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Hier zetten we bijzondere mensen in 
de spotlight. Leden van een platform, 
enthousiaste vrijwilligers of personen 
die zich inzetten voor mensen met een 
beperking. Deze keer: Theo Brüll.

Hoe heb jij je ingezet voor mensen met een 
beperking?
“Ik ben vanaf 1993 actief in het vrijwilligerswerk. 
Begonnen bij PGM Platform Gehandicaptenbeleid 
Maastricht. Hoofdzaak voor mij was 
toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 
mensen met een beperking. Ik heb diverse 
bestuursfuncties vervuld.  Gaandeweg heb ik 
daarbij de cliëntenraad van Traject mee opgezet 
en ben ik 10 jaar voorzitter geweest. Daarbovenop 
kreeg ik het verzoek om bij Buurtbeheerbedrijf 
Zuid-West een bestuursfunctie te vervullen.”

Waarom doe je dit?
“Ik was in mijn element, omdat ik echt het 
gevoel krijg dat ik nuttig bezig ben. Het was 
en is toch een grote verantwoordelijkheid.”

Wat is jouw belangrijkste inzicht?
“Ik heb, samen met anderen, veel kunnen bereiken. 
Door vastberadenheid, door steeds alert te 
blijven en nieuwe dingen uit te proberen om in 
het overlegproces goedkeuring te krijgen. In 27 
jaar is er veel bereikt in het gemeentelijk overleg 
met ons. Zelfs architecten moeten niet alleen 
luisteren naar ons, maar ook zaken uitvoeren zoals 
dat wettelijk verankerd is. We moeten steeds 
weer ‘vechten’ om bepaalde dingen voor elkaar 
te krijgen. Het gaat erom dat je duidelijk bent 
en goed kunt verwoorden hoe een en ander in 
elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn. Ik ben 
tevreden met de resultaten. Nu ga ik stoppen met 
het vrijwilligerswerk en weer alle aandacht geven 
aan mijn vak en hobby: goud- en zilversmid en 
gemmoloog (het determineren van edelstenen en 
mineralen). Daar geef ik ook lezingen over. Dus 
ik ga niet achter de bekende bloemen zitten.”
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BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

Stichting SAMEN ONBEPERKT 

Zwanenstraat 4
6211 BN Maastricht

Tel: 043 321 9149
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

EEN LACH

Humor is de rode draad in het leven
Met humor is er iedere dag geluk te beleven

Een lach op een stralend gezicht
Is de inspiratie voor dit gedicht

Lach in het leven en geniet
Glimlach naar eenieder die het ziet
Iedere dag heeft zijn mooi moment

Grijp het aan en wees content

Profiteer van die ene zonnestraal
Die warmte is voor ons allemaal
Grijp je geluk met beide armen

Laat je door het geluk en liefde verwarmen

Geniet van je omgeving
Kijk om je heen, het is een beleving

Lachende gezichten 
Die tot niets verplichten

Het leven is te kort dus pak het moment
Kijk om je heen en wees content

En eindig iedere dag
Met een mooie stralende glimlach

Door: Ad Frijns

CONTACT!

 

GEDICHT

INHOUDSOPGAVE

IN DE SPOTLIGHT

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Peter Vrehen (Stichting Samen Onbeperkt) 
Jef Claessens (GOM) en Velma Solomons
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A 
Vormgeving: Elly van Domburg
Fotograaf omslag: Esther van de Beek
met dank aan de Jantjes Mark, Ramon en Shelsey
Secretariaat en distributie: Stichting 
voor Samen Onbeperkt

Afhaalpunten:
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10
SSO, Zwanenstraat 4, afhalen 
donderdag tussen 11.30 en 14.30u

Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt 
voor InZicht laat het ons dan weten via:
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 043 321 9149 
Per post: Zwanenstraat 4, 6211 BN Maastricht

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

   Ondanks corona is het ons toch gelukt: een nieuwe Inzicht in december.
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De werkgroep visuele toegankelijkheid heeft 
de website van de gemeente Maastricht eens 
bestudeerd. Ria Haesen: “Ondanks dat wij als 
ervaringsdeskundigen niet betrokken zijn bij de 
vernieuwing van de website van de gemeente 
Maastricht, ervaren wij deze als positief.” 

De verschillende onderwerpen worden duidelijk 
aangegeven door het kleurgebruik, aldus 
Ria. “Daarnaast is het contrast van de tekst 
goed leesbaar en goed te vergroten. Dat is 
vooral belangrijk voor slechtzienden.” 

Er is ook een voorleesfunctie op website aanwezig. 
“Dat is vooral handig voor mensen die visueel 
niets meer kunnen waarnemen. Ook deze functie 
werkt goed. Het is een duidelijke stem, waarbij 
zowel de spreeksnelheid als het volume naar 
eigen inzicht kunnen worden aangepast.”

Deze verplichtingen gelden 
n    vanaf 23 september 2019 voor websites 

gepubliceerd na 23 september 2018
n    vanaf 23 september 2020 voor alle websites
n    vanaf 23 juni 2021voor mobiele applicaties 

De gemeente geeft aan dat de website voldoet 
aan de internationale standaard voor toegankelijke 
websites. Aangezien de website onlangs volledig is 
vernieuwd, ontbreekt de toegankelijkheids-
verklaring nog. Deze volgt op korte termijn. 

