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LAAT EENS NAAR 
UW VOETEN KIJKEN
Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.

comfortschoenen • steunzolen • braces
pro- en orthesen • (semi) orthopedische schoenen 
medische diensten • advies en bemiddeling

Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.

BI
J  K

ON I N K L I J K E BESCH
IK

K
IN

G

Lissabonlaan 10 • Sittard ( GRATIS parkeren en oplaadpunt )
www.loopcomfort.nl • T 046 47 46 45 1

 
Advertentie

GEDICHTCONTACT!

De filosofie van het leven

het begin van het leven 
wordt door de liefde van twee mensen gegeven

de invulling verschilt per persoon
toch lijkt dat allemaal heel gewoon

geen mens is gelijk aan  anderen
men kan hier zélf niets aan veranderen

na puberteit komt volwassenheid
raken soms voor enige tijd “de weg” een beetje kwijt

bij ouder worden komt het verstand
de horizon gaat verder dan alleen het eigen land

een carrière is meestal het grote doel
toch is er vaak dat eenzame gevoel

geluk is in de wereld niet te koop
maar blijft er toch die goede hoop
ouder worden is niet te stoppen

de logica blijkt dan niet meer te kloppen

het lichaam gaat niet meer zo snel als de geest
helaas is dit in het leven altijd zo geweest 
tot de dag dat we ophouden te bestaan

kunnen we vragen of we het goed hebben gedaan

Door: Ad Frijns

BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

Stichting SAMEN ONBEPERKT 

Concordiastraat 12
6226 GD Maastricht

Tel: 06 31 17 69 49
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

VIJFTIENDE JAARGANG • NR 2 • DECEMBER 2017
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John Storms

Wat doe je bij INZICHT en waarom? 
“Sinds 2015 schrijf ik voor iedere Inzicht een column. Op dat 

moment had ik net een boekje met verhalen over mijn werk als 

vakbondsbestuurder gepubliceerd. Tegelijkertijd was ik  begonnen

met het samenstellen van de brochures voor scootmobielroutes 

in en rondom Maastricht. De redactie van Inzicht heeft mij 

gevraagd om een column te schrijven en deel te nemen aan de 

redactievergadering.”

Wat vind je van onze onderwerpen? 
“Mijn inbreng is in een verhalende vorm onderwerpen aan de 

orde stellen. Uitgangspunten zijn veelal zaken die over de positie 

van mensen met een beperking gaan. Ik vind dat verbeteringen 

van hun positie in de maatschappij moeten nagestreefd worden. 

Tijdens de discussies in de redactievergadering vind ik mijn 

inbreng over de maatschappelijke positie belangrijk. Ik heb veel 

kennis opgedaan in het sociale gebeuren.”

Wat is je eigen belangrijkste INZICHT? 
“Inzicht moet eraan bijdragen dat de positie van mensen met een 

beperking geaccepteerd en verbeterd wordt. Acceptatie voor en 

door de burger van Maastricht. Ik vind dat de VN-verdragen moeten 

worden toegepast en Inzicht vraagt hier aandacht voor.”

De volgende keer stelt Ria Haesen zich voor. 

EVEN VOORSTELLEN...

INHOUDSOPGAVE

2. Contact, gedicht Ad Frijns

3. Inhoudsopgave, even voorstellen

4. en 5. Expertmeeting

6. Mantelzorgcompliment

 

7. Kerstwens en oproep schrijvers

8. Parkinsson Café
9. Samen uitgaan en Reuma Café

10. en 11. Tuin op Hoogte

  

12. Lokaal Margraten PZEM: Hoera Pieterke 

13. Lokaal Meerssen GOM: impressie rondgang 

14. Lokaal Vaals: VN-resolutie ondernemers 

15. Punt Uit! 

16. en 17. Voor Elkaar Pas 

17. Facebook oproep

18. Column, Pas op je geldzaken

19. Inzichtwijzer, colofon

20. Advertenties en Loesjes
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Tekst: Els Damsma | Foto’s: Joost Ritzen - ZIPS fotografie

Voor de expertmeeting over de participatiewet waren diverse 

doelgroepen uitgenodigd. Jongeren met een beperking, betrokke-

nen vanuit belangen- en ondersteuningsorganisaties, medewerkers

van de dienst Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland en werkgevers-

vertegenwoordigers. Geïnspireerd door sprekers uit alle geledingen 

zochten de aanwezigen naar mogelijkheden om mensen met een 

beperking betere kansen te geven om mee te doen.

 Opening door Peter Vrehen, voorzitter Stichting Samen Onbeperkt

Peter constateert dat cliënten en gemeenten worstelen met de

Participatiewet. Stichting Samen Onbeperkt en platforms in 

andere gemeenten staan voor de doelgroep: Wajongers en 

mensen die vroeger in de Wajong zouden komen, maar nu te 

maken krijgen met de Participatiewet.

Wajongers, van wie nu wordt vastgesteld dat ze in staat zijn om 

arbeid te verrichten, dreigen binnenkort 5% gekort te worden op 

hun uitkering, als zij niet daadwerkelijk gaan werken. Echter, de 

noodzakelijke begeleiding en de werkplekken zijn er gewoon niet. 

Daarom zijn de belangenorganisaties blij met de FNV-actie “5% weg”.

 Van participatiewet naar meedoerecht

Filosoof Govert Derix komt na de opening het eerst aan het woord. 

Hij wil beweging brengen in ons denken over werken. Is niet iedere 

vorm van meedoen (uitgaan, zingen, vrijen) ook te zien als werk, 

omdat het een bijdrage levert aan een waardevolle samenleving? 

Wie zijn betoog wil lezen kan het opvragen via Stichting Samen 

Onbeperkt (samenonbeperkt@gmail.com; tel. 06-27494639). 

 

 Participatiewet, de intentie en de praktijk

Omdat wethouder André Willems er vandaag niet bij kan zijn, 

belicht Karin Hendrikx de positie van de gemeente met betrekking 

tot de Participatiewet. Karin is beleidsmedewerker Sociale Zaken 

Maastricht-Heuvelland (SZMH). Zij geeft aan hoe de goede 

intenties van de Participatiewet stuk lopen op de praktijk van de 

regelgeving en financiering vanuit het Rijk. De Participatiewet 

zou richtinggevend moeten zijn voor het organiseren van de 

EXPERTMEETING OVER DE 
PARTICIPATIEWET: 
“BEPERKING EN TALENT”

participatie van iedereen die deel uitmaakt van de ‘onderkant van 

de samenleving’ – werkend en niet-werkend. Dit was eerder in de 

Wet Werken naar Vermogen ook het streven.

Bepalend binnen de Participatiewet is de vaststelling of iemand 

arbeidsvermogen heeft of niet. Stickers als ‘Wajong’ en ‘WSW zijn 

afgeschaft’. Iedereen met arbeidsvermogen moet de mogelijkheid 

krijgen om met werk in zijn onderhoud te voorzien. Inmiddels 

laat men in de praktijk het doel ‘in zijn onderhoud voorzien’ al 

vallen voor mensen die – tengevolge van beperkingen – ‘moeilijk 

plaatsbaar zijn’. Het budget is te krap om voor iedereen die dat 

nodig heeft begeleiding te realiseren en loonsuppletie toe te 

passen. Dus ook binnen de Participatiewet geldt: ‘sommigen zijn 

meer gelijk dan anderen’.

