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“We willen laten zien wat mensen met een beperking nodig hebben”  
 
Lokale belangenbehartiging en zichtbaarheid 
 
 
De veranderingen van wet- en regelgeving in de zorg voor mensen met een beperking, 
brengen met zich mee dat gemeenten meer verantwoordelijk zijn voor het regelen van 
zorg en ondersteuning. Het is daarbij belangrijk dat lokale belangenbehartigers meer 
zichtbaar worden bij wethouders en gemeenten. “Ambtenaren moeten de 
verschillende doelgroepen op hun netvlies hebben om goed beleid te kunnen maken. 
Beleid dat zorgt voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een beperking.” 
Aan het woord zijn belangenbehartigers van het eerste uur, Annemie van den Heuvel 
en Roos Kapteijns. 
 
Het werkgebied van Annemie van den Heuvel en Roos Kapteijns is Noord Brabant. Annemie 
werkt voor belangennetwerk KansPlus, ledengroep Bossche Ommelanden. Zij is zelf 
ervaringsdeskundige, als moeder van een dochter met een verstandelijke beperking. Roos is 
manager bij het Gehandicaptenplatform ’s Hertogenbosch. De ledengroep van KansPlus 
werkt samen met het Gehandicaptenplatform en vertegenwoordigt de groep mensen met 
verstandelijke beperkingen.	
 
Annemie: “Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om een zo 
zelfstandig mogelijk leven te leiden. Een leven waarin zij ook volwaardig mee kunnen doen in 
de samenleving. En dat dan op alle levensgebieden: wonen, werken, vrije tijd. Dat willen wij 
laten zien.” 	
 
En wie kunnen nu beter duidelijk maken wat er speelt en wat er nodig is dan 
ervaringsdeskundigen en verwanten zelf. Roos: “Door de verhalen van de mensen zelf, 
wordt zichtbaar hoe de zorg en ondersteuning in de gemeente nu geregeld is. Wat gaat 
daarin goed en wat kan beter? Graag komen en blijven we hierover in gesprek met 
gemeentelijke instanties en andere partijen.” Annemie: “Dat gebeurt nog te weinig en als 
ledengroep van KansPlus kunnen we hier een deskundige onafhankelijke rol in spelen.” 	
 
Netwerken 
Roos en Annemie werken aan het verbreden van hun netwerk. Dat heb je ook nodig om de 
verhalen van mensen zelf boven water te krijgen.  
 
“We zoeken het contact met organisaties die activiteiten organiseren voor mensen met 
verstandelijke beperkingen. Daar gaan we banden aan met ervaringsdeskundigen en 
vertegenwoordigers. Dat doen we ook via bijvoorbeeld Wmo-raden en cliëntenraden. In deze 
raden zitten betrokkenen (familie, mantelzorgers of vrijwilligers) die de belangen van mensen 
met een verstandelijke beperking vertegenwoordigen.”   
 
Roos heeft een sociale kaart van de gemeente Schijndel en cliëntenraden gemaakt. Dit kan 
uitgerold worden over enkele andere gemeenten van het werkgebied van de ledengroep van 
KansPlus, zoals Vught en alle andere gemeenten behorende tot de regio Bossche 
Ommelanden. 
Roos: “Je hebt dan een goed overzicht van organisaties, activiteiten en inspraakorganen 
waar mensen met een beperking, ouders, vertegenwoordigers in zijn vertegenwoordigd. Het 
is belangrijk om dit overzicht vervolgens goed bij te houden.” 	

 
Verhalen van ervaringsdeskundigen 
Annemie en Roos willen dit netwerk inzetten om vanuit ervaringsdeskundigheid invloed uit te 
oefenen op afspraken en activiteiten in de gemeente, de wijk, de samenleving. Wat zijn dan 
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belangrijke onderwerpen in het leven van mensen met verstandelijke beperkingen en hun 
omgeving? Waar lopen zij tegenaan in de gemeente? Annemie en Roos doen een boekje 
open over hun ervaringen én successen. 
 
Regiotaxi en bejegening  
Bij het gehandicaptenplatform kwamen veel vragen binnen over de regiotaxi. Roos: “Niet 
alleen vragen maar ook klachten en vervelende ervaringen. We hebben hierover contact 
opgenomen met de gemeente. De gemeente reageerde hier voortvarend op en heeft een 
klankbordgroep reizigers opgericht. In deze klankbordgroep zit ook iemand uit de ledengroep 
KansPlus naast vertegenwoordiging van het Gehandicaptenplatform, ouderen en mensen 
met een visuele beperking.”  
Annemie: “De opmerkingen over de regiotaxi gingen bijvoorbeeld over het te laat of te vroeg 
arriveren van taxi’s. Chauffeurs die te ongeduldig zijn. Rolstoelen die niet goed in de taxi 
staan.”  
 
