij het keukentafelge-
sprek kan de cliëntondersteuner aanwezig zijn, eventueel samen met een mantelzorger of familielid. 
De cliëntondersteuner zal de afspraken voor u vastleggen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u niet 
goed meer weet wat er is afgesproken. De consulent(e) van de gemeente is verplicht een verslag te 
schrijven, waarin alle afspraken duidelijk worden vastgelegd. U kunt dankzij de aantekeningen van 
de cliëntondersteuner achteraf controleren of alles in het verslag correct is genoteerd. Dat is be-
langrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Mocht u het 
onverhoopt niet eens zijn met de beslissing van de gemeente, dan kunt bezwaar aantekenen, indien 
gewenst met steun van de cliëntondersteuner.

Deze cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn werk doet. Het is raad-
zaam gebruik te maken van de hulp van een cliëntondersteuner, twee horen immers meer dan één. 
Bovendien heeft de cliëntondersteuner een opleiding cliëntondersteuning gevolgd, is hij gecertifi-
ceerd en verplicht periodiek bijscholing te volgen.
Het VBOB (Verenigd Bonden Overleg Brabant), waarin ouderenbonden in Brabant samenwerken 
(Philips Vereniging Gepensioneerden Eindhoven, Katholieke Bond voor Ouderen in Noord-Brabant, 
Netwerk Oudere Migranten Brabant en Protestants Christelijke Ouderen Bond) verzorgt de oplei-
ding voor de cliëntondersteuners met steun van de Provincie. 

Als belangenbehartiger van de PVGE, afd. Son en Breugel, heb ik deze opleiding gevolgd. Inmid-
dels ben ik gecertificeerd als cliëntondersteuner en sta ik graag klaar voor alle 50 plussers in Son en 
Breugel. U kunt bij uw melding bij het CMD vragen om mijn assistentie of rechtstreeks contact met 
mij opnemen: Josje van de Molengraft, op dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 16.00 uur telefo-
nisch bereikbaar via 06-47173190 en dagelijks via e-mail josjevdm@hetnet.nl
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De overgang naar het voortgezet onderwijs, een scheiding, plannen van huiswerk, het lastig vinden 
om nieuwe vrienden te maken, minder ruzie willen maken met broer, zus, ouders of leerkracht, 
pesten of gepest worden. Dit zijn voorbeelden waarvoor jongeren een MatchMentor aanvragen. 
De meesten kinderen en jongeren kunnen vragen of doelen die ze zich stellen, zelf of met behulp 
van iemand in hun omgeving beantwoorden of behalen. Maar soms lukt dit niet en is daar een extra 
steuntje in de rug voor nodig. Dit steuntje kan geboden worden door een MatchMentor.

MatchMentor koppelt jongeren van 10-23 jaar (mentee) met een vraag of doel aan een getrainde 
vrijwilliger (mentor), die hier samen met de jongere aan gaat werken. De MatchMentor ondersteunt 
door middel van gesprekken, spellen of andere activiteiten de mentee zodat deze uiteindelijk zelf 
het doel bereikt of het antwoord op zijn of haar vraag vindt. Één keer per week spreken ze samen af 
om samen aan de slag te gaan. 
MatchMentor is geen vorm van hulpverlening maar een laagdrempelige manier voor jongeren om 
aan hun eigen doelen op het gebied van school, thuis of vrije tijd te werken.

Matchmentoren die we zoeken dienen minimaal 18 jaar te zijn met minimaal MBO niveau, mogen 
HBO studenten zijn en / of mensen uit het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Criteria: 
coachingsvaardigheden, inlevingsvermogen, positief voorbeeld en actieve houding.
Resultaten 10 – 14 jaar: 
•   Contacten tussen school en ouders verbeteren
•   Leerlingen vertonen beter gedrag en 
     een betere houding
•   Motivatie voor school versterkt
•   Schoolresultaten verbeteren 
Resultaten 15 – 23 jaar
•   Minder schooluitval
•   Betere opleidingskeuze
•   Studenten leren plannen
•   Hoger niveau
•   Motivatie om verder te studeren

De coördinator voor Matchmentor in Son en Breugel is Marieke Schoenmakers van de LEVgroep. 
Na een eerste gesprek en bij interesse gaan nieuwe matchmentoren een training bestaande uit vier 
bijeenkomsten volgen, nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en hebben overleg met de coördina-
tor. Zij volgt alle trajecten.
Voor meer informatie / aanmelden kunt u zich richten tot Marieke Schoenmakers via marieke.
schoenmakers@levgroep.nl / tel. 06-10853842 of algemeen via matchmentor@levgroep.nl   

MatchMentor, een extra steuntje in de rug!