Toch blijft SZMH de inschakeling van zoveel mogelijk inwoners 

nastreven. In de Toekomstvisie 2018-2022 staan mooie regels waar 

niemand tegen kan zijn. Bij de concretisering in verordeningen 

ervaart men budgettaire en andere beperkingen. De rijksoverheid 

beperkt de vrijheid van gemeenten steeds verder, ook als het gaat 

om het opzetten van experimenten of pilots.

Opgemerkt wordt dat cliënten te zeer worden gewantrouwd, 

terwijl vertrouwen juist nodig is om resultaten te behalen. Karin 

stelt dat er ook wat dat betreft sprake is van omdenken bij de 

gemeente. De doelgroep is veranderd. Ook de arbeidsmarkt is 

veranderd. Langzaamaan ontwikkelt zich een andere benadering 

van mensen die hulp vragen. Aanpassingen kosten tijd. 

De gemeente werkt intensief samen met ondernemers, Annex 

en Podium 24; opleidingen en het ontwikkelbedrijf van de MTB. 

Er wordt een breed instrumentarium ingezet, zoals jobcoaching, 

werkplekaanpassingen en werkgevers ontzorgen.

 Nieuwe ontwikkelingen binnen de MTB

Susan Jongstra, beleidsmedewerker MTB, bericht over de nieuwe 

ontwikkelingen binnen de MTB.

Nu er geen instroom meer is in de WSW heeft de MTB in het 

verlengde van de Participatiewet nieuwe opdrachten gekregen 

van de gemeenten, zoals:

• Praktijkdiagnose: in hoeverre is iemand ‘fit’ voor de 

arbeidsmarkt

(arbeidsvermogen op zich is niet voldoende)

• Leerwerkbedrijf, waarbinnen werknemersvaardigheden 

worden ontwikkeld.

• Nieuw is een Getuigschrift op maat, dat aangeeft welke com-

petenties een deelnemer heeft ontwikkeld (ook als hij of zij niet 

het diploma heeft behaald).

• Aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding voor mensen die, 

ondanks alles, geen werkplek vinden (NB dat is iets anders dan 

beschut werk).

Natuurlijk treedt de MTB ook op als werkgever, echter steeds vaker in 

een joint venture met andere bedrijven. De MTB werkt verder samen 

met gemeenten, ondernemers, Podium 24 en zorgorganisaties.

 Altijd gevochten om te participeren; hoe kijk je dan naar de   

 Participatie Wet?

George Bastings vertelt zijn eigen persoonlijke verhaal. Toen 

hij 17 was werd hij ziek. Vier jaar lang ging hij ziekenhuis in en 

 Forumdiscussie

• De gemeente lijkt soms niet goed te weten wat er in de 

cliëntsituatie speelt, ondanks het gesprek dat de consulent 

heeft gevoerd. Er is dan waarschijnlijk meer tijd nodig zijn 

om door te vragen en te overleggen met andere betrokken 

instanties.

Karin Hendrikx merkt op dat de consulent zich kan laten 

adviseren door mensen met specialistische kennis.

• De noodzaak van beschut werk wordt soms niet onderkend. 

Dat leidt dan tot weer een ervaring van mislukking bij de 

betreffende cliënt.

• Als leerlingen hun werknemersvaardigheden hebben 

ontwikkeld, willen ze echt aan het werk. Als dat niet lukt dreigt 

ontmoediging.  

• Als de verzekeringsarts van het UWV bepaalt dat iemand 

niet kan werken, wil dat nog niet zeggen dat zo iemand geen 

behoefte heeft aan begeleiding bij het participeren.

• Voor de cliënt staat na een besluit van het UWV alleen de 

mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Een mogelijkheid 

van mediation zou wenselijk zijn.

• De gemeenten worden uitgenodigd om met alternatieven te 

komen voor wat betreft een Sociaal Leefminimum. Vanwege de 

restricties die de rijksoverheid oplegt, gaat het experiment met 

het basisinkomen in Maastricht nu niet door.

“We hebben te maken met 
shit-wetgeving, dat 
mensen ‘eigen regie’ 
krijgen, terwijl ze 
niet de mogelijkheid 
hebben om die waar te 
maken.”

 Afsluiting

Peter Vrehen sluit af met de constatering dat er nog een lange 

weg is te gaan. De bureaucratie is niet minder geworden. “We 

hebben te maken met shit-wetgeving, dat mensen ‘eigen regie’ 

krijgen, terwijl ze niet de mogelijkheid hebben om die waar te 

maken.” Peter spreekt de wens uit dat er – in samenspraak – 

werkbare wet- en regelgeving wordt ontwikkeld.

Hij bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrage, de 

MTB voor de gastvrijheid en speciaal George Bastings voor zijn 

inzet om deze conferentie te doen plaats vinden.

 Manifest

De belangenorganisaties zullen na deze conferentie de gemeente 

een manifest aanbieden met conclusies en aanbevelingen. We 

houden u op de hoogte.
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ziekenhuis uit. Daarna wilde hij zijn leven weer oppakken. Van 

een verzekeringsarts van het UWV kreeg hij te horen dat het 

nooit wat zou worden met werken. Hij zou een Wajong-uitkering 

krijgen. George kreeg geen kans om zijn wens om te werken nog 

naar voren te brengen; zijn droom was uit. Dankzij zijn inzet voor 

anderen, die ‘overbodig’ waren, kon hij toch waarde geven aan zijn 

leven. Dat doet hij tot op heden – hij is nu 54 - met veel inzet.

Wat hij leest en meemaakt stemt hem niet optimistisch.

Het SCP vond dat 60% van de ondernemers het niet ziet zitten om 

mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ook niet als 

het risico wordt afgedekt.

Nu een Wajong-uitkering alleen wordt toegekend aan wie volledig 

en duurzaam arbeidongeschikt is, moeten al die andere jongeren 

met een vlekje een beroep doen op de Participatiewet. Dat is 

ongeveer 92% van de mensen die eerder verzekerd waren van 

tenminste de Wajong-uitkering. Zij staan alsnog aan de kant, 

weten de weg niet en zijn ‘zelf verantwoordelijk’. Zelfs als ze 

uiteindelijk de weg vinden naar coaching en ondersteuning is 

dit lang niet voor iedereen voldoende. De realiteit is dat er voor 

minstens 15% van deze groep geen werkplek zal zijn. Wat ook de 

idealen zijn van de Participatiewet, het bovenstaande betekent 

alleen al voor zo’n 15.000 mensen in Maastricht-Heuvelland een 

leven in armoede. Ook al hebben ze ‘arbeidsvermogen’. George 

roept op om dit recht te zetten.

Van de gemeenten verwacht hij een goed voorbeeld en meer 

daadkracht, aansturing en regie. De gemeente zou convenanten 

met ondernemers moeten sluiten en hen eraan houden.

 Project ‘Punt Uit’

Aan dit project wordt elders in dit blad aandacht besteed. De 

deelnemers aan de expertmeeting waren blij met dit initiatief van 

Christian Thans. Lees er verder over op pagina 15.
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MANTELZORG COMPLIMENT

 Meerssen

 Eijsden-Margraten

 

 

In Meerssen spreekt men van het mantelzorgcompliment. 

Dit bestaat uit een bedrag van € 200 te verdelen over € 

150 cash en twee cadeaubonnen voor bloemen te geven 

aan de mantelzorger. De aanvraag duur is recent verlengd 

tot een half jaar dus 1 april.

Het formulier is te downloaden en te verkrijgen bij het 

klantencontactcentrum van de gemeente telefonisch 

bereikbaar onder nummer: 14043.

