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Voorwoord  
 

Aan het begin van 2019 presenteren wij u het jaarverslag van 2018. 2018 was een 

jaar dat voor een groot deel in het teken stond van het VN verdrag voor mensen met 

een beperking.  

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer heeft de gemeente 

Haarlemmermeer het afgelopen voorjaar voorgedragen omdat de gemeente zich erg 

goed inzet voor een inclusief beleid en dit doet in nauw overleg met de doelgroep. 

Op 14 juni is de aftrap gegeven in De Munt in Utrecht in het bijzijn van minister Hugo 

de Jong, waar 25 gemeentes het pamflet ondertekenden. Het streven is dat deze 25 

gemeentes veel kennis en krachten gaan bundelen zodat er een krachtig beleid 

ontstaat. 

 

Er is veel waardering vanuit het bestuur voor alle vrijwilligers die zich vaak al vele 

jaren belangeloos inzetten om de prestatie afspraken die wij jaarlijks vaststellen met 

de gemeente en alle andere projecten te realiseren. Zo proberen wij onze aandacht  

over zoveel mogelijk verschillende projecten te verdelen. Helaas blijkt jaarlijks weer 

dat dit niet altijd even makkelijk is. Gelukkig kunnen wij een beroep doen op onze 

ondersteuner/beroeps kracht Mariëtte Bouterse die ons al jaren ondersteund bij de 

projecten en activiteiten. 

 

In dit jaarverslag kunt u onder meer lezen dat wij voor drie projecten een 

samenwerking zijn aangegaan met partnerorganisaties in Haarlemmermeer. Zo is 

het Scholenproject gaan samenwerken met het Bureau voor Discriminatie en is 

samen met de gemeente en de organisatie ICT4handicap de website van de 

gemeente getest op klantvriendelijkheid voor mensen met verschillende handicaps. 

In samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer in Hoofddorp-centrum heeft 

een project gedraaid om het VN verdrag voor mensen met een handicap meer onder 

de aandacht te brengen van de inwoners. Tijdens de opening van het thema ‘TSafel 

door de wethouder’ is tevens de ‘Ongehinderd App’ gelanceerd. In het jaarverslag 

leest u hier meer over. In de “Week van de Toegankelijkheid” heeft een grote groep 

vrijwilligers van verschillende organisaties een bijdrage geleverd aan het vullen van 

deze applicatie. Via deze landelijke app kunnen mensen zien of een gebouw, winkel 

of horecagelegenheid toegankelijk is. 

 

Wij wensen u veel leesplezier.  

Mocht u nog vragen of suggestie hebben voor projecten of wit u zelf graag vrijwilliger 

worden? Neem dan contact met ons op. 

 

André Pijnaker 

vicevoorzitter 
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Bestuur 
 
De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer kan terugkijken op een goed  

en druk jaar. Het jaar stond in het teken van de invoering van het VN verdrag voor de 

rechten van mensen met een beperking in het gemeentelijk beleid.  

Maandelijks vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de beleidsambtenaar van 

de gemeente Haarlemmermeer, Hanny Weijde, over de implementatie in het 

gemeentelijk beleid en de andere activiteiten.  

Bij al onze activiteiten probeert de BGH zoveel mogelijk aandacht te besteden aan 

deze factoren of mensen, bedrijven en organisaties door hierop te wijzen. Verderop 

in het jaarverslag komen we hier uitgebreid op terug. 

Een vaste traditie van het  bestuur is het bezoeken van de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Een mooie gelegenheid om informeel 

met de bestuurders en collega organisatie het glas te heffen. 

Met welzijnsorganisatie MeerWaarde is er in 2018 intensief contact geweest over de 

huisvesting. Na de zomer is de BGH wederom intern verhuisd; naar een kantoor op 

de begane grond. Dit om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de BGH zo 

optimaal mogelijk te maken voor de doelgroep. 