Match Mentor  is een samenwerking tussen
LEVgroep, ROC ter Aa, gemeenten, basisscho-
len en voortgezet onderwijs.
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Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel

Veel mensen zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving.
Denk aan een zieke ouder, een partner die lijdt aan dementie, een gehandicapt kind  of bijvoorbeeld 
een buurvrouw die zichzelf niet meer zo goed kan redden.

De mensen die deze onbetaalde zorg geven, worden Mantelzorgers genoemd.
Ze hebben hiervoor geen speciale opleiding gehad en werken ook niet vanuit een organisatie. 
Ze (ver)zorgen uit liefde, emotionele betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Omdat de zorg voor een hulpbehoevende of zieke centraal staat in hun leven, bestaat het gevaar dat 
mantelzorgers zichzelf te veel wegcijferen. Daardoor bestaat de kans dat mantelzorgers lichamelijk 
en/of geestelijk overbelast raken!

Is het bovenstaande in uw situatie van toepassing? 
Neem dan in het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) contact op met 
het Steunpunt Mantelzorg en laat u zich als mantelzorger registreren.
Automatisch ontvangt u dan (kosteloos) de nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van de 
activiteiten die door het steunpunt worden georganiseerd. U kunt als mantelzorger in de loop van dit 
jaar in aanmerking komen voor een gemeentelijke mantelzorgwaardering.

Steunpunt Mantelzorg                           Spreekuur: 

CMD Son en Breugel                                       Maandag en dinsdag 10.00-14.00 uur
Europlaan 2                                                   Woensdag 13.00-15.00 uur
5691 EN Son en Breugel                            Donderdag en vrijdag 10.00-14.00 uur
Tel. (0499) 47 53 61    
Mail: joris.boudewijns@levgroep.nl  of Steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl 

Om te registreren en te informeren: http://www.sonenbreugel.nl/cmd
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Hoe wil Son en Breugel omgaan 
met dorpsgenoten met dementie

Uit de voorlichting over Dementie op 12 mei 2015 in Thermae Son.

“De prognoses liegen er niet om: 
1 op de 5 van ons wordt – meestal op een leeftijd boven de 70 - getroffen door een vorm van 
dementie en dat betekent voor Son n Breugel meer dan 500 patiënten in 2040. De geleerden zijn
 – helaas - daarvan overtuigd. Er is geen medicijn dat deze ziekte kan voorkomen; hoogstens kan 
het proces worden vertraagd als men in een vroegtijdig stadium de huisarts en specialist consulteert. 

Natuurlijk zoekt de hele wereld naar nieuwe medicijnen, maar het huidige startpunt is niet feitelij-
ker dan “dat dementie je overkomt”. 
Gevarieerd eten, veel bewegen, sociale contacten, niet met teveel dingen tegelijk bezig zijn en voor-
komen van stress zullen de kans op dementie verkleinen, maar zijn geen garantie. Net zomin als dat 
elke roker longkanker krijgt; nee, slechts de kans is onomstotelijk groter. 
Ouder worden gaat vaak, bijna altijd zelfs, gepaard met vergeetachtigheid. Bij de Plus en AH kan 
men er over meepraten: wat moest ik ook nog meer meenemen…? Terug in de auto schiet het weer 
te binnen. Niks aan de hand toch!
Het verschijnsel wordt langzaam erger, maar…wanneer komt het moment dat het verstandig is de 
huisarts te raadplegen om testjes te doen die kunnen uitwijzen of er meer aan de hand is: begin-
nende dementie. 
Een onomkeerbaar proces vooralsnog waarop in onze maatschappij anno 2015 nog een groot taboe 
rust. De patiënt verandert: in motoriek, soms in spraak, in gedrag en in woordgebruik. 
Er zijn vele vormen van dementie: Alzheimer is het meest voorkomend. Hierbij sterven hersencel-
len langzaam af, dus is er minder informatieoverdracht naar de juiste hersenplaatsen (taal- en bewe-
gingscentra) met als gevolg verschijnselen zoals hierboven aangegeven. In een geleidelijk proces 
worden de verschijnselen ernstiger. Men verliest het vermogen tot organiseren en plannen. 
Juist omdat de patiënt zich dit aanvankelijk goed realiseert zijn de gevolgen dramatisch. 