In Eijsden-Margraten heet het ook Mantelzorgcompliment. 

De aanvraagtermijn van het mantelzorgcompliment voor 

de gemeente Eijsden-Margraten is op 1 december 2017 

helaas gesloten.

De gemeente moet de mogelijkheden en 
ondersteuningsbehoeften van de mantelzorger 
beoordelen. Als het nodig is, kan een 
professionele kracht of vrijwilliger de zorg 
tijdelijk overnemen (respijtzorg).

Door: Redactie Inzicht

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke

ondersteuning aan inwoners en hun mantelzorgers. De 

gemeente heeft ook de wettelijke taak om de waardering 

voor mantelzorgers vorm te geven. Dit heette tot 1 januari 

2015 het Mantelzorgcompliment en ging toen uit van het 

rijk. Gemeenten krijgen budget, dat zij naar eigen inzicht 

mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

 

De maand november staat jaarlijks geheel in het teken van 

de mantelzorg. Mensen die mantelzorg hebben ontvangen 

kunnen bij hun gemeente het mantelzorgcompliment 

aanvragen voor hun mantelzorger. Per gemeente zijn er 

verschillen.

De gemeente Vaals noemt het een Blijk van waardering. 

De aanvraagtermijn sluit op 1 mei 2018. Aanvragen kan 

via het Klanten Contact Centrum, telefoonnummer: 043-

3068568. 

 De rol van de gemeente

 Een compliment

 Vaals

“Mantelzorgers moeten onder-
steuning kunnen krijgen, zodat 
zij niet overbelast raken.”

De gemeente Maastricht spreekt van een Bedankje. 

Voorwaarden voor het aanvragen van 

Mantelzorgcompliment, Blijk van Waardering of Bedankje 

zijn dat de aanvrager in de gemeente van aanvragen 

woont. En dat het geldt voor één mantelzorger, die de 

zorg langer dan drie maanden en meer dan acht uur per 

week onbetaald doet (of heeft gedaan). Of als het de zorg 

betreft voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren. 

Voor Maastricht geldt de sluitingsdatum 1 maart 2018. 

Aanvragen kan bij het Gemeenteloket: telefoon 14043.

 Maastricht
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De gehele 
redactie 
van Inzicht 
wenst haar 
lezers een 
toegankelijk, 
inclusief, 
saamhorig en 
feestelijk 2018 
toe!

Kun jij goed schrijven?
Hou je ervan om mensen te 
interviewen of een artikel te 
schrijven over bijvoorbeeld een 
nieuw initiatief?
En vind je het leuk om een bijdrage 
te leveren aan INZICHT?
Meld je dan aan bij: 
samenonbeperkt@gmail.com

KERSTWENS

INZICHT ZOEKT 
SCHRIJVERS!



 

 

Tekst: Velma Solomons | Foto’s: Anouscha 

Winkens

Anouscha Winkens is ervarings-
deskundige als het gaat om de
ziekte van Parkinson. Zij is
medeoprichster van het Parkinson
Café. Dit café in Maastricht 
bestaat al meer dan twee jaar. 

“Er zijn zeven mensen die be-
kijken welke onderwerpen de 
bezoekers willen bespreken. 
Hierbij zoeken ze sprekers en zo
stellen we de programma’s samen.”

Anouscha: “Parkinson Café Maastricht 

werkt met meerdere organisaties samen. 

Zo komen patiënten én partners naar het 

café. Bij een inventarisatie bleek dat er 

bij deze mantelzorgers behoefte was aan 

een aparte bijeenkomst. In november is 

er door Steunpunt Mantelzorg Zuid een 

contactgroep voor mantelzorgers gestart, 

zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen 

en kunnen praten over problemen waar 

ze tegenaan lopen. Een hele mooie 

samenwerking. En we werken al samen met 

het MUMC+ en ParkinsonNet.”

“Een bezoeker vergelijkt het Café met een 

warm bad, omdat iedereen elkaar begrijpt 

en men niets hoeft uit te leggen”, vertelt 

Anouscha. 

Op 19 december was er een gezellige Kerst- 

borrel. Een gelegenheid om andere mensen 

te ontmoeten. Vorig jaar was er een 

zangeres, bezoekers hadden een prachtig 

verhaal voorgedragen, er werd accordeon 

en gitaar gespeeld. Het dans-programma 

‘Care to Dance’ voor mensen met Parkinson 

liet iedereen dansen in hun stoel. 

Dit jaar kwam de Kerstman op bezoek 

en verhoogde de stemming met een 

lekkere borrel. Het Café-team heeft het 

veelbelovende programma voor 2018 

voorgesteld aan de aanwezigen.

Op dinsdag 10 april 2018 vertoont Lumière 

i.s.m. het Parkinson Café Maastricht de film 

A late quartet. Waar gaat deze film over? 

“Het is een verhaal over vier muzikanten die

door hun passie voor muziek en het jarenlange

samenwerken, met elkaar zijn verbonden. 

Als hun aartsvader Peter wordt gediagnosti-

ceerd met Parkinson, heeft dit een grote

impact op de groep. Hun 25-jarige bestaan 

komt eraan. Vinden de muzikanten een 

manier om hun problemen te overwinnen 

en hun erfenis te behouden? Of gaan ze 

voor altijd uit elkaar?”
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EVEN VOORSTEL-
LEN: HET PARKINS-
SON CAFÉ

 

   

“De naam ‘Café’ doet vermoeden dat 

we constant open zijn, maar we hebben 

bijeenkomsten op één middag,” vertelt 

Anouscha. 

“Dat is altijd de tweede dinsdag van de 

maand, van 14.00 tot 16.00. De toegang is 

gratis en de drankjes zijn op eigen kosten.”

 Mantelzorg

 Afsluiting van het jaar

 Wereld Parkinson Dag 2018

 Waar kunnen mensen naartoe   
 als ze naar het Parkinson Café 
 willen?

Iedereen is welkom bij Roserije 410, in het 

Buurtcentrum De Boeckel in Maastricht.  

Het Café is rolstoeltoegankelijk met een 

rolstoeltoilet. 

Meer informatie is te lezen op de website 

www.parkinsoncafemaastricht.nl
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Tekst: Els Damsma

Het thema van de Week van de 

Toegankelijkheid was dit jaar: 

Uitgaan. De aandacht ging uit naar de 

toegankelijkheid van festivalterreinen, 

feestzalen en horecagelegenheden. Zie 

ook het verslag van de activiteiten in 

Meerssen op de pagina van de GOM.

Verplaats je eens in iemand met 
een handicap

Het Platform Zorgvragers Eijsden-

Margraten verspreidde - in overleg met 

de gemeente - flyers onder ondernemers 

Voor het ontmoeten van lotgenoten 

en het delen van kennis, ideeën en 

ervaringen. 

Heeft u een reumatische aandoening en 

interesse om lotgenoten te ontmoeten? 

U bent van harte welkom in het Reuma-

Café Maastricht e.o.

    

Maandelijks is er een bijeenkomst waarin 

zowel ziekte gerelateerde als algemene 

thema’s aan bod komen. Het thema 

van de avond wordt verzorgd door een 

(ervarings-)deskundige en er is ruim 

gelegenheid om na te praten. Natuurlijk 

zijn partners, familieleden, mantelzorgers 

en andere geïnteresseerden ook van harte 

welkom.