 

Via Ernst Groot is er een goede relatie met de participatieraad. Deze participatieraad 

adviseert de gemeenteraad ten aanzien van onze doelgroep. Regelmatig horen wij 

welke onderwerpen er spelen waarop wij hem van advies kunnen voorzien. Aan het 

eind van jaar heeft het bestuur via hem de stukken kunnen beoordelen betreffende 

de aanbesteding hulpmiddel. 

Tevens hebben de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 

Dit is een van de verplichtingen vanuit de overheid waar ook wij aan moeten voldoen 

om onder andere het scholenproject te kunnen uitvoeren. Daarnaast is de VOG een 

verplichting om voor subsidie in aanmerkingen te komen. 

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Tiny Bus. Zij was na 

haar pensionering actief bestuurslid bij BGH. Zij is in het najaar overleden. 

Ook hebben wij drie nieuwe vrijwilligers die onze organisatie zijn komen versterken. 

 
Financiën 
 
Onze penningmeester, Henk de Groot, heeft in 2018, in samenwerking met de 

gemeente, gezorgd dat de aanvraag van onze subsidie voortaan elektronisch kan 

worden aangevraagd en achteraf kan worden verantwoord. Dit scheelt tijd en is erg 

overzichtelijk. Ook zijn er door de gemeente Haarlemmermeer een aantal 

veranderingen doorgevoerd, waardoor het makkelijker wordt om gedurende het jaar 

voor kleine projecten aanvullende subsidie aan te vragen. 
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De financiële positie van de BGH is gezond, door de verlaging van de huur vanaf 1 

augustus 2018. Ook hebben we de apparatuur van ons kantoor kunnen 

moderniseren. 

Volgend jaar hopen we iets meer geld te besteden aan de bekendheid van de BGH 

bij het bredere publiek. Zo is ook geïnvesteerd in een BGH Polo/jas zodat we op 

bijeenkomsten herkent worden als vrijwilligers van de BGH. 

 
Prestaties en activiteiten 
 
Met de subsidieaanvraag worden ook een aantal prestatie afspraken vastgelegd 

waar de BGH aan gaat werken. Daarnaast is er voldoende ruimte om extra 

activiteiten te ontplooien die vrijwilligers aandragen of die voortkomen uit een overleg 

met de beleidsambtenaren of collega organisaties.  
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Individuele hulpverlening aan belanghebbenden (vraagbaak) 
 
Een van de belangrijkste taken die wij hebben, is het open staan voor vragen en 

suggesties vanuit onze doelgroep. Dit is altijd een hele dankbare klus als je mensen 

kunt helpen en de weg kunt wijzen. Hierin werken wij samen met Stichting MEE, 

Maatvast en MeerWaarde. Veel vragen worden tegenwoordig behandeld bij het 

PlusPunt van MeerWaarde. Door verwijzingen van onder andere het PlusPunt, maar 

ook via onze website, nieuwsbrief en berichtjes op Facebook weten mensen de BGH 

goed te vinden met specifieke vragen. Eveneens hebben wij goede contanten met de 

gebiedsmanagers, dit zorgt voor korte lijnen waardoor wij de problemen/signalen 

veelal snel kunnen oppakken. 

Opvallend was dat de BGH in 2018 meer klachten heeft ontvangen over de 

organisatie JensBeenhakker. In de meeste gevallen waren de klachten al opgelost, 

echter bleek vaak dat men niet tevreden was over de geboden ondersteuning of 

duurde het te lang voordat de reparatie afgehandeld was. Deze klachten zijn 

doorgegeven aan de contracthouder van de gemeente.  

 
MEE 
 
Stichting MEE zit sinds 2018 ook in het pand van MeerWaarde. Tijdens de 

kennismakingsperiode hebben we afspraken gemaakt over de doorverwijzing van 

complexe vragen. Verder hebben wij gewezen op onze nieuwsbrief, website en 

Facebook pagina, waar zij ook gebruik van kunnen maken om de doelgroep te 

bereiken. Ook zij gaven aan dat het moeilijk is om mensen met een lichamelijke of 

zintuigelijke beperking te bereiken, met name de jongere generatie. 