Een tweede vorm van dementie is een gevolg van problemen in de bloedvaten. Ook nu worden de 
hersencentra onvoldoende van informatie voorzien. De veranderingen in gedrag en vermogen ver-
anderen meer schoksgewijs dan bij Alzheimer. Combinatie met Parkinson komt minder vaak voor.
In alle gevallen is het besef van het verlies van de regie over het eigen leven en toenemende afhan-
kelijkheid van anderen het moeilijkste moment voor wie dementie “overkomt”.
Wie meer informatie wil kan de website van Alzheimer Nederland raadplegen. 
Tot zover de koude feiten.

Deze werden in Thermae gevolgd door een uiteenzetting van huisarts van den Bogaerde waaruit 
naar voren kwam dat momenteel de afstemming tussen de professionals (in de zogenaamde 1e lijn) 
best goed is georganiseerd: huisarts, apotheker, zorgtrajectbegeleider en gemeente (vanuit de Wet op 
Maatschappelijke Deelname) bespreken met regelmaat de situatie van een patiënt bij wie dementie 
is vastgesteld. 
Dat was in het verleden wel anders, omdat toen iedere zorgverlener zijn eigen toko beheerde. 
Er is sprake van één casemanager die overzicht heeft over de hele situatie van de patiënt. 
Hij noemde vroegtijdige signalering en het onderkennen van de situatie van de mantelzorger als 
belangrijkste punt van aandacht.
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Marijke Goossens (zorgtrajectbegeleider) gaf inzicht in de waaier van mogelijkheden om een 
dementiepatiënt te begeleiden in het dagelijkse leven. In het tot stand komen van een individueel 
zorgplan. Dagbestedingen maakt daarvan deel uit, maar evengoed respijtzorg voor de mantelzorger. 
Vanuit de gemeente roept Lia Stoop iedereen op zich voor elk probleem te melden bij het Centrum 
voor Maatschappelijke Deelname (CMD) aan de Europalaan 2 om in (keukentafel) gesprekken 
samen tot een aanpak voor de problematiek te komen.
Zowel de middag als de avondbijeenkomst werden heel goed bezocht, waren geanimeerd en zijn 
positief gewaardeerd. Dat gold zeker ook de aanwezigheid van zorgaanbieders met foldermateriaal 
en toelichting.

Op initiatief van de LEVgroep is een werkgroep vanuit o.a. de Adviesraad Wmo en Seniorenraad 
gevormd welke deze bijeenkomst heeft georganiseerd. Niet primair om een voorlichting te geven 
over aspecten van de ziekte dementie, maar om een start te maken in “hoe kunnen wij als inwoners 
deelgenoot worden van” de patent met dementie EN van de partner/ mantelzorg”. Men kan denken 
aan begrip bij ieder bij problemen-met-pinnen in een winkel, aan langer actief kunnen blijven in een 
zangclub of meedoen met een aangepast wandelclubje. Er moet wel sprake zijn van een gerichte 
aanpak die verder gaat dan een (positief) incident. 
Wethouder John Frenken gaf uiting aan de aandacht voor kwetsbare burgers als speerpunt van 
beleid van ons College. In dit geval gericht op de burgers met dementie. Die aandacht moet liefst 
worden gerealiseerd zonder speciale aandacht voor deze groep, dus in ons “gewone” leven. 
Hopelijk kunnen we geleidelijk aan een meer “dementievriendelijk Son en Breugel” ervaren. 
Wordt vervolgd!