    

Voor meer informatie bezoekt u 

onze Facebookpagina: ‘Reuma Café 

en beheerders van openbare ruimten 

en sportaccommodaties. Onder de titel 

“Verplaats je eens in iemand met een 

handicap” verscheen een artikel op 

de gemeentepagina, in de huis-aan-

huisbladen en werden bestuursleden 

geïnterviewd voor RTV Maas & Mergelland.

Het deed ons goed dat de gemeente 

alle medewerking gaf. Dat dit niet 

alleen voor de bühne is, bleek ook uit 

reacties van ondernemers die door de 

gemeente op de hoogte waren gesteld 

van hun verplichtingen in dit verband. 

Ondernemers en beheerders van 

gebouwen kunnen subsidie aanvragen als 

zij aanpassingen aanbrengen die leiden 

tot betere toegankelijkheid.  

WEEK VAN DE  
TOEGANKELIJKHEID: 
SAMEN UITGAAN

REUMA CAFÉ 
MAASTRICHT

Nieuwe moed

Na de moeizame pogingen voor 

verbetering van de situatie van trottoirs 

en parkeerplaatsen, geeft de positieve 

ervaring met ons pleidooi voor 

toegankelijkheid van gebouwen ons nu 

nieuwe moed. We durven weer te geloven 

dat de samenleving steeds inclusiever 

wordt en dat mensen met een beperking 

dus minder buitengesloten zullen zijn. 

Maastricht’. U kunt ons ook bellen: 0655 

688 102 of mailen: reumacafemaastricht@

gmail.com.

    

Het thema van de openingsavond was: 

“Nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van onderzoek en behandeling bij reuma”.

En werd verzorgd door spreker Dr. D. 

Vosse, als reumatoloog verbonden aan 

het MUMC.

    

Data voor de volgende bijeenkomst 

zijn t/m februari 2018: 

12 december 2017 

9 januari / 6 februari 2018

Tijd: 18.30- 20.30 uur

Locatie: Coffee Club Pellikaan - 

Dousbergweg 4, 6216 GC Maastricht 

Kosten: Toegang en parkeren gratis

Consumpties voor eigen rekening 
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Even vegen en alles ziet er weer 
keurig uit!

TUIN OP HOOGTE

De bloemetjes worden buiten gezet!

Foto’s: Daniëlle de Ree

Het initiatief Tuin op Hoogte is een

samenwerkingsproject van Stichting

Samen Onbeperkt, Stichting Cultuurfront

Europa en het Kunstfront. Mensen 

met een beperking kunnen er kennis-

maken met de natuur, milieu en 

duurzaamheid.
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Vele handen maken licht werk

En deze viervoeter houdt alles in de 
gaten!
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Door: Els Damsma 

“HOERA PIETERKE:
een muzikale avond vol verrassingen”

Dat stond er op de entreekaart. Het was dan ook een 

onvergetelijke avond op 7 oktober in Eijsden. In Eijsden-

Margraten heeft iedereen wel van ’t Pieterke gehoord: een 

groot huis in Eijsden. Daar wonen Harry, Joop, Sjaak, Ton, 

Marlies, Véronique, Indira, Mariet, Willy en Albert.

Zij hebben veel vrienden in Eijsden: “de vrienden van ’t 

Pieterke”. Dat maakt dat ze het er naar hun zin hebben en 

er niet meer weg willen.

 
De start
Toen Wonen+ ruim 10 jaar geleden besloot om een woon-

vorm te starten, namen enkele mensen in Eijsden het initiatief 

om de nieuwe bewoners welkom te heten en hen wegwijs te 

maken. Zij wisten hiervoor veel vrijwilligers te werven. Ook 

bedrijven en scholen sloten zich aan. Ze maakten kennis met 

hen en kwamen veel te weten over hun hobby’s en interesses. 

Omdat er veel vrienden waren, was er altijd wel iemand te

vinden die iets kon regelen voor een bewoner met een 

speciale belangstelling of wens. En dat is nog steeds zo. Een 

heel goede reden voor een feest nu na 10 jaar.

Op weg naar 10 jaar ‘t Pieterke
In de aanloop naar het 10-jarig jubileum werd in 2016 al een 

mooi filmportret opgenomen: de kijker ziet de bewoners in 

hun dagelijkse bezigheden, tijdens uitjes en feesten. 

Als aftrap van het jubileum jaar vond in april een symposium

plaats, waarvoor professionals en vrijwilligers werden 

uitgenodigd die zich bezighouden met participatie van

mensen met beperkingen. Vanuit de hele provincie 

bestond hiervoor belangstelling. In juli was er een groot 
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   Platform 
   Zorgvragers
   Eijsden-
   Margraten
w w w . p l a t f o r m z e m . n l
Contactpersonen in de dorpen
De vacature in Noorbeek is opgevuld: de groep van
contactpersonen is blij met de toezegging van Michel 
Gubbels en we heten hem van harte welkom.
We geven u hieronder de huidige bezetting. Als u een 
vraag hebt of iets wilt bespreken, bent u natuurlijk 
vrij in uw keuze met wie u wilt praten, telefoneren of 
mailen. Soms is het fijn iemand in de buurt te heb-
ben. De contactpersonen zijn niet alwetend, maar ze 
weten wel bij wie u terecht kunt over een bepaald 
onderwerp; of ze gaan zelf voor u bij dezen “deskun-
dige” te rade.
We nodigen mensen die met ons mee willen werken
ook van harte uit om contact op te nemen.

Banholt: 
Lieke Troisfontaine tel.4572029,
wtroisfontaine@home.nl
Bemelen en Cadier & Keer: 
Els Damsma·tel.4072579, info@platformzem.nl
Margraten, Scheulder, Groot-Welsden:
Marie-José Kicken, tel.4581470,
secretariaat@platformzem.nl
Maria Peek, tel.4581471, hcpeek@home.nl
Mheer en Eckelrade: 
Twan Fissette tel.4081753,
twan.fissette@kpnplanet.nl
Noorbeek:
Michel Gubbels tel.4572060,
mgubbelsbovens@hetnet.nl
St.Geertruid: Vacature
Eijsden, Mesch, Rijckholt en Gronsveld:
Carla Dumoulin, tel. 043-4094111, 
caduba@online.nl
Gerry Jongerius, tel. 043-4092555,
gerryjongerius@gmail.com

Gesprekken in de dorpen als voortzetting 
van informatie- en ontmoetingsmiddag
In september kwamen we bij elkaar. We hebben toen 
in kleine groepjes gesproken over de ondersteuning 
waarop we een beroep kunnen doen als dat nodig is, 
waar zijn we blij mee? wat zouden we anders willen? 
Het was fijn dit te delen met anderen; er werden niet 
alleen zorgen uitgewisseld maar ook tips en weetjes. 

En namens de achterban stuurde het bestuur 37 
adviezen aan de gemeente. Mensen, die er bij waren, 
vroegen het bestuur om deze gesprekken vaker te or-
ganiseren, maar dan niet tegelijk in de zelfde ruimte. 
Daarom bereiden we nu gesprekken “op locatie” 
voor – steeds voor één of enkele kerkdorpen. In dat 
gesprek kan van alles aan de orde komen; het gesprek 
zal zeker gaan over de eigen bijdragen voor hulp bij 
het huishouden en voor hulpmiddelen. Iedereen die 
hulpmiddelen heeft via de Gemeente, heeft daarover 
onlangs een brief ontvangen. We zullen iedereen op 
onze achterbanlijst op tijd informeren over wanneer 
en waar bijeenkomsten zullen plaats vinden.