 
Promotie van sport en recreatie 
 
In 2018 is er tussen de BGH en Sportservice minder contact geweest. Echter hebben 

wij wel een aantal mensen door kunnen verwijzen die op zoek waren naar 

mogelijkheden en informatie over aangepast sporten. Helaas is een veel 

voorkomend probleem dat aangepaste sporten in de meeste gevallen regionaal 

worden georganiseerd. Hierdoor is het in veel gevallen een grote uitdaging om een 

team te vormen. 

In het voorjaar heeft Sportservice een ochtend georganiseerd met als thema “Breng 

het sociale domein in beweging”. Het was zeer Interessant om met verschillende 

organisaties te kijken naar tegen welke problemen zij aanlopen. Naast de uitdaging 

om een volledig team te kunnen vormen, kwamen de volgende opvallende 

knelpunten naar voren: het bereiken van de doelgroep, het vervoer (het op tijd 

komen) en de toegankelijkheid van de accommodatie (o.a. kleedruimtes).  

 

Zoals ieder jaar heeft ook in 2018 op 10 juni, bij de Recreatieplas Toolenburg, de 

jaarlijkse Sportfair plaatsgevonden. Verschillende sportorganisaties, die ook sporten 
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voor mensen met een beperking organiseren, waren aanwezig of verzorgden een 

demonstratie. 

 
BGH op school (basisonderwijs) 
 
Eén leuk structureel project dat de BGH aanbiedt, is “BGH op school”. Vrijwilligers 

benaderen alle basisscholen in Haarlemmermeer en bieden een dagdeel aan waar 

de leerlingen van groep 7 en 8 informatie krijgen over wat het betekent om te leven 

met een beperking. Naast een stukje informatie kunnen de leerlingen allerlei 

hulpmiddelen uitproberen die onze vrijwilligers meenemen. Gedurende het eerste 

half jaar heeft er één gastles plaatsgevonden op een basisschool in de Wijk 

Toolenburg.  

 

Omdat er de afgelopen jaren een terugloop heeft plaatsgevonden met betrekking tot 

de aanmeldingen voor “BGH op school”, zijn de betrokken vrijwilligers vanaf 

september 2018 een samenwerking aangegaan met het Bureau Discriminatie Zaken 

Kennemerland. Het probleem waar “BGH op school“ mee worstelt, is dat scholen een 

overvol programma hebben en keuzes moeten maken in de aan te bieden tprojecten. 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft vanuit een eerder project contacten 

met scholen binnen Haarlemmermeer opgebouwd, waaronder ook (de brugklassen 

van) het voortgezet onderwijs. Bureau Discriminatiezaken heeft zich vanuit dit 

nieuwe samenwerkingsverband ingezet voor de werving van scholen met de vraag of 

zij een gastles over vooroordelen en handicap zouden willen ontvangen.  Dit heeft 

ertoe geleid dat er in november gastlessen zijn aangeboden aan 4 klassen aan het 

Hoofdvaartcollege.   
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Activiteiten gericht op bewustwording 
 
Het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 
 
Informatie / PR is een belangrijke activiteit voor de BGH. Veelbesproken 

onderwerpen voor de BGH zijn; Hoe bereik je de Haarlemmermeerse politiek, hoe 

bereik je de doelgroep, de beleidsambtenaar en de mensen die activiteiten 

organiseren, etc.  

In het eerste kwartaal van 2018 heeft de BGH een groot project uitgevoerd in 

samenwerking  met de gemeente en de bibliotheek Haarlemmermeer. Met dit project 

hebben wij aandacht besteed aan bewustwording rondom het  VN verdrag voor 

rechten van mensen met een beperking. Dit hebben we gedaan door middel van een 

thematafel over het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking in de 

bibliotheek. Ook is een thema-avond georganiseerd op 27 maart. Tijdens deze avond 

is er aandacht besteedt aan de lancering van de ‘Ongehinderd app’ in de gemeente 

Haarlemmermeer. In deze app kunnen mensen zelf hun ervaring delen over de 

toegankelijkheid van horecagelegenheden en openbare gebouwen. Ook was er een 

optreden van Marc de Hond. 

