
Nieuwsbrief 11e jaargang nr. 44-Augustus 2013  Pagina 1 
Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie 

 
 
 
 
 
                    

Augustus 2013  

Meer dan welkom 

Week van de Toegankelijkheid 2013 

Het duurt nog even, maar toch zijn de voorbereidingen voor de Week van de 
Toegankelijkheid 2013 al weer in volle gang. De Week van de Toegankelijkheid vindt dit jaar 
plaats van 7 t/m 12 oktober. Onder het motto ‘Meer dan welkom’ zetten we het geslaagde 

thema van 2012 - klantvriendelijkheid - opnieuw centraal. Natuurlijk is iedereen overal 

welkom, maar soms is daar iets meer voor nodig. 

Onder het motto ‘Meer dan welkom’ laten mensen met beperkingen tijdens de Week van de 
Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen. Klantvriendelijkheid betekent dat 

mensen zich welkom voelen, dat er rekening met hen wordt gehouden. Je welkom voelen is belangrijk 
voor mensen met uiteenlopende beperkingen en gaat over informatie, toegankelijkheid en bejegening. 

Elk jaar tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseren organisaties van mensen met beperkingen 
heel verschillende activiteiten. Soms landelijk, maar meestal in hun eigen gemeente. Vaak werken zij 
daarbij samen met bedrijven en gemeenten. Klantvriendelijkheid levert namelijk niet alleen voordeel op 

voor mensen met beperkingen, maar ook voor winkels, horeca, musea en andere bedrijven en 

gemeentelijke instellingen. 

 In 2013 leggen we tijdens de Week van de Toegankelijkheid een link met het VN-verdrag. Het VN-
verdrag voor personen met een handicap stelt dat mensen met een beperking het recht hebben om 

zelfstandig mee te doen in de samenleving. Klantvriendelijkheid is een praktische, positieve vertaling van 
de uitgangspunten van het VN-verdrag: Iedereen is welkom, en soms is daarvoor net iets extra’s nodig. 

Daarom wordt tijdens de Week van de Toegankelijkheid aandacht gevraagd voor het voorkomen en 
oplossen van de belemmeringen die mensen met beperking tegenkomen.  

Voor vragen over de Week van de Toegankelijkheid: www.weekvandetoegankelijkheid.nl, 
info@weekvandetoegankelijkheid.nl of T 030 2916600. 

 CG-Raad, Platform VG en de Oogvereniging zijn de initiatiefnemers van de Week van de 
Toegankelijkheid.                                                                                                                        

Bron: Persbericht Week van de Toegankelijkheid 

Aandacht voor mantelzorg  

Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op om beter te luisteren naar de vragen van 
mantelzorgers. Ook zegt Van Rijn in zijn brief aan de Kamer dat mantelzorgers en 

vrijwilligers nooit mogen opdraaien voor lijfsgebonden zorg. 

Eind juli riep VWS-staatssecretaris Van Rijn gemeenten en zorgverleners op om beter te luisteren naar de 
behoeften en vragen van mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, 
wordt er meer van hun omgeving gevraagd. Betere ondersteuning voor die groep is dan cruciaal. 

Geen lijfsgebonden zorg                                                                                                                        
In een uitzending van Nieuwsuur stelde de wethouder van Deventer dat de persoonlijke verzorging van 

mensen die lijfsgebonden zorg nodig hebben, prima door vrijwilligers kan worden gedaan. Hij dacht 
daarbij aan het wassen van mensen, verschonen van katheterzakken en verwisselen van protheses. 

In zijn Kamerbrief schrijft Van Rijn als reactie dat hij mantelzorgers en vrijwilligers tot niets zal verplichten 
en nooit zal laten opdraaien voor lijfsgebonden zorg. Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke 

verzorging moeten kunnen blijven rekenen op hulp van goede kwaliteit door gekwalificeerde verzorgers. 
In zijn brief koppelt hij lijfsgebonden zorg aan professionaliteit (‘gekwalificeerde zorg’). Dat de gemeente 

Deventer werklozen en vrijwilligers deze verzorging wil laten doen, is volgens de staatssecretaris in strijd                                                                                                                                      

met dat uitgangspunt.                                                                                                                  
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Mantelzorg versterken                                                                                                                 
Gezien de onmisbare rol van mantelzorgers, wil Van Rijn hun positie versterken. Hij gaat onder meer 

regelen dat mantelzorgers kunnen meepraten als de gemeente de zorgvraag van hun naasten in kaart 
brengt.                                                                                                                                           

Reacties                                                                                                                                               
De kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn leidde tot veel reacties:                                                

Bron: Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 

Gratis Krukken bij Vitaal 

Careyn Keuzepakket en thuiszorgwinkel Vitaal bieden abonnees zo´n 45 artikelen, waaronder de kleine 
loophulpmiddelen, zoals krukken, gratis aan. 

De hulpmiddelen zijn af te halen bij Vitaal aan de Oosthavenkade  44. 

Voor sommige hulpmiddelen is een indicatie nodig. 
Zodra men de indicatie van Vitaal heeft ontvangen, mag men het (loop)hulpmiddel ongeacht welke 

zorgverzekering, gratis lenen! 
Neem voor vragen over de indicering contact op met Vitaal, tel. 088 – 030 0500 

Bron: Nieuwsbrief Anbo 

 
Op het terras bij Stadzigt rijdt een rolstoeler knerpend door het fijne grind 

Enkele mensen van Kenniscentrum Groen & Handicap waren op zondag 12 mei vroeg uit de veren om op 
tijd bij Gasterij Stadzigt te zijn. Op deze locatie vlakbij het Naardermeer wordt Vroege Vogels opgenomen. 

In de uitzending zouden ze vertellen over de toegankelijke wandelroute die Natuurmonumenten hier 
gerealiseerd heeft. Een mooie kans om ambassadeurs te werven: wandelaars die de toegankelijkheid van 

een route in kaart willen brengen. 

Knerpend grind   
De reclame klinkt. Op het terras bij Stadzigt rijdt een rolstoeler knerpend door het fijne grind. Het is 

helaas een goed voorbeeld om te illustreren dat het terras niet zo toegankelijk is als het lijkt. Om in een 
handbewogen rolstoel door grind te rijden heb je immers spierballen nodig als die van Arnold 

Schwarzenegger. 

Geen verbinding                                                                                                                                
Dan valt de verbinding met Hilversum uit. Men kan niets meer zeggen over de wandelroute, de 

toegankelijke botensteiger of de rondvaartboot waar je ook met een elektrische rolstoel op kunt.    
Zondag 26 mei was de herkansing. Weer vroeg.                                                                             

Bron: Nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid 

 
Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Wij hopen met het V.O.R. veel te 

kunnen betekenen voor de toekomst.  
Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer 

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl  
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