In de Raadsinformatiebrief van 
14 september 2020 staat:

“Een 100% score op alle vereisten uit het besluit 
per 23 september 2020 wordt niet gehaald. Wat 
wel wordt gerealiseerd is het online publiceren 
van een actuele toegankelijkheidsverklaring 
(minimumvereiste).”

De gemeente Maastricht is hierin niet de enige: 

“De meeste 100.000+gemeenten hebben
vele tientallen websites en zijn niet in staat 
(geweest) deze tijdig te laten voldoen aan alle 
eisen van het tijdelijk besluit digitale 
toegankelijkheid. Dat is ook bekend bij provincie 
en ministerie die toezicht houden op de uitvoering 
van het besluit. Daarom zijn er ook geen sancties 
of boetes als er nu niet voldaan wordt.” 

Websites voldoen aan de verplichting door:

n    De toegankelijkheidsnorm toepassen
  Overheidsinstanties zijn verplicht om 

de toegankelijkheid van websites en 
apps te optimaliseren op basis van de 
eisen van de Europese standaard. Dit 
staat gelijk aan niveau A en AA.

n    Een toegankelijkheidsverklaring 
te publiceren

  Overheidsinstanties zijn verplicht 
om voor al hun websites en apps 
een toegankelijkheidsverklaring 
te maken en te publiceren. 
In de verklaring staat welke 
maatregelen de organisatie 
neemt, inclusief een planning, 
om de website toegankelijk 
te maken en te houden.

Sinds 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale 
toegankelijkheid overheid’ van kracht. ‘Tijdelijk’, 
omdat de grondslag uiteindelijk wordt 
geleverd door de Wet digitale overheid. 

Websites en mobiele apps van Nederlandse 
overheidsinstanties moeten voldoen aan 
de toegankelijkheidseisen. Hierover moet 
verantwoording worden afgelegd in een 
toegankelijkheidsverklaring. Hiervoor 
gelden verschillende ingangsdata:

n  23 september 2019 voor websites 
gepubliceerd na 23 september 2018

n  23 september 2020 voor alle websites
n  23 juni 2021 voor mobiele applicaties

Nederlandse overheidsinstanties mogen bij 
het aanbieden van digitale diensten geen 
onderscheid maken tussen personen met en 
zonder beperking of chronische ziekte. In 
het Besluit digitale toegankelijkheid overheid 
staan specifieke voorschriften voor websites 
en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

VISUELE BEPERKING OF VISUELE TOEGANKELIJKHEID?

Wet digitale overheid

Wat staat in dit besluit?

Voor welke organisaties en welke 
diensten geldt de verplichting?

Hoe zit het met de website van de 
Gemeente Maastricht?

Laten we eens de proef op de som 
nemen

Wat houdt die verplichting in?

De Week van de Toegankelijkheid, die plaatsvond 
van 5 t/m 9 oktober, richtte zich dit jaar op digitale 
toegankelijkheid. Door de coronacrisis vindt het leven veel 
meer thuis en online plaats. Digitale toegankelijkheid is 
daarom juist nu van groot belang. Hoe gaat de overheid 
hier mee om? We verzamelden enkele bevindingen. 
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over onderwerpen. Ik heb warme herinneringen 
aan mijn artikel over Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen in 2016.” 

Toegankelijkheid ben je zelf
Toegankelijkheid is een belangrijk thema in Inzicht, 
wat betekent het voor jou? “Ik verbind het minder 
met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Ik 
kijk vooral naar mezelf: hoe toegankelijk ben ik? 
Hoe ga ik om met anderen? Als iemand met een 
kleurtje weet ik hoe het is als je steeds aan de 
rand moet staan. Iedereen moet kunnen meedoen. 
Multicultureel betekent met iedereen, ook met 
Nederlanders. Bij toegankelijkheid is dat hetzelfde. 
Kijk naar jezelf, maak ruimte voor ontmoeting 
en streef samen naar gelijkwaardigheid.” 

Culturele wortelen
Na vijf jaar Inzicht is het tijd voor iets anders. “Ik 
wil mij anders gaan bezighouden met het schrijven 
en meer contact leggen met mijn culturele 
wortelen. Er zijn destijds tekeningen gemaakt 
van de figuren van mijn poppenspel. Daar wil ik 
nog een boekje van maken. Ik heb de afgelopen 
jaren de rechten van het kind en de rechten van 
de vrouw steeds meer met elkaar verbonden. 
Daar wil ik graag verder mee gaan.” Gelukkig 
hebben we altijd de verhalen van Velma nog. 

ontwikkeld: het spinmeisje 
Toma. Zo bracht ik de 
rechten van het kind onder 
de aandacht. Hier heb ik mij 
altijd voor ingezet. Ik vind 
dat kinderen centraal staan 
in de samenleving en wetten 
ervoor moeten zorgen dat 
geen enkel kind schade lijdt.”

Gemütlichkeit in de keuken
Dan verhuist Velma naar Berlijn. Het is 2008. “Die 
gemütlichkeit in Duitsland vind ik vergelijkbaar 
met Curaçao. Bezoek gaat meestal in de keuken 
zitten, er wordt lekker voor je gekookt. Vroeger 
kookte mijn moeder ’s ochtends een grote pan 
eten, je wist nooit wie er die dag op bezoek 
kwam.” Dus als we bij haar op bezoek komen, 
eindigen we in de keuken? Velma lacht. “Nee, ik 
ben door Nederlandse pleegouders opgevoed. 
Maar misschien zouden we lekker buiten gaan 
zitten.” Haar werk als activiteitenbegeleidster bij 
mensen met een geestelijke en psychiatrische 
beperking is Velma dierbaar. Ze heeft nog 
altijd contact met collega’s via Skype. 