 
Geleide lijnen voor burgers met een visuele beperking 
 
Dit jaar hebben de BGH en de gemeente veel aandacht gevraagd om de geleide lijden 

voor blinden en slechtzienden vrij te houden van obstakels. Met regelmaat hebben 

wij meldingen ontvangen dat er met name op station Hoofddorp veel obstakels zijn. 

Door publicatie in de media en de signalen vanuit de BGH heeft de gemeente zich 

ingezet voor meer handhaving op het het vrijhouden van de lijnen. De BGH heeft via 

de website en Facebook gewerkt aan meer bekendheid over de functie van deze 

lijnen en geprobeerd hiermee een gedragsverandering teweeg te brengen. Dit zal 

een vervolg krijgen in 2019 met de campagne “Houd de lijn vrij”.  

 
Virtual Reality brillen 
 
In 2017 heeft de BGH een toezegging gekregen voor 2 VR brillen via een match op 

de Beursvloer. Naar aanleiding hiervan is er in 2018 onderzoek gedaan naar de 

benodigde vervolgstappen. Het doel vanuit de BGH was om door dit middel in te 

zetten extra ingezet kon worden op bewustwording met betrekking tot het leven met 

verschillende beperkingen. Helaas is gebleken dat dit niet eenvoudig is en er hoge 

kosten verbonden zijn aan het ontwikkelen van de juiste filmpjes voor de VR brillen. 

Een aantal vrijwilligers hebben in 2018 informatie ingewonnen bij verschillende 

organisaties en onderzoek gedaan. Zo heeft, onder andere op 14 september, overleg 

plaatsgevonden met Stichting Hulphond, die ook gebruikmaken van deze technologie 

en een VR film hebben laten maken. Dit bleek een behoorlijke organisatie te zijn en 

het heeft de stichting uiteindelijk veel geld gekost. Daarnaast bleek ook na onderzoek 

dat de VR technologie nog niet ver genoeg ontwikkeld is om met behulp van dit 
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middel bepaalde situatie over te brengen, denk bijvoorbeeld aan situaties die een 

burger die rolstoel gebonden of visueel beperkt is tegen kan komen. Vanwege deze 

aspecten is er vanuit het bestuur besloten om dit project voorlopig stop te zetten.  
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De BGH en toegankelijkheid 
 
Stemlokalen & gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer 
 
In samenwerking met de gemeente (Burgerzaken) heeft de BGH zich ingezet om de 

toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de stemlokalen te verbeteren voor onze 

doelgroep. Het afgelopen jaar hebben er gemeenteraadsverkiezing plaatsgevonden.  

Vooruitlopend op de verkiezingen heeft de BGH gesprekken gevoerd met de heer 

Gert Brussen van de afdeling Burgerzaken over de toegankelijkheid en de 

bereikbaarheid van de stembureaus voor mensen met een beperking. Afgesproken is 

onder andere dat in het journaal, dat door de voorzitters van de stembureaus wordt 

ingevuld, na afloop van de verkiezing ook gevraagd zal worden naar de ervaringen 

en of er problemen zijn geconstateerd met betrekking tot de toegankelijkheid en 

bruikbaarheid voor mensen met een beperking. 

Vooruitlopend op de verkiezingen hebben we alle politieke partijen aangeschreven 
en suggestie gedaan om ook in de partijprogramma’s aandacht te besteden aan 
mensen met een beperking. De BGH heeft in dit schrijven ook suggesties hiervoor 
aangedragen. Vlak voor de verkiezingen hebben twee vrijwilligers de programma’s 
doorgenomen. Helaas bleken alleen de HAP en de PVDA aandacht besteed te 
hebben aan onze doelgroep. 