Namens de werkgroep, Ad van den Hurk 

Weetjes & websites

Boekentip
Deborah Ligtenberg: Voel je beter – levenskunst voor wie chronisch ziek is
ISBN 9789462500501, € 16,95, paperback 128 blz.

Wie chronisch ziek is, zit vaak met veel vragen. ‘Voel je beter’ van Deborah Ligtenberg geeft, aan 
de hand van citaten, interviews, tips en oefeningen, steun bij het leven met een chronische ziekte.
Ze maakt in heldere taal duidelijk hoe je je weg kunt vinden bij alles wat je doormaakt wanneer je 
geconfronteerd wordt met een chronische ziekte. Ze leidt ons langs verschillende fases in dit proces, 
die elk een eigen hoofdstuk hebben: Confrontatie, Ontkenning, Worsteling, Acceptatie, Hulp en 
Leven. Ook besteedt ze ruim aandacht aan de omgeving: waar lopen partners, familieleden of vrien-
den van een patiënt tegenaan. In dit boek vind je inspiratie en levenslessen van krachtige mensen 
die van het leven genieten ondanks en dankzij hun ziekte.
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Vluchtelingenwerk; 
niet alleen wachten op wat komen gaat.
Voorlopig heeft Vluchtelingenwerk in Son en Breugel nog werk zat.
En het belooft er niet minder op te worden. 13.000 vluchtelingen wachten in AZC’s op huisvesting 
en nog dit half jaar moeten er in Son en Breugel nog 14 vluchtelingen geplaatst worden. 
Dat kunnen gezinnen zijn, ieder telt voor 1, maar ook individuen.
Vluchtelingen worden geplaatst als ze een vergunning krijgen voor bepaalde tijd. 
Dat is in de regel voor 5 jaar. In die tijd moeten ze zich inburgeren.
Ze hebben vaak al een zeer traumatisch verleden achter de rug. Denk maar aan wat je over Syrië, 
Irak, Eritrea en nog zo wat meer landen aan ellende leest en op TV ziet. Vluchteling zijn is geen 
keuze. Je vlucht voor je leven en probeert een zo goed mogelijke plek te zoeken waar je je voorlo-
pig kunt huisvesten.
Men moet beseffen dat je met lege handen, vaak als gebroken gezin met een totaal andere taal en 
cultuur en een recent levenstrauma in een vreemd land terecht komt.
Dat de overheid en anderen je helpen om te overleven is dus bittere humanitaire noodzaak.
Hoe gaat dat nou als er vluchtelingen geplaatst kunnen worden:
De gemeente krijgt een seintje van de woningbouwcorporatie dat er een woning vrijkomt. 
Vluchtelingenwerk krijgt een signaal van de gemeente dat er vluchtelingen gehuisvest kunnen 
worden en wie dat zijn. Dat gebeurt op dit moment mondjesmaat, omdat er veel te weinig sociale 
huurwoningen beschikbaar zijn. Het moment is dus vaak onverwacht. De vluchteling kent vaak 
alleen de eigen taal en spreekt soms een gebrekkig Engels. Communicatie gaat dus met handen en 
voeten en de vluchteling legt zijn of haar lot bijna geheel in handen van degene die hem wil helpen. 
Het huurcontract wordt getekend, men moet ingeschreven worden bij burgerzaken en het gezin of 
de eenling kan een bedrag lenen van de gemeente om de woning in te richten. Verder moeten er 
naast de uitkering allerlei dingen worden geregeld en papieren ingevuld, die de vluchteling niet kan 
lezen en wat hij of zij nauwelijks beseft. We zijn nu eenmaal een land met veel papierwerk, contrac-
ten en handtekeningen, waar je aan vastzit.
Vluchtelingenwerk biedt verder nog hulp bij de huisinrichting, bij het maken van een keuze voor 
huis- en tandarts, aanmelding bij energiebedrijven, je wilt graag een tv-aansluiting, een telefoon-
abonnement etc. Het zijn dingen die iedereen moet regelen, maar o zo moeilijk zijn als je geen 
woord Nederlands spreekt of kunt lezen.
En als de vluchteling goed en wel gehuisvest is, moet er een inburgeringcursus geregeld worden, 
kinderen moeten naar school enz. We praten hier over een samenvatting van de werkzaamheden, 
die zo snel mogelijk, liefst binnen enkele weken geregeld moeten worden.
Het vraagt dus om veel en verantwoorde inzet. Gelukkig heeft vluchtelingenwerk veel en goede 
ervaren vrijwilligers. Er niet te vergeten zijn er vele taalmaatjes, die de vluchtelingen willen helpen 
om de taal zo snel en goed mogelijk aan te leren. Iedereen beseft dat het prachtig, heel nuttig en 
dankbaar werk is. Ook de vluchtelingen laten voortdurend hun dankbaarheid  merken. Het is boven-
dien heel boeiend om met mensen uit een heel andere cultuur om te gaan.
Als ze maar niet met z’n allen tegelijk komen. Ook wij zijn beperkt in tijd en aantal en wachten 
evenals de vluchteling zelf maar rustig af wat komen gaat. Intussen geven we zo veel mogelijk 
steun aan wie het nodig heeft; het kan soms heel lang duren voordat je ‘Nederland’ een beetje onder 
de knie hebt.