Aangepast
Een jaar later krijgt Velma voor de tweede keer 
kanker. “Door de behandelingen was ik erg moe. 
Dankzij een regeling kon ik toen met vervroegd 
pensioen, maar toch part time blijven werken. Er 
werd het een en ander voor mij aangepast.” De 
pen is nooit ver weg. Velma schrijft gedichten in 
het Duits. De vermoeidheid wordt haar echter te 
veel. “Ik kon niet meer tegen die drukte van de 
stad. Dus besloot ik naar Vaals te verhuizen.”  

Inzicht
Via de vrijwilligersbank leest Velma in 2015 
dat Inzicht een vrijwilliger zoekt. “Ik besloot 
weer te gaan publiceren en mijn stem te laten 
horen. Dus ik nam contact op met Inzicht en 
ging naar de redactievergadering. Ik kijk met 
veel plezier terug op die tijd. Fijn dat we als 
team blijven vechten voor het behoud van 
Inzicht. Er is altijd veel mogelijk als het gaat 

alleen in het vliegtuig naar Nederland. Uiteindelijk 
verbleef ze in haar tienerjaren in meisjestehuizen 
en bij een pleeggezin. Hier schreef ze in 1978 
een boek over, De Witte Pest. Publiceren is een 
droom die uitkomt, maar er ontstaat een conflict 
met de uitgeverij. “Ik was 26 jaar en misschien 
naïef, maar wilde nooit meer publiceren.”

Het spinmeisje
In de jaren ’80 en ’90 pendelt Velma tussen 
Nederland en het Caribisch gebied. Ze volgt 
de opleiding tot activiteitenbeleider in Breda 
waar ze ook werkt. In 1998 wordt kanker 
bij haar geconstateerd. Ze verhuist naar 
Curaçao en herstelt. Daar kan ze aan de slag 
als activiteitenbegeleidster en geeft lezingen 
over de rechten van het kind. “Ik had ook een 
poppentheater en heb destijds een eigen figuurtje 

Regelmatig verhuisde Velma Solomons 
(68) haar hart achterna. Van Aruba 
naar Nederland en weer terug. Van 
Nederland naar Duitsland. En van 
Duitsland uiteindelijk naar Vaals. De 
pen reisde altijd met haar mee. Vijf 
jaar lang schreef ze voor Inzicht. Met 
veel liefde, een open blik en altijd vol 
vragen. Een portret van een schrijver. 

Een droom die uitkomt
Velma is geboren op Aruba en leefde er tot haar 
achtste. “Ik was veel ziek als kind en mijn moeder 
was arm. Toen de vrouw van mijn vader aanbood 
om voor mij te zorgen, heeft mijn moeder die 
kans gegrepen.” En dus ging de achtjarige Velma 

“Vraag jezelf af: 
hoe toegankelijk ben ik?”                                  

     

IN GESPREK MET VELMA SOLOMONS

“Ik vind dat kinderen centraal 
staan in de samenleving en wetten 
ervoor moeten zorgen dat geen enkel 
kind schade lijdt.” 

Door: Karin Somers

illustratie: George Lichtveld
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telefonisch contact met de deelnemers en 
hun ouders en stuurden als troost mooie 
kaarten naar deelnemers en vrijwilligers.

We hoorden ook dat kinderen en kleinkinderen 
nog meer dan anders hun hulp aanboden 
en langs kwamen voor een praatje.

Het plaatselijk eetcafé organiseerde iedere week 
een ‘diner chantant’ waar plaatselijke musici en 
zangers toch nog wat konden verdienen. De 
mensen die zich inschreven (zodat er voldoende 
afstand van elkaar kon worden gehouden) 
genoten van een goed maal met levende muziek.

n   GGZ-begeleiding telefonisch; Anders 
maar crisisdienst Mondriaan?

n   Hulp bij het huishouden uitgevoerd door 
mensen, die van de één naar de ander 
gaan – brengen zij het virus niet over?

n   Geen vriendin of kennis meer op 
kunnen zoeken, als Omnibuzz alleen 
rijdt voor noodzakelijke ritten.

n   Toegezegde hulp (de enige mens 
die nog kwam) ging vaak niet door 
vanwege personeelstekort.

n   Aanvragen voor hulpmiddelen bleven 
liggen, omdat geen huisbezoek 
mocht worden afgelegd.  

n   Ons blinde bestuurslid zei, dat zij natuurlijk 
niet weet op welke afstand van haar 
mensen om haar heen zich bevinden. Ze 
durft nu zelfs op bekend terrein niet goed 
meer zelfstandig de straat op te gaan.

Maar er gebeurden hier ook mooie dingen
Vrijwilligers van de Hoeskamers hebben alles 
in het werk gesteld om contact te houden met 
de mensen die aan de Hoeskamermiddagen 
deelnamen totdat ze moesten stoppen. 
Ze belden de mensen geregeld op en 
als het nodig was zorgden ze ook dat 
boodschappen voor ze werden gedaan.
De bestuursleden van JemJam hielden 

Vanuit de gemeente is de hartenkretencampagne 
begonnen. Vanaf 4 november reist een groot 
rood hart door Meerssen. Hierop verzamelen we 
de hartenkreten van de inwoners. Uiteindelijk 
worden dit hart overhandigd aan gouverneur 
Theo Bovens tijdens zijn bezoek aan de 
gemeente Meerssen op 16 december. 