In de klankbordgroep zijn deze ervaringen van mensen met een beperking gedeeld en 
besproken. Een goede en directe manier van communiceren met gemeenteambtenaren zo 
blijkt, want op deze manier is succesvol invloed uitgeoefend op het beleid rond de regiotaxi.  
• De houding van de taxichauffeurs is veranderd. Zij weten beter om te gaan met mensen 

met een beperking.  
• Er is een terugbelservice ingesteld. Dat betekent dat de chauffeurs persoonlijk contact 

opnemen met degene die zij moeten halen of brengen. Zij maken dan een duidelijke 
tijdsafspraak en weten van tevoren welke ondersteuning zij de cliënt moeten bieden. En 
de cliënt weet precies waar hij aan toe is.  

• Er is een instructie gekomen voor hoe rolstoelen vast moeten worden gemaakt. Dat heeft 
als resultaat dat rolstoelen nu veilig staan. 

• Bij de aanbesteding is op aanraden van deze klankbordgroep gekozen voor kwaliteit 
boven prijs. 

 
PGB werkgroep 
Vanuit het Gehandicaptenplatform is er een projectgroep persoonsgebonden budget (PGB) 
vanuit de Wmo opgezet. Dit vanwege de moeilijkheden met het PGB en de nieuwe 
regelingen rond deze voorziening. Roos: “In deze groep zitten ervaringsdeskundigen en 
vertegenwoordigers van zowel mensen met een verstandelijke als met een lichamelijke 
beperking. Bij de vergaderingen zit vaak de ambtenaar die PGB in zijn portefeuille heeft. De 
verhalen van de vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen maken de ambtenaar 
duidelijk waar mensen met een PGB tegen aan lopen. De projectgroep werkt als een 
klankbordgroep voor de ambtenaar. Het resultaat is dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
rekening houdt met de gevolgen van de nieuwe regelingen rond het PGB voor burgers met 
een beperking.”	

 
Werkgroep VN-verdrag 
Komende zomer wordt het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 
geratificeerd. Het gehandicaptenplatform heeft nu ook een projectgroep VN-verdrag 
ingesteld.  
Roos: “Het VN-verdrag zorgt er voor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen 
doen. Dat betekent dat gemeenten beleid moeten gaan aanpassen. Het is belangrijk dat 
gemeenten input krijgen van ervaringsdeskundigen zelf en hun vertegenwoordigers, over de 
toegankelijkheid van gebouwen, activiteiten, informatie enzovoorts. Gemeenten moeten 
goed op de hoogte zijn van wat de verschillende doelgroepen van mensen met een 
beperking nodig hebben om goed in de samenleving mee te kunnen doen.” Ook KansPlus 
heeft een vertegenwoordiging is deze groep.  
Scholing consulenten Wmo 
Het Gehandicaptenplatform heeft samen met de gemeente een scholing voor consulenten 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) georganiseerd. Hierbij zijn ook leden van 
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KansPlus door het platform betrokken. De consulenten zijn geschoold in het houden van 
‘keukentafelgesprekken’. Ervaringsdeskundigen deden mee in een rollenspel over de 
ondersteuningsvragen van mensen met een beperking. Door deze praktijkverhalen konden 
consulenten zich een beter beeld vormen van wat de veranderingen in ondersteuning voor 
mensen met een beperking betekent. 
Annemie: “Door zelf te ervaren wat de veranderingen voor mensen met een beperking 
inhoudt, kunnen Wmo consulenten beter inspelen op de ondersteuning die mensen kunnen 
krijgen of behouden.” 
 
Meepraten vanuit ervaringen werkt 
Het is voor iedereen een voordeel als duidelijk wordt wat mensen met een beperking nodig 
hebben om gewoon mee te kunnen doen. Zowel voor gemeenten als voor de mensen om 
wie het gaat. Annemie: “Marieke, mijn dochter kan bijvoorbeeld door de aanpassingen bij de 
regiotaxi, met name de terugbelservice, nu goed zelfstandig reizen.” 
 
“Ik heb ook iemand anders met een verstandelijke beperking ondersteund tijdens het 
keukentafelgesprek. Zij kreeg eerst ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Nu 
wordt dat geregeld vanuit de Wmo. Zij was erg bang dat dit veel voor haar zou veranderen. 
Ik heb – vanuit mijn eigen ervaringen met Marieke – tijdens het gesprek met de gemeente 
goed duidelijk kunnen maken waarom de zorg en ondersteuning die zij eerder kreeg moest 
blijven zoals deze was. Dat heeft geholpen.”  
  
 
Mee doen?! 
 
Wilt u meer weten over de activiteiten van de ledengroep Bossche Ommelanden van 
KansPlus? En over hun samenwerking met het Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch? 
Wilt u mee werken aan het meer bekend maken van het belang en de activiteiten van deze 
organisaties?  
 
Annemie en Roos staan open voor het delen van ervaringen.  
Laat ook uw stem horen of uw verhaal gelden!  
 
Roos Kapteijns, 073 6911470, kantoor@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl  
	