Voor meer informatie (en hulp of taalmaatjes hebben we nog altijd nodig):
                     Teun de Laat, voorzitter, tel. 0499473600, teundelaat@gmail.com



           22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22                                                                                                                                                           23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23                                                                                                                                                

 

Stichting MeeDoen S&B organiseert vrijetijdsactiviteiten en sporten voor “bijzondere kinderen”. 
Wij richten ons op kinderen/tieners van 6 tot 18 jaar met een indicatie voor het speciaal onderwijs 
en op kinderen/tieners met een rugzakje, maar zeker ook op kinderen op het reguliere onderwijs die 
het ‘gewoon’ moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten of hun draai te vinden 
bij een reguliere sportvereniging.

Stichting MeeDoen S&B is nu ruim een jaar actief. Inmiddels zijn er al meer dan 80 kinderen die 
aansluiting hebben gevonden bij een sportvereniging en meedoen met onze vrijetijdsactiviteiten. 
Een deel van deze groep is op dit moment al 16+. 
De missie van Stichting MeeDoen S&B is om jonge mensen die niet makkelijk aansluiten volledig 
te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven in ons dorp.  We willen daarom de jongeren die 
binnenkort 18 worden niet laten vallen, maar ook voor hen een passend aanbod in sport en vrije-
tijdsactiviteiten inrichten en dit aanbod zelfs uitbreiden met dagbestedingsmogelijkheden. 

Pilot Stage en Arbeid
Stichting MeeDoen S&B gaat zich op korte termijn ook inzetten voor jongeren/jongvolwassenen 
die graag een stage-, dagbestedings- of werkplek willen in ons dorp. Participatie vinden we heel 
belangrijk. Ons doel is om meer werkplekken te creëren en daarvoor gaan we organisaties en 
bedrijven actief benaderen. We zoeken naar een goede match tussen het aanbod van de werkgever 
en de kandidaat en zorgen voor doorlopende ondersteuning voor de werkgever en de werknemer, 
zodat eventuele problemen worden opgelost en de plek dus duurzaam is.

Naast bovenstaande denken we ook na over een nieuw op te richten organisatie, waar allerlei acti-
viteiten plaatsvinden en waarbinnen en van waaruit mensen aan de slag kunnen, ieder op zijn eigen 
niveau. Het mooie van zo’n organisatie is dat er klussen voor het bedrijfsleven, particulieren en 
organisaties kunnen worden gedaan en zo werk gecreëerd kan worden, maar ook dat de medewer-
kers bij elkaar passen en dus in een sociaal prettige omgeving kunnen werken.

Al deze plannen zijn besproken met de gemeente en in samenwerking met hen gaan we op korte 
termijn van start met een pilot. We worden ook ondersteund door een externe partij. 
Door de start van deze pilot proberen we voor iedereen een ideale plek te vinden om daar aan de 
slag te gaan.