Hartenkreten uit de gemeente Meerssen

Meldingen in Eijsden-Margraten
n   Geen informatie van de gemeente: waar 

kan ik terecht? Wat vervalt? enz
n   Mantelzorgers, voorheen ondersteund 

door Steunpunt Mantelzorg, kregen van 
gemeente bericht: ‘u ontvangt te zijner 
tijd een uitnodiging voor een nieuwe 
bijeenkomst’. Ze hebben die aandacht nodig!

n   Vrijwilligers werd gezegd niet meer 
op bezoek te gaan. Mensen werden 
aan hun lot overgelaten. 

Bij het Meldpunt kwamen de 
volgende meldingen binnen:
n   Poetshulpen en soms ook 

verzorgden komen niet meer.
n   Er zijn vrijwilligers meer te vinden die 

de papieren kunnen invullen of uitleg 
geven over ontvangen brieven etc.

n   Mensen kunnen niet meer naar de 
dagbesteding of hun vrijwilligerswerk. 
Dit leidt soms tot eenzaamheid. 

n   Sommigen kunnen niet meer mee met vervoer-
op-maat door de genomen maatregelen.

n   Mensen hebben moeite met het doen 
van de boodschappen, er is behoefte 
aan boodschappendiensten. 

Vanuit de GOM is men doorverwezen naar 
het meldpunt van Maastricht. Wel zijn de 
volgende situaties bekend bij het bestuur:
n   Geen dagbesteding meer voor cliënten, 

wat ervoor zorgt dat ze hun sociale 
contacten en daginvulling missen.

n   Het missen van het G-voetbal van het 
GOM team bij SV Meerssen, waardoor hun 
leukste activiteit kwam te vervallen. 

n   Onduidelijkheid hoe men nu verder 
moest met deze maatregelen doordat 
ze toch afhankelijk zijn van derden. 

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen
Vanuit ontmoetingspunt De Ketel in Meerssen 
waren vrijwilligers beschikbaar om boodschappen 
te doen voor mensen of praatje te maken 
als ze eenzaam zijn of even wilde praten. 

CORONA EN MENSEN MET EEN BEPERKING: 
DE PRAKTIJK

In de troonrede stipte Koning Willem-
Alexander het al even aan: “Corona 
raakt ons allemaal … Mensen met een 
beperking vaak nog harder dan anderen.” 
We vroegen de verschillende platforms 
naar de ervaringen in hun gemeente. 

Maastricht

Meerssen

Eijsden-Margraten

ACTUEEL
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❤ ❤ ❤ 
Dagbesteding Jantjes uit Gronsveld, die u zich vast nog herinnert van onze vorige editie, 

heeft dit jaar speciaal voor alle carnavalsvierders een “roed, geel en greun” project.  
Zij steken de “lempkes” aan, in hun “pekske” doen ze een walsje, 

zingen Alaaf maar blijven braaf. 
Wilt u ook uw eigen carnavalshartje in deze rare tijden wat sneller laten kloppen 

steek dan ons kaarsje aan ...

Wilt u ook een kaarsje? Neem dan contact op via www.dagbestedingjantjes.nl/contact 
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niet echt aan het werk komen, 
blijven zo in de bijstand. Dat 
betekent een grote achterstand 
ten opzichte van valide 
werknemers. Voor mensen met 
een UWV uitkering is het UWV 
de instantie die de re-integratie 
zou moeten regelen. Ook voor 
deze mensen, die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn verklaard, 
is aangepast werk nodig.

Een speciale categorie is die van 
de mensen die recht hebben 
op beschut werk. Het gaat 
dan om mensen die blijvend 
aanpassingen en/of begeleiding 
nodig hebben om werk te kunnen 
verrichten. Het UWV kan bij een 
arbeidsmogelijkhedenonderzoek 
vaststellen of mensen zijn 
aangewezen op beschut 
werk. Mensen kunnen ook 
zelf een adviesaanvraag 
indicatie beschut werk doen 
bij het UWV. Maar wie zo’n 
indicatie heeft, heeft daarmee 
nog geen baan. Maastricht 
en Heuvellandgemeenten 
stellen dat zij slechts voor 
een beperkte groep beschut 
werk kunnen aanbieden. 

Er moet gewoon te veel geld 
bij. En dan zitten we dus in 
een politiek verhaal. In de 
eerste plaats de doorlopende 
bezuinigingen van de landelijke 
overheid op uitgaven in het 
Sociaal Domein. Daarom grijpt 
men naar het instrument 
‘vrijwilligerswerk’, duren 
proefplaatsingen langer dan 
noodzakelijk of zijn mensen 
aangewezen op ‘arbeidsmatige 
dagbesteding’. Mensen met 
een indicatie beschut werk, die 

doen op een aangepaste 
werkplek, zijn opgenomen in 
het ‘doelgroepenregister’. Het 
geplande aantal werkplekken 
zou hiermee overeen komen. Het 
afgesproken aantal aangepaste 
werkplekken bij bedrijven en 
overheid wordt echter niet 
gehaald. Met name de overheid 
blijft achter bij die afspraak. 
De gemeenten hebben 
onvoldoende budget om voor 
alle mensen, die aangepast 
werk zouden willen doen, 
het loon aan te vullen. 