 
Maatvast locaties 
 
Tevens is er in 2018 een vervolg gegeven aan het gezamenlijke project met stichting 

Maatvast, om hun locaties in de verschillende dorpen en wijken beter toegankelijk te 

maken voor de doelgroep. Eind 2018 is het project met stichting Maatvast afgerond.  

 

Schouwen evenementen 
 
De BGH heeft het afgelopen jaar weer verschillende schouwen gehouden bij 

evenementen. De evenementen die geschouwd zijn door de BGH zijn: MeerLive, 

Concours Hippique, de kleine camping in Nieuw Vennep, korte baanwedstijd in 

Hoofddorp, Mysteryland en het Kletfest festival in Vijfhuizen. Waar mogelijk geven de 

vrijwilligers direct advies aan de organisatie. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt dit 

schriftelijk of via de afdeling Vergunningen van de gemeente gedaan. 

 

Centrum gebied Hoofddorp 
 
Er zijn voor het centrum van Hoofddorp plannen voor de ontwikkeling van het hele 

centrumgebied en hoe dit er in de toekomst uit moet gaan zien. Op een inloop 

bijeenkomst zijn deze ontwikkelingen toegelicht. De BGH  is zeer geïnteresseerd en 

blijft de ontwikkelingen volgen. 
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Herinrichting R-Net 
 
Afgelopen zomer heeft de BGH overleg gehad over de herinrichting van de R-Net 

haltes. Deze haltes worden heringericht. De haltes moeten hierdoor beter 

toegankelijk worden voor mensen die rolstoelgebonden zijn en voor blinden en 

slechtzienden. Een van de voorstellen is om ook een voorlees mogelijkheid toe te 

passen die ook op het NS station in Hoofddorp zou kunnen worden gebruikt. Het is 

de bedoeling om eerst een halte als voorbeeld uit te voeren en deze met de mensen 

uit onze doelgroep te testen en eventueel aan te passen.  

 
Mobiliteit 
 
De BGH is aanwezig geweest bij de presentatie avond van de Mobiliteit Visie 

Haarlemmermeer. De BGH heeft bij verschillende thematafels aandacht gevraagd 

voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Hierbij moet gedacht worden aan goede, 

veilige en verlichtte voet- en fietspaden, aan veilige oversteekplaatsen en aan 

voldoende gehandicapten parkeerplaatsen. 

 

Gebiedsmanagement 
 
Eind 2017 is Hans Kleiss, gebiedsmanager gemeente Haarlemmermeer, met 

pensioen gegaan. In januari 2018 hebben we kennis mogen maken met zijn 

opvolger, David Michel. Gedurende het afgelopen jaar is er op verschillende 

momenten contact gezocht met het gebiedsmanagement.  

Zo heeft er in mei 2018 een gesprek plaatsgevonden over de problemen die wij 

ondervinden met de op- en afritjes voor mensen in een rolstoel, rollator gebruikers, 

etc. Vaak worden deze op- en afritjes aangepast aan de bestaande situatie, met als 

gevolg dat deze te smal of te steil worden voor de gebruikers. Er is in overleg met 

David Michel afgesproken dat er binnen het gebiedsmanagement gekeken zal 

worden of hier een standaard in aangebracht kan worden.   

 
ICT toegankelijkheid 
 
ICT4handicap heeft begin 2018 contact gezocht met de BGH met het idee om de  

toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website van de gemeente voor mensen 

met een beperking onder de loep te nemen. Deze testgroep bestond uit mensen met 

verschillende beperkingen. Deze gehele test is begeleid door een begeleidingsgroep 

die bestond uit medewerkers/vrijwilligers van ICT4handicap, de BGH, gemeente 

Haarlemmermeer en de participatieraad. Op 25 september is het rapport 

overhandigd aan de wethouder.   
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Park 21 
 