Senioren Festival Eijsden
Op donderdagmiddag 18 september 2014 van 13.30 
tot 17.00 uur in de tent van het Pisart Festival, Klop-
penbergweg te Eijsden. Het is dan al weer de 4e keer 
dat deze bruisende en gezellige middag zal plaatsvin-
den met bekende artiesten uit Nederland en België en 
uit de eigen regio. Het festival wordt georganiseerd 
door de Stichting Senioren Festival Eijsden welke
voornamelijk bestaat uit vrijwilligers van het Rode
Kruis, afdeling Eijsden-Margraten en van en De
Zonnebloem, afdeling Eijsden. Het Pisart Festival
bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en stelt
de tent gratis ter beschikking. Hoewel senioren de 
belangrijkste doelgroep is, is deze middag bedoeld 
voor alle mensen in de gemeente Eijsden-Margraten, 
Maastricht en verre omstreken, waartoe ook de Voer-
streek behoort. De tent is goed toegankelijk voor 
mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel. 
In de tent staan voor alle gasten tafels en stoelen en 
er zijn goede toiletvoorzieningen. Mocht het onver-
wachts kouder weer zijn dan wordt de tent verwarmd.
Tevens is er een aantal vrijwilligers aanwezig die
gasten kunnen ondersteunen bij bv. eten, drinken en
toiletbezoek. Entreekaarten (à € 13,00) zijn uit-
sluitend in voorverkoop te verkrijgen. Deze kunt 
u nu al reserveren. De entreeprijs is inclusief koffie/
thee met vlaai en daarnaast nog 2 consumptiebonnen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Telefonisch: 043-409 4306 of 06-1134 4616 
(dhr. C. Gorissen, bestuursvoorzitter Senioren Festi-
val) Per email: seniorenfestivaleijsden@gmail.com
Of via onze website: www.seniorenfestivaleijsden.nl

Indien u met meerdere personen samen komt en u
graag bij elkaar wilt zitten, dient u dit vooraf te
laten weten (telefonisch of per email). Geef dan
ook s.v.p. aan hoeveel mensen er in een rolstoel of
scootmobiel zitten. De organisatie hoopt wederom
op een grote opkomst. Er is plaats voor iedereen!!!

tuinfeest voor bewoners, vrienden en sponsoren van ’t 

Pieterke.

Feest!
Ten slotte was er op 7 oktober een spetterend feest: voor 

een volle zaal kwamen om de beurt enkele bewoners tot 

hun recht – in een kort interview, met hun muziek, zang, 

dans of schilderwerk. Er was een mooi balletoptreden 

van twee ballerina’s waarbij een stralende danseres haar 

begeleidster meeneemt in haar droom. Ook een Eijsdenaar 

die niet in ‘t Pieterke woont, maar er wel vaak komt, trad 

op met een prachtige Pavarotti playback-act. 

Dat er goed was geoefend, was wel duidelijk. Echter, de

begeleiders (o.a. Laur Rutten en zijn dochter Edith) 

bleven op de feestavond op de achtergrond. De bewoners 

maakten de avond!

Ook bekende muzikanten uit de regio gaven acte de présence:

we werden geraakt door enkele prachtige liedjes die Maud

Wilms schreef, componeerde en zong. Ze vertelde hoe haar

zoon zich ontwikkelde dankzij liefde en muziek. Rapper 

Rafaël Rozenblad rapte: hij wil met z’n eigen verhaal ook 

anderen helpen. Jack Vinders en Claudia Zanuttini zongen, 

begeleid door Sander van Goor, “Iech zien dich”.

Altijd bezig, altijd iets te doen
Sommige bewoners wonen al 10 jaar op die mooie, ruime

plek in het centrum van Eijsden. Anderen zijn later gekomen.

Ieder heeft zijn eigen bezigheden. Naast hun werk 

onderhouden sommigen contact met familieleden. 

Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze actief zijn bij 

bijvoorbeeld de voetbalclub, de kaartclub of de Jonkheid. 

Ze maken muziek en ze zingen, ze schilderen en dansen, ze

fietsen en winkelen. De bewoners koken en eten meestal 

gezamenlijk. Ook zorgen ze samen met “de vrienden” voor 

het onderhoud van de tuin. 

In ’t Pieterke is vaak is iets te doen. Het laatste jaar was er

bezoek van de Gouverneur en van bisschop Wiertz. En ’t 

Pieterke kreeg al meerdere prijzen. Van feestdagen wordt

veel werk gemaakt. Er zijn genoeg ideeën, zoals muziek-

avonden, exposities, barbecues en uitstapjes. Eens per jaar

nodigen de bewoners de vrienden uit als dank voor alle 

activiteiten. De bewoners zijn trots op hun huis en hun tuin,

op elkaar en op alles wat ze met elkaar doen. De Vrienden 

van ‘t Pieterke zijn minstens zo trots op hun prestaties. 

Gehandicapten Organisatie Meerssen krijgt 
een nieuwe voorzitter!

Impressie rondgang door kernen Gemeente 
Meerssen

 

Tekst: Jef Claessens | Foto: Karel Curvers

In een reguliere vergadering van een delegatie van 

de Gemeente, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

en de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) 

werd het voorstel gelanceerd om in de ‘Week van 

de toegankelijkheid’ een rondgang te maken langs 
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                GEHANDICAPTEN ORGANISATIE MEERSSEN

Peter Vrehen, onze huidige voorzitter, is vanaf de oprichting 

in 1980 bestuurslid van de GOM. Hij heeft al verschillende 

functies bekleed in het bestuur, zoals secretaris, penning-

meester en de laatste zes jaren als voorzitter van de GOM.

Tijdens de laatste bestuursvergadering had Peter aangegeven

een stapje terug te willen doen. Hierop is ons jongste 

bestuurslid Leroy Verhoeven naar voren getreden om de 

nieuwe voorzitter te worden van de GOM per 1 januari 2018. 

Het volledige bestuur stond achter dit besluit en wilt samen 

met Leroy namens de GOM nog vele jaren mooi werk 

verrichten in Meerssen voor de mensen met een beperking. 

horecagelegenheden. Er werd in iedere kern van de 
gemeente een gelegenheid uitgezocht die door de GOM 
werd benaderd. 
Op het lijstje stonden Au Delices de St. Agnes in Bunde, 
de Goallenaer incl. Harmoniezaal in Geulle, in Ulestraten 
de Notenbalk en de kantine van S.V. Meerssen. Op 3 
oktober werd de rondgang gepland. Aan de rondgang 
namen deel wethouder Van Rijswijk, twee ambtenaren 
van de gemeente, een lid van A.S.D. en de GOM, en drie 
bestuursleden van de GOM, waarvan een persoon visueel 
en de ander lichamelijk gehandicapt is.

Er werd gestart in het Gemeentehuis, waar de wethouder 
nog eens uiteenzette hoe belangrijk het is om goed 
toegankelijk te zijn voor een ondernemer. Hierna werd 
vertrokken naar Bunde, vervolgens naar Geulle, Ulestraten 
en Meerssen. De bevindingen waren goed. Niemand is 
perfect. De locatie met de meeste voorzieningen was Au 
Delices. Zichtbaar is dat alle locaties hebben nagedacht 
over toegankelijkheid en zo goed mogelijk hebben 
gehandeld. Bij alle locaties is er in de zaak een goede 
beweegbaarheid/mobiliteit mogelijk voor rolstoelers.
Er werden enkele tips gegeven zoals beugels in de ‘normale’
toiletten. Met name als er geen gehandicapten toilet kan 
worden gemaakt. Ook een alarmoptie is aangegeven als 
de bezoeker problemen in het toilet ondervindt.