Vooral mensen met weinig 
arbeidsvermogen krijgen 
hierdoor niet de kans om 
zelfstandig te leven. Zij 
‘zitten in de bijstand’. Als er 
thuis meer mensen met een 
uitkering zijn, geldt voor hen 
ook nog de kostendelersnorm. 
Zelfstandigheid wordt daarmee 
een utopie. Deze mensen 
moeten blij zijn met ‘werk met 
behoud van uitkering’, zonder 
uitzicht op echt werk. Zo is de 
wet natuurlijk niet bedoeld.

Participatie Wet uitvoert) 
het loon aanvullen tot het 
minimumloon: loonsuppletie.

Met dit alles is het wettelijk 
kader misschien vereenvoudigd, 
maar het leven voor mensen 
met een arbeidsbeperking is 
er niet vrolijker op geworden.

Voor mensen met een 
arbeidsbeperking was werk 
bij de Sociale Werkplaats een 
uitkomst. Sociale werkplaatsen 
ontvingen subsidie. Daardoor 
konden ze relatief goede 
arbeidsvoorwaarden bieden. Zij 
kunnen niet op dezelfde manier 
verder, omdat hun subsidie 
is vervallen. De mensen die 
een beroep zouden kunnen 

Mensen die niet in staat zijn 
om zonder aanpassingen 
en/of begeleiding regulier 
werk te verrichten, konden 
tot 2015 een WSW-
indicatie krijgen en aan het 
werk gaan bij de Sociale 
werkplaats. Sinds 2015 is 
het niet meer mogelijk om 
in de WSW te komen.

Ook na 2014 zijn er echter 
mensen die alleen kunnen 
werken in aangepaste functies 
en/of met begeleiding. 

Voor 2015 konden deze 
mensen, als ze van jongs af 
aan beperkingen hadden, een 
Wajong-uitkering krijgen. Sinds 
2015 wordt een Wajong-uitkering 
alleen toegekend aan mensen die 
al in hun jeugd niet of nauwelijks 
arbeidsmogelijkheden hadden. 
Iedereen, die meer dan 20% 
arbeidsvermogen heeft (en geen 
arbeidsongeschiktheidsuitkering 
van het UWV), kan een beroep 
doen op de Participatie Wet. 
Het idee hierbij is dat bedrijven 
en overheid samen voldoende 
aangepaste banen aanbieden. 
Als mensen naar vermogen 
werken, maar daarmee minder 
dan het minimumloon verdienen, 
zou de gemeente (die de 
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             Sociale werkplaats opgeheven. En nu?

BESCHUT WERK

NIEUWS

Door Els Damsma-Nijland en Rob Gubbels

De Sociale Werkplaats 
als uitkomst

Een politiek verhaal

Recht op beschut werk

Zelfstandigheid als 
utopie

Oproep

Heeft u een beperking 
en ervaringen met 
het vinden van werk? 
Wij zijn op zoek 
naar de verhalen van 
onze lezers voor in 
de volgende Inzicht. 
Stuur een mailtje naar 
samenonbeperkt@gmail.
com vóór 15 april 2021.  

NIEUWS
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   Door: Jef Claessens

Het jaar 2020 moest voor de GOM een 
jubileumjaar worden. We werden 24 
januari 1980 opgericht en bestonden dit 
jaar 40 jaar. We hadden grootse plannen.

In 2018 werden al plannen gemaakt voor een 
organisatieopzet voor het jubileumfeest in 2020. 
Vanaf de bestuursvergaderingen in 2019 werd het 
40-jarige jubileumfeest maandelijks op de agenda 
geplaatst. De plannen werden steeds duidelijker.
 

De feestelijkheden zouden gespreid worden over 
het gehele jaar 2020.
In het voorjaar een Limburgse middag met een 
natje en een droogje.
Medio 2020 een wandeltocht in samenwerking met 
het IVN Meerssen. 
In het najaar een bloemschikmiddag en als klap 
op de vuurpijl, in de eerste helft van december 
2020 onze zeer gewaardeerde Santa-Run waar 
veel mensen met een beperking naar uitkijken. 

Er werd een werkgroep geformeerd die het feest 
op poten ging zetten. De werkgroep bestond uit 
de kartrekker Miranda Verhoeven en aangevuld 
door voorzitter Leroy Verhoeven en bestuursleden 
Peter Vrehen en Frank Balendonk. De rest van de 
bestuursleden werkte mee aan de hun betreffende 
disciplines.

In oktober 2019 werd de datum voor het jubileum-
feest vastgelegd: 5 april 2020. De locatie en het 
tijdstip moest worden vastgelegd. De vla moest 
besteld worden en de artiesten gecontracteerd. 

Affiches en flyers moesten ontworpen en gedrukt 
worden. Het orkest werd geregeld. Het meeste 
kwam op de schouders neer van Miranda 
Verhoeven. Anderen brachten affiches en flyers 
rond. Teksten werden gemaakt voor advertenties.

Alles liep volgens planning tot 12 maart 2020, 
toen premier Rutten vroeg om sociaal contact te 
mijden en de 1½ meter afstand te respecteren.
Toen was het einde van de festiviteiten in 
zicht. Er vond telefonisch overleg plaats. Alles 
moest worden verzet worden. Een pluim voor 
alle artiesten die hiervoor volledig begrip 
opdrachten en niets in rekening brachten.

