
Nieuwsbrief 11e jaargang nr. 46-December 2013  Pagina 1 
Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie 

 
 
 
 
 
                    

December 2013  

 

Week van de Toegankelijkheid groot succes 
 
Meer dan 80 lokale en regionale acties, 3 inspirerende netwerkbijeenkomsten met 180 deelnemers en 
effectief samenwerken met een groeiende groep landelijke organisaties, dat is het resultaat van de Week 

van de Toegankelijkheid in 2013.  

 

De Week van de Toegankelijkheid liep dit jaar van 7 tot 12 oktober. Onder het motto ‘Meer dan welkom!’ 
vroegen gehandicaptenplatforms, Wmo-raden en andere organisaties aandacht voor toegankelijkheid en 

klantvriendelijkheid. 

 
Publiciteit 

Het resultaat is meer dan 80 lokale en regionale activiteiten. Op de website van de Week van de 
Toegankelijkheid staan pareltjes, zoals het kroegenrollen in Utrecht, de menukaart Toegankelijkheid, de 

ANWB Museumcheck, fietskaartjes voor toegankelijkheid en stickers plakken ‘Hier is iedereen welkom’. 

Ook werden obstakeltochten georganiseerd, ingezonden brieven gestuurd, en ervaringsparcoursen 
uitgezet. 

 

Als klap op de vuurpijl presenteerde programma Blijf Veilig Mobiel samen met de Week van de 
Toegankelijkheid de resultaten van de Zebrachecks die door het hele land werden gehouden. 

 

Beleid 
Opmerkelijk is de toenemende aandacht voor het vertalen van (on)toegankelijkheid naar beleid. Zo roept 

de gemeente Menameradiel haar inwoners op om na te denken over hoe toegankelijk hun vereniging, 
stichting, instelling, onderneming en leefomgeving is en om voorstellen te doen om ervoor te zorgen dat 

iedereen mee kan doen. De gemeente Asten vroeg in het kader van de Week nog eens extra aandacht 

voor de regels rond gehandicaptenparkeerplaatsen. 

 
Ook vanuit de politiek werd de Week van de Toegankelijkheid gebruikt om toegankelijkheid op de kaart te 

zetten. Overal in het land werd door lokale politieke partijen een link gelegd met de Week van de 
Toegankelijkheid. GroenLinks organiseerde activiteiten in Amsterdam, de SP in Arnhem, de PvdA in 

Valkenswaard. Daarnaast publiceerde PvdA-kamerlid Otwin van Dijk een column over de Week van de 

Toegankelijkheid op zijn website. 

 
2014 

De eerste aanmeldingen voor de Week van de Toegankelijkheid 2014 komen al binnen. Ook willen steeds 
meer patiëntenorganisaties activiteiten ondernemen in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. 

CG-Raad en Platform VG kijken nog hoe zij hier het best bij kunnen helpen. Datum en motto van de Week 
in 2014 zijn nog niet bekend.  

 
Suggesties nieuw thema van harte welkom 
Hebt u suggesties voor een thema? Wilt u dat we aan een specifiek onderwerp extra aandacht besteden? 

Laat dit dan weten aan: info@weekvandetoegankelijkheid.nl 

 

mailto:info@weekvandetoegankelijkheid.nl
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De Week van de Toegankelijkheid wordt georganiseerd door CG-Raad, Platform VG, Oogvereniging en 

NVVS en mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.                                                                                               

Bron: Nieuwsbrief Platform VG CG-Raad 

Argos Mobiel nu ook naar Vlietland Ziekenhuis! 
Argos Mobiel, de nieuwe elektrische vervoersdienst van Argos Zorggroep, is bijna twee 
maanden actief in Vlaardingen. Vanaf nu kunnen alle Vlaardingse ouderen Argos Mobiel ook 

inschakelen voor een rit van en naar het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.  

De afgelopen maand heeft Argos Zorggroep onderzocht of het haalbaar is om vanuit Vlaardingen van en 
naar het Vlietland Ziekenhuis te rijden. Argos Mobiel wil namelijk kunnen garanderen snel ter plekke te 

zijn als in Vlaardingen een rit wordt besteld. Deze week is na goed overleg met de chauffeurs van Argos 
Mobiel besloten het Vlietland Ziekenhuis definitief als bestemming toe te voegen. 

Argos Mobiel rijdt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 18.00 
uur. Een rit tussen de 0 en 3 kilometer kost € 1,50 per persoon en een rit tussen de 3 en 6 kilometer € 
3,00 per persoon. Passagiers betalen met PIN of met de Argos Mobiel Rittenkaart die verkrijgbaar is in 

vier zorgcentra van Argos Zorggroep, de Meerpaal, de Wetering, Marnix en Soenda in Vlaardingen. Voor 

een rit met Argos Mobiel belt u naar 06 – 81 17 10 20. 

Argos Mobiel is een samenwerkingsproject tussen Argos Zorggroep, Stichting Flex en Gemeente 
Vlaardingen. De chauffeurs van Argos Mobiel zijn Vlaardingse werkzoekenden die in een werk-leertraject 

worden opgeleid tot taxichauffeur en na diplomering doorstromen naar een betaalde baan. De pijlers van 
het project zijn mobiliteit, werkgelegenheid,  duurzaamheid en het bestrijden van eenzaamheid onder 

ouderen. 

Voor meer informatie over Argos Mobiel kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Argos Services 
via 010 - 427 83 90.                                                                                                                   

Bron: Argos Zorggroep nieuws 

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2014 toe. Kijk uit met vuurwerk! Wij hopen in 
het nieuwe jaar veel voor u te kunnen betekenen. 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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