De gebruikersgroep die is samengesteld voor de ontwikkeling van Park21, adviseert 

de gemeente ten behoeve van de gebruikers van het park. Dit houdt in dat de groep 

breed is samengesteld. Het afgelopen jaar is deze gebruikersgroep eenmaal bij 

elkaar geroepen om de plannen en ideeën die er zijn door te nemen en de 

ontwikkelaar van advies te voorzien. Zo is er door ons advies uitgebracht over het 

gebruik van de informatieborden. Het advies dat de BGH heeft uitgebracht, had 

betrekking op het lettertype, het kleurgebruik en de zichtbaarheid vanuit bijvoorbeeld 

een scootmobiel. In december is er tevens een bijdrage geleverd aan het formuleren 

van de maatschappelijke doelstellingen van Park21.  

 

Schouw Bornholm  
 
In juli 2018 is de BGH benaderd door Mara van Limbeek, activiteitenbegeleidster van 

Amstelring, met de vraag om mee te werken aan een schouw van een route tussen 

het winkelcentrum Skagerak, nabij wijkcentrum ’t Kattegat, en verpleegtehuis 

Bornholm. De opzet van de schouw was om een route te bepalen die bruikbaar is 

voor alle bewoners van het verpleeghuis, met het uitgangspunt dat zij die zoveel 

mogelijk zelfstandig kunnen lopen. Het is de intentie dat deze route gemarkeerd 

wordt door een symbool zodat de route ook gebruikt kan worden door de bewoners 

met lichte dementie. Helaas is deze route tot op heden nog niet gerealiseerd. 

 

Woningbouw e.d. 
 
Op 25 oktober hebben Joyce van der Klauw en Henk de Groot een interessante 

workshop bijgewoond: ‘Dromen over wonen’, Wat kan het VN-verdrag betekenen?’ 

De workshop werd georganiseerd door Ieder(in), Patiënten federatie Nederland en 

MIND landelijk Platform Psychische Gezondheid. 

Zeer interessante ideeën werden er besproken over woningen en woonvormen voor 

zelfstandig wonen en/of langer zelfstandig wonen. 

De BGH kan zich met deze ideeën inzetten om de woonbelangen van onze 

achterban in de Haarlemmermeer te behartigen.   

 

Gedurende het jaar heeft de BGH de plantekeningen van de diverse projecten in de 

Haarlemmermeer beoordeeld. Voornamelijk de buitenruimte werd beoordeeld op 

inrichting en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

Over het algemeen wordt de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) 

door de gemeente Haarlemmermeer goed toegepast. 

 

Op 6 november heeft de BGH deelgenomen aan de bijeenkomst Lincolnpark 

Circulair. De Gemeente Haarlemmermeer wil in Hoofddorp samen met marktpartijen 

en bewoners een nieuwe wijk ontwikkelen: Lincolnpark Circulair. Deze wijk van én 

voor de toekomst wordt op een andere manier ontwikkeld en gebouwd. Lincolnpark 

Circulair moet een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit 



13 
 

en innovatie. Om inzichten en ervaringen van bewoners mee te kunnen nemen in de 

doelstellingen, alsmede de omschrijving van de opgave, heeft de gemeente 

gesproken met expertbewoners. Dit zijn bewoners die al enige ervaring hebben met 

circulair bouwen, duurzame maatregelen op het gebied van energie, water, mobiliteit 

en eigenaarschap van de woonomgeving.  

 

De BGH heeft zich uiteraard uitgesproken over de inclusieve samenleving met de 

volgende uitgangspunten voor de bouw van een nieuwe wijk: 