Stichting MeeDoen S&B
Hendrik Veenemanstraat 12 691 BD Son

info@meedoensenb.nl 
  
www.meedoensenb.nl 
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Trainingsaanbod
Stichting MeeDoen S&B heeft succesvol ervaring met omgaan en begeleiden van bijzondere kin-
deren. Maar liefst 85% van de bijzondere kinderen in onze gemeente (variërend in alle vormen van 
beperkingen en ontwikkelniveaus) komen elke keer heel graag bij ons terug om mee te doen met 
activiteiten en sport. Ook ouders geven aan erg blij met de aanpak van Stg. MeeDoen S&B.
We werken vanuit ervaringsdeskundigheid en een praktische aanpak, gericht op het prettig laten 
verlopen van een leuk uurtje sport of activiteit voor iedereen. Om dit te kunnen waarmaken geven 
we onze vrijwilligers en de trainers een korte training over het omgaan met bijzondere kinderen.
Mede door het succes worden we regelmatig gevraagd om onze aanpak uit te dragen.

We hebben diverse trainingen en presentaties beschikbaar:

>  Training Omgaan met Bijzondere Kinderen Basistraining voor vrijwilligers, studenten, 
    stagiaires, etc.
>  Training Omgaan met Bijzondere Kinderen voor Trainers en begeleiders van 
    sportverenigingen
>  Training Omgaan met Bijzondere Kinderen voor begeleiders van Animatieteams 
     (vakantieparken)
>  Training Arbeidsparticipatie voor Werkgevers die een medewerker /stagiair met een beperking 
     in dienst heeft/wil nemen
>  Presentatie Overal MeeDoen voor initiatiefnemers die activiteiten en sporten voor bijzondere  
    kinderen/jongeren willen opzetten in hun eigen gemeente

Lucky Duck Race 2015
Stg. Meedoen S&B was dit jaar een van de goede doelen van de Lucky Duck Race 2015. Op maan-
dag 11 mei jl. mocht het bestuur een cheque in ontvangst nemen met het fantastische bedrag van
 € 2.500,- . Wij willen de Lions Club, Ladies Circle en alle clubs en verenigingen die loten hebben 
verkocht heel hartelijk bedanken!

Voor meer informatie over 
Stg. MeeDoen S&B verwijzen wij u naar onze website 
www.meedoensenb.nl 

Stichting MeeDoen S&B, Hendrik Veenemanstraat 12, 5691 BD Son.       
                                                                                                             Website: www.meedoensenb.nl 

IBAN: NL89 RABO 0142 7894 37 t.n.v. Stichting MeeDoen S&B /  KvK-nummer 59453605         
Meedoensenb
                                                                                                                                      
                                                          
                                                            Winnaar 3e prijs Brabantse Dorpen Deby
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De Bongerd  Son en Breugel
zondagmiddag  18 oktober 2015
Jan de Lange  voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl
Paul Dekkers                       paul.dekkers@levgroep.nl

VOORAANKONDIGING:
Graag willen wij u alvast informeren dat er ook dit jaar weer een Woon-Wmo-WoonBeurs zal wor-
den gehouden en wel op zondag 18 oktober 2015.

Net als de vorige jaren in 2011 en 2013 is de sporthal
De Bongerd in Breugel de locatie waar deze beurs zal worden ingericht.
Deze keer zal extra aandacht worden gegeven aan een goede rolstoeltoegankelijke bereikbaarheid 
van de stands.

De organisatie is weer in handen van de Gemeente Son en Breugel in samenwerking met Wmo Ad-
viesraad, Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten Platfrm, LEVgroep en de Seniorenraad.
Mochten bedrijven geïnteresseerd zijn om op deze beurs te staan dan vernemen wij dat graag. 

Meer informatie hierover: zie de hierboven vermelde contactadressen.

Zondag 5 juli 2015 vindt de Run for KiKa voor de vierde keer plaats in Eindho-
ven, op een nieuwe locatie: de Genneper Parken bij IJssportcentrum Eindhoven! 