Voor het bestuur braken spannende tijden aan: 
wanneer kon het nu wel doorgaan? Er werden 
vergaderingen georganiseerd om een gaatje 
te vinden om een en ander toch door te laten 
gaan. Helaas was dit niet mogelijk. We willen 
bezoekers geen onnodig risico laten lopen. In 
september werd de knoop definitief doorgehakt: 
alle festiviteiten worden opgeschoven naar 
2021. Hopelijk is er dan een coronavaccin, zodat 
we weer een normaal leven kunnen leiden.

HET JUBILEUMJAAR 2020…MAAR TOEN KWAM CORONA

Een heel jaar feest

Datum, feest en flyers

Het bestuur van GOM wenst jullie: 
een goede gezondheid, haw pin en 

wat in het vat zit verzuuri niet.

Het bestuur van GOM wenst jullie: 
een goede gezondheid, haw pin en 

wat in het vat zit verzuurd niet.

Laten we hopen dat er 
mooie dingen voortkomen 

uit al die ervaringen !

Aan het werk

Totdat ...

Geen onnodig risico

GEHANDICAPTEN-
ORGAINISATIE
MEERSSEN

                   Door: Els Damsma-Nijland 

In het vorige nummer van In Zicht lieten 
we weten dat we dachten aan het vieren 
van ons jubileum (25 jaar in september 
2020) in januari-februari 2021.
Zoals het er nu uit ziet in onze corona-
wereld was dat veel te optimistisch.
We kunnen u alleen beloven, dat wat ons 
betreft van uitstel GEEN AFSTEL komt.

Laten we hopen dat u en wij binnen een jaar toch 
een keer weer vrolijk onze huizen uit komen, elkaar 
omarmen, en het leven vieren met z’n allen!
Een tijd om naar uit te kijken … 

U hoort van ons, zodra we mogelijkheden 
zien om met u bij elkaar te komen.

Het idee alleen al… Een opsomming van jaartallen? 
Spannend, maar niet heus.
We schreven: In de volgende In Zicht kunt 
u lezen over de acties van het Platform:
Welke successen maakten ons blij? Welke situaties 
blijven ons bezig houden?

Ja, we willen dat alles met u delen, maar dan zijn 
het toch echt 3 of 4 bladzijden. 
We sturen u ons verhaal heel graag toe. Als u dat 
wil, bel dan naar het secretariaat (Marie-José 
Kicken, tel. 043-4581470) of stuur een mailtje naar 
info@platformzem.nl 

De werkgroep Toegankelijkheid wil graag een over-
zicht maken van hindernissen die mensen met een 
beperking tegenkomen als ze naar buiten gaan in 
hun dorp.
We zoeken mensen, die daar voor hun eigen dorp 
aan mee willen doen.

We ontvangen uw aanmelding graag op 
info@platformzem.nl of telefonisch op 
043-4072579. Dank alvast!  

2020: het jaar dat we ons soms in de steek 
 gelaten voelden …
 het jaar dat we soms weken lang - met pijn 
 in ons hart - mensen in de steek moesten 
 laten, maar daar toch iets op vonden door 
 kaartjes, telefoontjes enz.

2020:   het jaar dat we er achter kwamen, dat er 
veel vriendelijke mensen om ons heen 
zijn. Ze willen graag wat doen voor een 
ander, maar dan moet u wel laten weten, 
dat u iemand zoekt, die u misschien 
kan helpen om voor elkaar te krijgen 
wat u nu even niet zelf klaar krijgt. 

Lieve, trouwe achterban van Eijsden-Margraten

25 jaar op een halve bladzij ?

2020 Voor veel mensen zal het in de 
herinnering blijven als een moeilijk jaar

Oproep
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Er zijn verschillende factoren die bij 
de keuze van een rolstoel meespelen. 
Zoals de ernst van de beperking, de 
prognoses, de vergoedingen, de cognitieve 
capaciteiten en de omgeving waarin de 
rolstoel gebruikt wordt. Een grote groep 
gebruikers kiest voor een manuele rolstoel, 
omdat ze makkelijker te vervoeren of 
te bedienen zijn of beter past bij hun 
wensen. Dit heeft soms grote gevolgen.

Ondanks een juiste afstelling 
van de hoepels, zitbreedte 
en zitdiepte van de rolstoel 
stoel zien we dat het 
veelvuldig hoepelen kracht 
en energie kost. Dat kan 
leiden tot een overbelasting van de armen, polsen 
en schouders. RSI-klachten bij het gebruik van 
een manuele rolstoel moet voorkomen worden.
RSI staat voor Repetitive strain injury en is een 
verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken 
hebben met repetitieve bewegingen, trillingen, 
mechanische compressie en langdurige houdingen. 
Er bestaat een sterk verband met de frequentie 
en de grootte van de belasting. RSI-risicolocaties 
zijn de schouder, elleboog en de pols. Hier 
kunnen pijn en ongemak optreden. De gevolgen 
van RSI zijn bijvoorbeeld minder actieve 
deelname in de samenleving of slechter slapen. 
Sommige klachten kunnen zelfs chronisch 
worden. Om deze risico’s te vermijden zijn 
er hulpmiddelen. Zij bieden ondersteuning 
voor gebruikers van manuele rolstoelen.