✓ Toegankelijk voor iedereen, wijk en bebouwing 

✓ Levensloopbestendig bouwen/financiering 

✓ Mobiliteit/Parkeren 

✓ Communicatie en Participatie 

✓ Wijkcoöperatie met inzet van alle bewoners, nabuurschap. 
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.woningchecklist.nl/media/1108/toiletruimte_252x200.jpg&imgrefurl=http://www.woningchecklist.nl/geschiktheid-minder-valide/geschiktheid-minder-valide.aspx&docid=9ixhgLRQ-OzaEM&tbnid=OuYa-Zxv37JiwM:&vet=12ahUKEwjTk5vex9vgAhULLewKHf8vC_U4yAEQMyhbMFt6BAgBEF8..i&w=252&h=200&bih=931&biw=1920&q=rolsoel vriendelijke wonen&ved=2ahUKEwjTk5vex9vgAhULLewKHf8vC_U4yAEQMyhbMFt6BAgBEF8&iact=mrc&uact=8
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Overige activiteiten 2018 
 
Koplopersgroep VNG 
 

In 2018 is er vanuit de VNG het initiatief genomen voor het samenstellen van een 

koplopersgroep ten behoeve van de uitvoering van het VN-Verdrag voor de rechten 

van mensen met een beperking.  

Vanuit de BGH is het initiatief genomen om de gemeente Haarlemmermeer als één 

van de koplopers hiervoor aan te melden. Op 14 juni 2018 heeft er een kick-off 

bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij waren de wethouder en beleidsmedewerker 

vanuit de gemeente Haarlemmermeer aanwezig samen met 2 bestuursleden van de 

BGH.  

Het doel van de koplopersgroep is dat gemeentes van elkaar kunnen leren en een 

extra impuls kunnen geven aan de uitvoering van het VN verdrag en de inclusie 

agenda.   

 

 
Week van de toegankelijkheid  
 
In 2018 is de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer aangesloten op voor 

het eerst, door de organisatie Ongehinderd, georganiseerde landelijke Testdag. 

Ongehinderd.nl heeft de gemeente Haarlemmermeer benaderd met de vraag of zij 

hier binnen Haarlemmermeer aandacht aan wilden besteden. Hierop is door de 

gemeente positief gereageerd. Ook vanuit de BGH is hier enthousiast op 

gereageerd. 

Op woensdag 3 oktober heeft deze testdag plaatsgevonden. Na een landelijke 

aftrap, via een livestream vanuit Zeist, zijn sprekers zoals onder andere dhr. Otwin 

van Dijk (burgemeester Oude Ijselstreek), dhr. Ferdi Licher (Ministerie van 

Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) en Gerard de Nooij (directeur 

Ongehinderd.nl) aan bod gekomen om de aandacht te vragen voor het creëren van 

een toegankelijk Nederland. Daarna zijn er honderden mensen met en zonder 

beperking in teams, door het hele land, op pad gegaan om openbare locaties te 
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testen op toegankelijkheid.  

Binnen Haarlemmermeer zijn er teams gevormd van onder andere gemeente 

ambtenaren, bewoners uit verschillende kernen in Haarlemmermeer, bewoners van 

woongroep de Eijk en vrijwilligers van de BGH. Zij zijn verspreid door de gemeente, 

gevraagd en ongevraagd, locaties gaan beoordelen met behulp van een checklist en 

de ‘Ongehinderd app’. Aangezien het thema van de week van de toegankelijkheid in 

2018 ‘Lekker vrij’ betrof, is er met name ingezet op het toetsen van winkelcentra, 

vrijetijdslocaties en horeca. De beoordelingen zijn door de verschillende testteams 

ingevoerd in de Ongehinderd.nl app. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer zicht is op 

de toegankelijkheid van diverse locaties binnen de gemeente Haarlemmermeer.  

 

 
 

 

Tevens heeft de BGH tijdens de testdag speciaal de aandacht gevraagd om Stichting 

Maatvast ‘een duim’ te overhandigen. De Belangengroep Gehandicapten 

Haarlemmermeer heeft dit initiatief genomen om de fijne en vruchtbare 

samenwerking met de stichting te bekrachtigen door een ‘duim’ aan hen uit te reiken. 

Vanaf 2017 werkt de BGH samen met Maatvast, om de toegankelijkheid van hun 

dorps- en wijkcentra te verbeteren.  