Run for KiKa is een reeks grote sportieve hardloopevenementen door heel Nederland voor de Stich-
ting Kinderen Kankervrij, kortweg KiKa. De deelnemers proberen zoveel mogelijk sponsorgeld bij 
elkaar te brengen voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden voor kinderen met 
kanker. 

In actie voor Stichting Kinderen Kankervrij
Stichting Kinderen Kankervrij is sinds 2002 een begrip in Nederland. KiKa gelooft in actieve oplos-
singen, daarom wordt er elk jaar de Run for KiKa georganiseerd. Tijdens dit hardloopevenement 
rennen Runners 5 of 10 kilometer voor KiKa. Voor kinderen is er een speciale KidsRun van 1 km. 
Naast Spaarnwoude, Almere, Rotterdam en Utrecht is Eindhoven één van de locaties. 
Er zijn verschillende leuke activiteiten gepland voor jong en oud. Runners, KidsRunners, vrijwilli-
gers en publiek: iedereen is welkom.

Voor meer info kun je even kijken naar de algemene site van de run www.runforkika.nl
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Mensen met een beperking hebben het vaak lastig in het ver-
keer. Met welke problemen worden zij geconfronteerd? En… 
wat kunnen wij er aan doen om het ze gemakkelijker te ma-
ken? 

Hieronder een aantal voorbeelden waar mensen met een beperking mee te maken 
hebben en een aantal tips welke zij zelf hiervoor hebben: 

Slechthorendheid:  reist per trein  - spoorwijzigingen die worden omgeroepen 
kan ik niet horen.

Tips: App die wijzigingen in de dienstregeling OV doorgeeft
- OV-alarmlicht dat gaat branden bij verandering in dienstregeling
- App of sms-dienst om in contact te komen met bewakers van parkeergarages,   
          slagbomen,  hekken etc. 

Ongeveer  575.000 mensen lijden aan matige tot ernstige gehoorproblemen. 
10-13.000 zijn doof of  zeer slechthorend. 

Blind:  reist te voet met geleidehond – als mijn hond wordt afgeleid, loop ik ergens 
tegenaan.

Tips:  Respecteren van herkenningstok
- Betere voorlichting tijdens verkeersles en rijopleiding
- Alle voetgangersverkeerslichten voorzien van rateltikkers

In Nederland zijn ongeveer 1000 mensen met een geleidehond. 

Slechtziend:  reist per fiets –van spookfietsers en fietsers zonder licht schrik ik me rot

Tips:   Voorlichting op scholen door mensen met een beperking
- Betere markering randen fietspaden
- Minder paaltjes in sterker contrasterende kleuren

Bijna 1 miljoen mensen heeft matige tot ernstige problemen met zicht.
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Slecht ter been: reist per scootmobiel – volle trottoirs en hobbelige wegen zijn een 
probleem

Tips:  Belangenvereniging die goed contact onderhoudt met de gemeente
- Cursussen (ook opfriscursussen) voor scootmobielrijders
- Basiscursus Scootmobiel is gratis aan te vragen op www.blijfveiligmobiel.nl

Slecht ter been: reist met rolstoel en aangepaste auto – ontheffingen aanvragen is 
bijna een fulltime baan o.a. doordat bijv. veel steden een eigen parkeerbeleid hebben.

Tips: Geef houder gehandicaptenkaart automatisch landelijke parkeerontheffing
- Leg meer gehandicaptenparkeerplaatsen aan (en schaf 2 uur beperking af)
- Volg Europese norm:  1 ½ maal zo lang en breed als normale parkeerplaatsen

Nederland telt ongeveer 1,4 miljoen zelfstandig wonenden die aangeven dat zij 
matige of ernstige motorische beperkingen hebben. 

Wie vragen of problemen heeft m.b.t. toegankelijkheid van verkeer en openbare 
ruimte, kan zich wenden tot www.iederin.nl. Dit is een netwerk voor mensen met een 
beperking of chronische ziekte. 
                                                                           

                                                  Bron: Kampioen ANWB febr. 2015



Je zou dit beeld haast vergeten zijn...... 
de nieuwbouw in 2007 van een deel van het winkelcentrum                                     

in Son.