De SmartDrive bijvoorbeeld. Dit is een 
hoepelondersteuning die is afgestemd en 
ontwikkeld voor de eindgebruiker. Het is de lichtste 
hoepelondersteuning in vergelijking met andere 
oplossingen. Hierdoor gaat u met minder moeite 
vooruit. De SmartDrive past op bijna elke manuele 
rolstoel dankzij de standaard montagebeugels 
en wordt gemonteerd op een plaats waar 
het effect op de voortstuwing minimaal is 

en de gebruiker geen noemenswaardige 
aanpassingen aan de stoel hoeft te doen.

Meer energie over
SmartDrive stimuleert een actieve levensstijl. 
Het is een aanvulling op de energie die een 
rolstoelgebruiker normaal gesproken moet 
gebruiken. Met één druk op de knop, tik of gebaar
krijgt hij of zij een extra duwtje in de rug wanneer 
en waar dat nodig is. Het helpt gebruikers om 
heuvels en hellingen op te gaan en lange afstanden 
af te leggen zonder dat ze hoeven te hoepelen. 
Het biedt diverse besturingsmogelijkheden en 
technologie die een passende ondersteuning 
bieden en repetitieve belasting kan verminderen.

Een andere techniek is de PushTracker E2. Deze 
is ontwikkeld met het oog op connectiviteit. Het 
is uitvoerig getest en heeft bewezen constant 
betrouwbaar en extreem duurzaam te zijn. 
De PushTracker E2 maakt het gebruik van de 
SmartDrive eenvoudiger. Met de door bewegingen 
geactiveerde bedieningselementen is het mogelijk 
om de SmartDrive te starten met een eenvoudige 
tik van de hand, zonder te hoeven duwen of reiken.

Schakelaar besturing
Een aanvulling op de SmartDrive is de 
SwitchControl. Deze biedt gebruikers nog 
een andere programmeerbare optie. Met een 
druk op de knop kan de SmartDrive worden 
ingeschakeld voor een snelle energieboost. Of 
het kan worden geactiveerd in de vergrendelde 
modus voor een constant vermogen over 
lange afstanden. Zo kunnen gebruiker de 
SmartDrive met meer vertrouwen te ervaren. 
Wanneer de motor is geactiveerd kan deze 

ook via de schakelaar worden uitgezet. Als 
de motor is uitgeschakeld kan de gebruiker 
stoppen door het afremmen op de hoepels. 
Wilt u meer informatie over de SmartDrive 
neem gerust contact op met Permobil: 
info@permobil.nl of kijk op de website van Permobil.

MET MINDER KRACHT VOORUIT

SmartDrive

PushTracker E2

Risico op RSI

Wist u dat u bij Buurtnetwerk Bboost gratis 
een duwrolstoel kunt lenen? Handig als 
u even de stad in wilt. Het afhaaladres is 
Zwanenstraat 4. Maak wel van te voren een 
afspraak via 043 3219149. U kunt de rolstoel 
vervolgens afhalen op maandag, woensdag, 
donderdag of vrijdag tussen 12.00 en 14.30 
uur. U kunt op het plein voor Bboost parkeren 
met invalidenparkeerkaart en parkeerschijf 
zichtbaar achter de voorruit. Contactpersoon 
voor de leenduwrolstoel is Peter Vrehen. 

Scootmobieluitleenpunten
Er zijn diverse punten om een scootmobiel 
te lenen. Op de website van de gemeente 
Maastricht staat precies aangegeven 
waar deze zich bevinden. 

Ga naar www.gemeentemaastricht.nl
Klik op Zorg en WMO - Klik op Scootmobiel
Onderaan de pagina staat een lijst met uitleen-
punten U kunt ook naar 
www.gemeentemaastricht.nl gaan en in de 
zoekbalk ‘scootmobiel, uitleen’ invullen. 

DUWROLSTOEL LENEN EN SCOOTMOBIELUITLEENPUNTEN
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Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, Maastricht
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
afspreken via 043-7630030

Willem Vliegenstraat 12, Gulpen
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
afspreken via 043-4072579

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

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

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

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

Heeft u informatie of advies over de zorg nodig?
Constateert u eventuele knelpunten of heeft u 
ervaring in de zorg en wilt u deze met ons delen?

SPREEKUUR SAMEN ONBEPERKT 
Meldpunt Zorg en Welzijn
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht
Woensdag en donderdag van 11.30-14.30

Ook kunt u om de veertien dagen op 
de donderdag op de oneven weken 
terecht op de locatie Vegro 
Brusselsestraat 148 | 6211 PJ te Maastricht

Wij zouden het op prijs stellen om van te voren een 
afspraak te maken voor uw bezoek. Dit kan via ons 
e-mail adres: samenonbeperktmeldpunt@gmail.
com of via ons telefoonnummer 06-83824685
Bereikbaar op woensdag en donderdag 
van 11.30-14.30 uur

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

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

Spreekuur Arbeidsbeperking en uitkering
Maastricht-Heuvelland 

Wijk Service Punt Wyckerpoort/Wittevrouwenveld
Voltastraat 50 | Maastricht
Iedere dinsdag 14.00-15.30 uur
Afspreken via 043-7630030

Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70 | Maastricht
Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Afspreken via 043-7630030

basisvoorwaarden voldoen. Men kan voor 
het gemak een checklist hanteren en er kan 
ingegaan worden op verschillende fasen

Basisvoorwaarden gemeente

n  De politieke wil om van toegankelijkheid 
een beleidsthema te maken.

n  Voldoende ambtelijke ondersteuning 
om het beleid uit te bouwen.

n  Toereikend budget.
n  Kennis van de toegankelijkheidswetgeving.
n  Communicatie met en participatie 

van de bevolking.