Bij S.V. Meerssen werden soep en broodjes genuttigd, met 
voetballers van het G-team gesproken en een training 
bijgewoond. Voor het G-team was bij S.V. Meerssen alles in 
de kantine, kleedlokalen en velden oké. De ondernemers 
waren blij met deze actie, blij met tips en tevreden met de 
wijze waarop het nu wordt aangepakt.  
Wel werd opgemerkt dat gemeenschapsaccommodaties 
die door de overheid worden gesubsidieerd een voordeel 
hebben, ook t.a.v. toegankelijkheid. De ondernemers 
missen dit daar waar het openbaar gebied aan de orde is 
bij de entree en nooduitgang van de locatie.
Opmerkelijk is dat ze de mogelijkheden van een persoon
met fysieke handicap zoals rolstoel of rollator overschatten.
De hellingbaan kan wel eens te steil zijn.

Als vervolg zal een evaluatie gemaakt worden en 
aansluitend gesprekken tussen gemeente, ondernemers, 
A.S.D. en de GOM plaatsvinden om de toegankelijkheid te 
verbeteren. Als GOM willen we onze dank brengen aan de 
ondernemers die ons met veel egards hebben behandeld. 
Enkele locaties hebben zelfs speciaal voor ons te deuren 
geopend. En niet te vergeten de gemeente bedankt voor 

de bereidwillige medewerking. 
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Tekst: Velma Solomons  

VN-resolutie voor ondernemers

Op 5 oktober organiseerde Stichting Gehandicaptenplatform 
Vaals een informatiebijeenkomst voor ondernemers met 
de VN ambassadrice mevrouw Else de Bont en de heer 
Jack Gardeniers. Helaas lieten de Vaalse ondernemers het 
massaal afweten. Beide sprekers vonden daarentegen een 
goed gehoor bij de drie wethouders en de gemeenteraad. 
De helft van de WMO raad (nieuwe naam Adviesraad 
Sociaal Domein) was aanwezig, waarvan een ondernemer 
met beperking eveneens lid is. Het bestuur van de 
toenmalige ondernemersvereniging had een vertegen-
woordiger gestuurd. Verder nam de werkgroep Toegankelijk-
heid van de Federatie Gehandicapten Limburg deel. 

De bijeenkomst begon met een kort filmpje over 
gehandicapten in het verkeer en het uitgaansleven. 
Dat bracht meteen een goede discussie op gang. Een 
deelnemer merkte op dat hij het begrip ‘mensen met een 
beperking’ niet juist vond, want het is de maatschappij die 
een beperking heeft. “Het gaat niet om de handicap zelf, 
maar om de instelling van de omgeving. Mensen met een 
handicap hebben geen beperking, maar de samenleving 
beperkt hen. Het doel is een inclusieve samenleving. Dus 
niet over ons of zonder ons.” 
Anderen vonden dat hierover geen discussie meer moest 
bestaan en dat er al iets in de instelling van de bevolking 
was veranderd, maar gaven toe dat we nog niet zijn waar 
het VN verdrag ons land wil hebben.

De gemeenten menen dat het grootste probleem in de 
zakenwereld ligt en dan vooral bij de kleine ondernemers. 
Zij zijn net uit een moeilijke tijd gekomen. 

STICHTING GEHANDICAPTEN 
PLATFORM VAALS

Hoewel de VN resolutie op 13 december 2006 werd 
aangenomen, hadden de ondernemers veel bezwaren, 
waardoor het ratificatieproces vertraagde. Pas op 7 juni 
2012 werd het besluit van bestuur ‘Besluit Toegankelijkheid’ 
van kracht. De resolutie werd vorig jaar, op 14 juni 2016, 
eindelijk geratificeerd. 
Toegankelijkheid is nu verplicht in Nederland. In een bedrijf 
moet iedereen kunnen participeren aan datgene wat de 
klanten wordt aangeboden.
De toehoorders stelden dat vijftien tot twintig procent 
van de bevolking een beperking heeft. Voor de gemeente 
Vaals zijn dat ongeveer 2000 tot 3000 inwoners met een 
beperking. Voor de ondernemers kan het voordelig uitvallen 
door met hun toegankelijk bedrijf nog eens vijftien procent 
nieuwe klanten aan te trekken. Gezien de vergrijzende 
bevolking wordt het tenslotte een win-win situatie.

Nederland is nu een jaar verder. De Wethouders van de 
Gemeente Vaals zijn zich sterk bewust dat de algemene 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking de norm 
is. Ze staan open voor inclusie en een goede samenwerking 
met de betreffende organisaties. 
Dhr. Gardeniers informeerde dat de lokale gemeenten, 
gehandicaptenorganisaties en de zorg aan een tijdsplan 
voor Inclusie moeten werken, want na een periode van vier 
jaar moeten de gemeenten rapporteren aan het Kabinet. 
Klachten worden ingediend bij het College van de Rechten 
van de Mens. Daarnaast maken belangenorganisaties een 
schaduwrapport voor de Eerste en Tweede kamer. Tenslotte 
rapporteert het Kabinet aan de Verenigde Naties. We 
hebben nu slechts drie jaar voor de eerste rapportage. Het 
Gehandicaptenplatform en de Gemeente Vaals willen deze 
tijd goed gaan invullen. 

De sfeer was zeer positief en de sprekers gaven de 
aanwezigen nog een paar tips mee:
• Maak veel gebruik van de ervaringen van mensen met een 
beperking, om als beleidsmedewerker niet te blijven steken 
in abstracte kaders
• Neem een paragraaf ‘inclusief beleid’ op in alle 
beleidsnota’s en partijprogramma’s
• Plaats het toetsenbord van pinautomaten niet te hoog 
voor rolstoelrijders en zorg dat ze voor blinde mensen een 
voelbare knop, voorleesfunctie en hoorbare piepjes hebben.

Er werden nog meer tips gegeven voor de winkeliers, 
die het Gehandicapten Platform binnenkort met de 
ondernemers van Vaals Samen wilt delen.
Om inclusie steviger op de politieke agenda te krijgen, 
zal de stichting de gemeente benaderen en tevens alle 
politieke partijen informatie sturen om hen te stimuleren de 
VN-resolutie in de verkiezingsprogramma’s op te nemen.

 Vaals

 Begripsbepaling

 Bewustwordingsproces binnen Nederland

 TIPS voor inclusie

 De tijd dringt
Tekst: Karin Somers | Foto’s: Zips Fotografie

Op de Expertmeeting ‘Beperking en talent’ zijn ze 
al aan het aanwezige publiek voorgesteld: de vier 
‘nieuwe collega’s’ van Punt Uit! Dit project wil het 
gesprek op gang brengen over arbeidsparticipatie 
van mensen met een beperking. 
 

Het project Punt Uit! is een initiatief van Stichting Samen 

Onbeperkt. Zij willen mensen bewust maken van het 

beeld dat ze hebben van (potentiële) collega’s met 

een beperking. Punt Uit! is mogelijk gemaakt door de 

Gemeente Maastricht en Thans Consultancy. 

 Beeldvorming

Joost Ritzen heeft Danielle de Ree, Helma van den Broek, 

Maurice Thijssen en Daan van der Zanden gefotografeerd. 