 

Inzet nieuwe vrijwilligers 
 

De BGH is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. De gemiddelde 

leeftijd onder de vrijwilligers is aan de hoge kant. Vanuit het bestuur is er daarom 

behoefte aan verjonging en versterking. Gedurende 2018, is er naar aanleiding van 

een enquête binnen de gemeente onder het gemeentelijk panel navraag gedaan of 

er eventueel interesse onder hen was om iets te kunnen betekenen voor de BGH. 

Hanny Weijde (beleidsambtenaar) heeft hierop veel positieve respons ontvangen. 

Daarom is er voor hen een bijeenkomst georganiseerd met als doel kennis te maken 

met de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer en in gesprek te gaan over 

hun mogelijkheden om vrijwilligerswerk voor de BGH te don. Helaas heeft deze 

bijeenkomst niets opgebracht. Desondanks heeft de enquête van de gemeente 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7u9HYz9vgAhWCsaQKHbvYBbQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ongehinderd.nl/voor/gebruikers/&psig=AOvVaw1k1YvNM36JX9BACgQbF2rV&ust=1551346887845030
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uiteindelijk één nieuwe vrijwilliger opgeleverd. In totaal heeft de BGH in 2018 2 

nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.  

Tevens zijn er een aantal inwoners van Haarlemmermeer door de Sociaal Makelaars 

van MeerWaarde naar de BGH verwezen. Helaas heeft dit niet tot inzet geleid. Dit 

vanwege de behoefte vanuit de BGH aan vrijwilligers die pro actief zijn in het 

opzetten en uitvoeren van projecten en in staat zijn om zelfstandig te werken. 

Aangezien burgers in veel gevallen vrijwilligerswerk zoeken om hun sociale 

contacten te vergroten, is dit een spanningsveld voor de BGH.  

       
Deskundigheidsbevordering 
 
Om de deskundigheid van de vrijwilligers op pijl te houden, organiseert de 

Vrijwilligersacademie het hele jaar door bijeenkomsten met verschillende thema’s. 

Het aanbod wordt verspreid onder de vrijwilligers die zelf kunnen kijken waar ze 

interesse in hebben. Zo zijn we onder andere naar een trainingsochtend met als 

thema ‘Vrijwilligerswerk is Uitdagen en Inspireren’ geweest. Tevens zijn wij naar een 

training geweest over de mogelijkheden van de website Haarlemmermeervoorelkaar. 

 

Naamsbekendheid  
 
In 2018 hebben wij in de lokale pers aandacht besteedt aan de naamsbekendheid en 

het doel van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. In 2019 zal dit 

worden voortgezet.  

Tevens is er geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de vrijwilligers van de BGH bij 

bijeenkomsten en evenementen. Hiervoor zijn in 2018 polo’s en jassen aangeschaft 

met het logo van de BGH. 

 

Meer voor Elkaar beurzen 
 
De BGH is ook in 2018 aanwezig geweest op de door de gemeente georganiseerde 

informatiemarkten. In juni heeft deze plaatsgevonden in Nieuw Vennep en in Oktober 

in Hoofddorp. Op deze informatiemarkten zijn vrijwilligers van de BGH aanwezig om 

de achterban te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast is er 

ruimte om te netwerken met de verschillende aanwezige netwerkpartners.   
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Lijst vrijwilligers 
 

Bestuur  

Ed Koster   Voorzitter  
André Pijnaker  Secretaris/vicevoorzitter  
Henk de Groot  Penningmeester  
Cor Dekker   ICT 
Frida Piet  
Anne Toutenhoofd  
 
Medewerkers/vrijwilligers  
Albert Oostendorp  
Gerard Wetzel  
Ernst Groot  
Yvonne de Zwart  
Mignon de Zwart  
Rolf de Zwart  
Paulien Meijer  
Nico Honcoop  
Francisca Koens  
Joyce van der Klauw  
Nynke Goudberg 

Ondersteuner 

Mariëtte Bouterse 

 