Vragen die wij ons hierbij kunnen stellen.

n  Is er een wethouder belast 
met toegankelijkheid?

n  Is er in het bestuursakkoord aandacht 
voor toegankelijkheid?

n  Is er een beleidsnota toegankelijkheid?
n  Is er een verordening toegankelijkheid?
n  Is er een ambtenaar (gedeeltelijk) 

vrijgesteld voor toegankelijkheid?
n  Indien dit zo is kan men dan afspraken 

maken met deze ambtenaar?
n  Enz., enz.

In de volgende Inzicht  gaan we in 
op beleidstraject in fasen 
n  Politieke agendering 
n  Beleidsontwikkeling 
n  Beleidsuitvoering. 

Op internationaal vlak heeft toegankelijkheid een 
belangrijke plaats in VN-standaardregels (Agenda 
22) betreffende het bieden van gelijke kansen aan 
alle gehandicapten. Concreet worden de staten 
hierin aangemaand om wettelijke voorschriften te 
maken die de toegankelijkheid op alle terreinen in 
de maatschappij waarborgen. Bovendien wordt 
er van hen gevraagd om bij de ontwikkelingen 
van normen en criteria en bij de evaluatie van 
de wetgeving gebruikers te raadplegen. Zodat 
bij het ontwerp en de bouw van de fysieke 
omgeving van begin af aan rekening wordt 
gehouden met integrale toegankelijkheidseisen.

Agenda 22 heeft tot doel gemeenten 
en organisaties van mensen met een 
beperking een handreiking te bieden 
voor het maken van lokaal beleid.

Uitgangspunt voor de Nederlandse situatie is 
naast de Grondwet de Wet Gelijke Behandeling 
op grond van handicap of chronische ziekte. Deze 
wet verbiedt discriminatie van mensen met een 
handicap of chronische zieken bij de toegang 
tot arbeid, beroepsopleidingen en vervoer.

In artikel 150 van de Gemeentewet staat dat 
de raad een verordening vaststelt waarin 
regels worden gesteld met betrekking 
tot de wijze waarop ingezetenen en 
belanghebbenden bij de voorbereiding van 
gemeentelijk beleid worden betrokken.

Om een effectief en efficiënt toegankelijkheids-
beleid op gemeentelijk vlak te kunnen 
voeren, moet de gemeente aan een aantal 

INZICHTWIJZER

VOLLEDIGE TOEGANKELIJKHEID

Maastricht

Meerssen

Eijsden-Margraten

Maastricht - Heuvelland

In de vorige Inzicht van begin 2020 hebben wij 
geschreven over de Toegankelijkheid en de Gemeente. Nu volgt deel 4.

Wet Gelijke Behandeling

Artikel 150

Gemeentelijk beleid

Agenda 22

Door: Jef Claessens

Inzicht wenst iedereen een 
mooie en gezonde kerst. 

Ook al leven we op afstand, 
we denken aan elkaar.

deel 4



>>> Stuur een mailtje naar samenonbeperkt@gmail.com <<<

>>> OPROEP <<<
wij zoeken versterking

redacteur en fotograaf
 Wil jij bijzondere interviews houden, artikels schrijven over diverse onderwerpen? 

Of heb je een scherp oog en dito lens? Wil je daarbij graag samenwerken 
in een gezellig team? 

advertentie

RECTIFICATIE 

In het artikel over Code VVR in 
de vorige Inzicht stond dat de 
regeling op 1 juli 2020 intreedt. 
Echter, vanwege de coronacrisis 
bleek dat niet haalbaar en wordt de 
overgangstermijn van de Code VVR 
verlengd tot 1 januari 2021.

Cliëntondersteuning MEE
Iedereen met vragen over leven met een beperking kan kosteloos bij de cliënton-
dersteuners van MEE terecht. Het kan gaan om allerlei vragen over zorg, wonen, 
onderwijs, vrije tijd, werk en inkomen. Wij bekijken samen met u wat nodig is om 
uw vraag op te lossen. U krijgt informatie, advies en praktische ondersteuning 
bijvoorbeeld bij het voeren van het keukentafelgesprek.
De medewerkers van MEE zijn goed op de hoogte van wetten en regels zoals de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet 
en kennen de wegen in uw regio.
Cliëntondersteuning is onafhankelijk. Uw vraag staat centraal. 

MEE biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet aan-
geboren hersenletsel, een chronische ziekte of een psychische beperking. Professio-
nals, mantelzorgers en familie kunnen ook bij MEE terecht.

Wat MEE nog meer voor u kan doen
n Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (Wlz)
n  Integrale Vroeghulp
  Integrale Vroeghulp is bedoeld voor ouders die vermoeden dat hun kind (0 tot 

6 jaar) problemen heeft in de ontwikkeling
n  Informatiebijeenkomsten: Herkennen van en omgaan met mensen met een 

(lichte) verstandelijke beperking, een vorm van autisme of niet aangeboren 
hersenletsel (NAH)

n  Cursussen en trainingen: bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen, agres-
sie-regulatietrainingen. Cursussen voor broertjes en zusjes van kinderen met 
autisme of budgetteringscursussen

Meer informatie: 

neem contact op met het 
servicepunt van 
MEE Zuid-Limburg: 088-010 22 22
of kijk op onze website: 
www.meezuidlimburg.nl meedoen  mogelijk maken