Vervolgens zijn deze foto’s op levensgrote beelden 

geplakt. Deze beelden worden in de ontvangsthal of 

kantine van verschillende bedrijven gezet. Op die manier 

zijn zij zichtbaar en niet over het hoofd te zien.
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PROJECT PUNT UIT! VAN 
START

 In gesprek

De begeleidende brochure licht het project toe en nodigt 

voorbijgangers uit om hun reacties op te schrijven en in 

de grote brievenbus te stoppen. Zien ze mogelijkheden 

of bezwaren? Twijfelen ze aan de kundigheid of hebben 

ze praktische vragen? Sommige beperkingen zijn niet 

zichtbaar aan de buitenkant. Soms is het wel handig om 

te weten waar je bij de ander rekening mee moet houden. 

Hoe denken mensen daarover? Met deze vragen zet Punt 

Uit! mensen aan het denken. Bedrijven kunnen er zelf 

voor kiezen om met deze input een bijeenkomst over 

beeldvorming te organiseren. 

 Na afloop

Het project Punt Uit! verzamelt de bevindingen en zal aan 

het einde een evaluatieverslag schrijven. Hou  Inzicht in 

de gaten voor de voortgang van het project. 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door:



 
 

 

Reizen met het openbaar vervoer moet voor 
iedereen toegankelijk zijn. Er zijn verschillende 
regelingen en pasjes. We leggen u graag uit wat 
de mogelijkheden zijn. 

 Pasjes

Omnibuzz en Arriva hebben een pasje ontwikkeld voor 

de mensen die gebruik maken van de regiotaxi. Het is 

de bedoeling dat deze mensen zoveel mogelijk gebruik 

(gaan) maken van het reguliere openbaar vervoer. Als je 

van het OV geen gebruik kunt maken, blijft het huidige 

pasje gewoon geldig.

 Voor Elkaar Pas

Diegene die wel van het OV  gebruik kunnen of willen 

maken, kunnen de Voor Elkaar Pas aanvragen via het 

formulier dat iedere gebruiker van de regiotaxi thuis 

ontvangen heeft. Dit pasje kost € 6,50 en als je een 

begeleiderskaart erbij wilt, komt er €1,50 bij.

Je kunt met het pasje in bus en trein reizen van Arriva. In 

de bus is de korting van 37% altijd geldig en in de trein 

de korting van 25% na 9 uur. Deze korting geldt alleen 

in Limburg. Buiten Limburg en bij de NS in Limburg 

moet het reguliere OV-tarief worden betaald. U kunt wel 

gewoon de Voor Elkaar Pas hierbij gebruiken.
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DE VOOR ELKAAR PAS, OP 
REIS MET EEN BEPERKING 

 Op rekening

Er hoeft geen saldo op de kaart te staan. Je rijdt namelijk 

op rekening. Een keer per maand ontvang je achteraf 

een gespecificeerde rekening van Omnibuzz, met 

daarop jouw afgelegde reizen met bus, trein of regiotaxi 

vervoer. Je moet Omnibuzz toestemming verlenen om 

het verschuldigde bedrag van jouw bankrekening af te 

schrijven.

 Bent u 65+  

Als je 65 jaar of ouder bent, ben je goedkoper uit met 

een 65+ Dalvrij abonnement. Dit abonnement kost 

€14,00 per maand. Je kunt hiermee onbeperkt reizen in 

de bussen van Arriva, in de daluren, in heel Nederland. 

Tevens bestaat er een gelijksoortig abonnement voor de 

trein. Onbeperkt reizen met bus en trein bij Arriva kost 

dan in totaal € 28,00. 
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 Conclusie

Er kleven een aantal voordelen aan het gebruik van deze 

kaart, maar het aantal nadelen is minstens even groot, 

Het grootste nadeel is het ontbreken van iedere vorm van 

controle door de consument. In een reactie geeft Arriva 

aan, dat je contact kunt opnemen met de klantenservice 

van Omnibuzz, wanneer de factuur niet klopt. 

Dat betekent dat de consument na een maand zijn 

reisgedrag moet gaan verantwoorden. 

    

 Heeft u een visuele beperking?

Mensen met een visuele beperking hebben een aparte 

begeleiderskaart n.l. een kaart waarop apart de 

hoofdletter B (blind) staat. Wanneer mensen van deze 

groep met begeleiding reizen reist de begeleider gratis 

mee. Reist deze persoon echter alleen dan wordt hij/zij 

gratis vervoert op vertoon van deze begeleiderskaart in 

de treinen van Arriva in Limburg- tot Nijmegen.

 Even op een rijtje

Voordelen:   • Reizen voor 9 uur met  

    korting in de bus

    • Geen saldo op de kaart 

    meer nodig

    • Betalen op rekening

Nadelen:   • Geen zichtkaart

    • Reisgedrag niet te con-  

    troleren door gebruiker

    • In en uitchecken

    • Bij grotere afstanden is  

    het voordeliger om een

    dagkaart te kopen.

 
 Oproep:

In het kader van de Week van de Toegankelijk-
heid zijn wij als Stichting Samen Onbeperkt op
zoek naar uw ervaringen of problemen die u
tegen komt in het dagelijks leven. 
Verbeterpunten, aanbevelingen, beoordelingen, 
alles is zeer welkom!
De Week van de Toegankelijkheid is al afgelopen,
maar wij zijn alsnog heel erg benieuwd naar 
uw mening! Zet het onderaan in de reacties of 
stuur ons een e-mail!

FACEBOOK OPROEP 
DE REACTIES

 
 Reacties: 

Math Cruts  

“ Er zijn nog veel opstakels we kunnen het samen 

oplossen.  Bel me maar.”

Mariet Mentink 

“Wat ik bijna iedere dag tegenkom tijdens met mijn 

scootmobiel mijn hondje uitlaten is dat er auto’s 

geparkeerd staan voor de op/afritjes op de trottoirs. 

Begroeiingen over de trottoirs. Maar vooral ook 

openbare panden niet alleen binnen kunnen komen. 

Geen oprijplaten en bij azm zelfs deuren met drangers. 

Invaliden toiletten niet open door deuren moeten met 

drangers voordat je bij de gang van de toiletten komt. 

En het gebruiken invalidenparkeerplaatsen door niet 

houders van ipkaarten.”
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Kent u de website www.Pasopjegeld.nl?
 

Pas op je geld is een duurzaam webloket voor inwoners 
van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, 
Valkenburg en Maastricht en is gericht op het bieden van 
online ondersteuning voor mensen met vragen over hun 
budget. Via Pas op je geld krijgt de bezoeker inzicht in 
de eigen financiële situatie en ontvangt hij advies om op 
eigen kracht de financiële situatie te verbeteren of op 
orde brengen.

Deelnemen aan de maatschappij? Alleen mogelijk met 
goede middelen!

Door: Jan In de Wind

Voor mensen met een beperking betekent geen goede 
hulpmiddelen hebben, dat je gekluisterd bent aan huis. 
Je zult dan je weg achter de geraniums moeten zoeken. 
Er zijn momenteel wachttijden voor levering van 
hulpmiddelen, maar ook voor het herstel hieraan. Het is 
belangrijk dat snel op de behoefte van mensen met een 
beperking wordt ingespeeld.  

Oplossing
Thans blijkt dat in Maastricht de organisaties die de 

hulpmiddelen regelen veel manco’s vertoont. De 

Gemeente Maastricht erkent deze situatie. Men denkt na 

over een oplossing. Deze oplossing moet wat mij betreft 

aan een aantal aspecten voldoen.

De leverancier en organisatie die voor het onderhoud 

zorgt, moeten zich dicht in de buurt van de gebruiker 

bevinden. Alleen op die manier kan de wachttijd verkort 

worden.  

En betrek de doelgroep bij het zoeken naar een 

oplossing.  

PAS OP JE GELD

COLUMN

De website biedt inwoners van deze gemeenten:
 
   1. Inzicht in de eigen financiële situatie aan de hand van 
   een situatieschets en
   2. Informatie en faciliteiten op maat om op eigen kracht   
   een gezonde financiële situatie te krijgen en te houden.
   3. Een overzicht voor professionals en vrijwilligers 
   van bestaande lokale en landelijke initiatieven. Waar 
   nodig wordt via een link of een adres verdere 
   informatie 
   geboden om te komen tot daadwerkelijk praktische  
   informatie en adviezen.
   4. Handvatten voor het ondersteunen van elkaar: 
   degene die hulp nodig heeft, kan tegelijkertijd weer    
   iets betekenen voor een ander. Of degene die inmiddels 
   in rustiger vaarwater is gekomen, kan zijn of haar kennis 
   inzetten om anderen op weg te helpen. Hiermee sluiten 
  de doelstellingen van de gezamenlijke website aan bij 
  beleidsmatig belangrijke uitgangspunten uit het sociale 
  domein.
 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt en doorverwezen 
naar andere (lokale) digitale instrumenten die beleids-
matig vanuit het sociale domein worden ondersteund.
 

Zij weten als geen ander wat in hun belang is!

Praktijkvoorbeeld
Uit de praktijk blijkt dat scootmobiels en rolstoelen 

vanuit Kerkrade geleverd en onderhouden worden. 

Voor onderhoud moet je telefonisch contact opnemen. 

Meestal ben je eerst zo’n half uur aan de lijn, waarna 

de monteur op bezoek komt. En vaak is reparatie 

niet mogelijk en moet op locatie in Kerkrade hersteld 

worden. Als je geluk hebt, krijg je dan tijdelijk een 

vervangend middel. Maar die is niet altijd voldoende 

functioneel. Langere wachttijden zijn dan vaak het 

gevolg. 

Oproep aan de gemeente
Zorg ervoor dat mensen hun hulpmiddel optimaal 

kunnen gebruiken! De gemeente heeft een belangrijke 

functie in het toekennen van deze hulpmiddelen. De 

levering en het onderhoud is nu niet goed geregeld. 

Voor mensen met een beperking is een dergelijk 

hulpmiddel onmisbaar voor het dagelijks functioneren. 

Oplossingen zijn daarom noodzakelijk.
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Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten: 
Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470
E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl 

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, participatiewet) 
melden bij het Sociaal Team
Telefoonnummer: 043-4588488, dagelijks van 9.00 – 12.00 uur
E-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl 

 
Een afspraak maken kan digitaal via www.eijsden-margraten.nl

Stichting Gehandicaptenplatform:
Telefoonnummer: 043-3061231
E-mail: gehandicaptenplatformvaals@outlook.com of
rjmjschenk@gmail.com

Het is niet eenvoudig om in het woud van 
loketten de weg te vinden. Bij wie moet je zijn? 
De Inzichtwijzer geeft antwoord.

Voor ondersteuning, vragen en klachten over nieuwe 
wetten: meldpunt Stichting Samen Onbeperkt.
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

INZICHTWIJZER  Eijsden-Margraten:

Locatie Margraten 

Schinkepoort 69  Maandag 09.00 – 12.00       

Locatie Gronsveld

Kerkplein 8 (basisschool) Woensdag 09.00 – 12.00

Locatie Eijsden 

Breusterhof 2        Vrijdag 09.00 – 12.00 

Vrij binnenlopen bij het Sociaal Team    

BEZOEKADRESSEN Samen Onbeperkt
COC
Bogaardenstraat 43 | 6211 SN Maastricht
Woensdag en donderdag van 11.30-14.30
Vrijdag van 14.00-16.00
Voor het maken van een afspraak, bel: 043-321 9149

POSTADRES Samen Onbeperkt 
Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 
Telefoonnummer: 088-0015372 (dinsdag tussen 10.00-13.00) 
of 06 311 769 49 | E-mail: samenonbeperkt@gmail.com 

SPREEKUUR WAJONG / MTB
Bel voor het maken van een afspraak: 06-31176949

COLOFON 

Dit blad is een uitgave van:
Stichting Samen Onbeperkt
Platform ZEM Zorgvragers Eijsden-Margraten
GOM Gehandicapten Organisatie Meerssen
Gehandicaptenplatform Vaals 

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Jos Vandewall (Stichting Samen Onbeperkt) 
Peter Vrehen (GOM)
Velma Solomons (Vaals)
Columnist: Jan in de Wind
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A 
Fotografie: Daniëlle de Ree
Lay-out: Janneke Janssen – Badly Designed Suitcase 
Secretariaat: Ria Haesen
Distributie: Serge Sleijpen

Afhaalpunten:
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10 
COC, Boogaardenstraat 43

Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt voor ‘InZicht’ laat het 
ons dan weten via:
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 06 31176949
Per post: Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 

De deadline voor het volgende nummer is 19 april 2018.

 Meerssen:

Sociaal Team Wmo, Jeugdzorg en participatiewet
Telefoonnumer 12 043 (kies optie 2) op werkdagen 
van 9.00-12.00 en ‘s middags alleen bij spoedgevallen
E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen
Vauwerhof 5 | 6231 LW | Meerssen
Telefoonnummer.: 043-3219149

Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen (Participatie)
Telefoonnumer: 14-043 (daarna het keuze menu volgen)
Bezoekadres: Randwycksingel 22 | 6229 EE Maastricht

Spreekuur WAO-WIA-Wajong: 
> Wijk Service Punt Wijckerpoort/ Wittevrouwenveld  
Voltastraat 50 | Maastricht  
Iedere dinsdag 14.00 – 15.30 uur
> Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
 Malbergsingel 70 | Maastricht
Iedere donderdag 10.00 – 12.00 uur 
> Willem Vliegenstraat 12 | Gulpen
Dinsdag 10.00 tot 12.00 uur (afspreken via: 043-4072579)
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

 Maastricht: 

 Maastricht - Heuvelland: 

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)
Telefoonnummer:088 010 2222 | www.meezuidlimburg.nl

informatie over de Wet Langdurige zorg: 
clientondersteuning@zorgbelanglimburg.nl

 Vaals



C O N S U L T A N C Y

C O N S U L T A N C Y
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TH
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visitekaartje 85x55

advertentie 130x44

Christian Thans
Loopbaanprofessional

Kremersdreef 6c, 6216 SX Maastricht

M 06-534 387 28, T 043-343 35 43

E info@thansconsultancy.nl

www.thansconsultancy.nl

Outplacement – 

Re-integratie – 

Jobmarketing – 

Loopbaancoaching – 

1ste en 2de spoortrajecten – 

Loopbaanscans – 

Verzuimmanagement – 

Arbodienstverlening – 

Assessments – 

Coaching en training

Jobhunting

Jobcarving

De focus op 
wat wel kan!C O N S U L T A N C Y

TH NSA

C O N S U L T A N C Y
TH NSADe focus op 

wat wel kan!
Positief denken en kansen aan-
grijpen. Direct matchen als er een 
kans is. Dat is Thans Consultancy...

Outplacement, loopbaanadvies 
en loopbaanbegeleiding 
in Maastricht en Limburg.
www.thansconsultancy.nl
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