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Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, of het nu gaat om 
wonen, arbeid, onderwijs, recreatie, cultuur of vervoer. We dienen daarbij verder te kijken 
dan de fysieke toegankelijkheid van woningen, schoolgebouwen, werkplekken, publiek 
toegankelijke gebouwen en openbaar vervoer. De bejegening en acceptatie van mensen met 
een beperking speelt een even cruciale rol, naast beschikbaarheid van informatie, 
bereikbaarheid en financiële toegankelijkheid. 
 
 

 
 
Langer zelfstandig thuis blijven wonen 
Mensen met een beperking of zorgvraag zullen in de toekomst langer zelfstandig thuis blijven 
wonen. Dit vraagt naast eventueel fysieke aanpassingen aan de woning om aandacht voor de 
woonomgeving. En dus om voldoende voorzieningen in de buurt die men zelfstandig kan 
bereiken, zoals winkels, huisarts en wijkcentrum. Technologische hulpmiddelen kunnen de 
zelfredzaamheid zeker bevorderen, mits we ook tijd en geduld investeren om het goed 
gebruiken van die middelen aan te leren. 
 
Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie 
Op het gebied van arbeidsparticipatie ligt de nadruk meer op de sociale toegankelijkheid. 
Werknemers moeten weten wat er van hen verwacht wordt én wat zij van hun nieuwe collega 
met beperking mogen verwachten. Door iedereen mee te nemen in dit proces zorg je voor een 
geslaagde integratie op de werkvloer. 
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Mobiliteit speelt een belangrijke rol 
Zowel op het gebied van wonen als van arbeid speelt mobiliteit een belangrijke rol. Het streven 
is dan ook dat iedereen gebruik kan maken van vervoersmogelijkheden. Of dat nu gaat om bus, 
trein of tram of om kleinschalige lokale mobiliteitsoplossingen. Kunnen gaan en staan waar je 
wilt, is een belangrijk aspect van participatie. 
 
Passend onderwijs voor kind met beperking 
Ook de regeling passend onderwijs levert een bijdrage in het kijken naar en benutten van 
mogelijkheden. Scholen kijken niet meer naar de beperking van het kind, maar naar zijn of haar 
onderwijsbehoefte. Steeds meer kinderen met een beperking kunnen hierdoor instromen in het 
regulier onderwijs. Een positieve ontwikkeling voor alle kinderen. Zij leren omgaan en rekening 
te houden met elkaars mogelijkheden. Meedoen wordt hen met de paplepel ingegeven. 
 
Zelfredzaamheid en sociaal netwerk 
De transities doen een groot beroep op de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van burgers. 
Terecht wordt opgemerkt dat niet iedereen over een even groot sociaal netwerk beschikt. De 
huidige ontwikkelingen in het sociale domein bieden wel de kans om dat netwerk uit te breiden. 
Dat sommigen hierbij hulp nodig hebben, staat buiten kijf. Daar kunnen we met elkaar voor 
zorgen. 
 
De transities in het sociale domein vragen ons primair uit te gaan van de mogelijkheden en 
kwaliteiten van mensen met een beperking. Wij dagen u uit om samen met ons werk te maken 
van de mogelijkheden die de transities met zich meebrengen. We staan aan de vooravond van 
een samenleving waarin participatie de normaalste zaak van de wereld is. Een enorme kans die 
we met beide handen willen aangrijpen.      van Sociaalweb 
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BGH behartigd de belangen van mensen met een beperking door jaarlijks te 
werken aan de volgende activiteiten: 
 
 
PR en voorlichting 
Individuele hulpverlening aan belanghebbenden (vraagbaak) 
BGH op school (basisonderwijs)  
Informatievoorziening 
PR, nieuwsbrief en website 
Deelname aan de Week van de Toegankelijkheid en de Meer voor Elkaar beurs  
Internationale dag voor mensen met een beperking (Wereldgehandicaptendag) 
 
 
Participatie/toegankelijkheid 
Deelname participatietrajecten 
Beoordelen van plantekeningen 
Promoten van Sport en Recreatie 
Signaleren van knelpunten 
Deelname aan schouwen 
 
Diversen 
Reageren op landelijke ontwikkelingen 
Adviseren, waar mogelijk, in het belang van onze doelgroep 
Overleg met wethouder en gebiedsmanagement 
Reageren op actuele ontwikkelingen 
Ondersteuning vrijwilligers 
 

 

 

 

 



Meerjaren Activiteitenplan             

 
                                                         
 

Opgesteld: 
André Pijnaker en Henk de Groot  Meerjaren Activiteitenplan BGH 
                             Versie 2        

4 

 

Thema’s en speciale acties voor de komende jaren 

Sociale toegankelijkheid 
Ondersteunen door onze ervaring deskundigen van de gemeente met het verbeteren van de 
toegankelijke publieksinformatie en digitale dienstverlening. 
Met MeerWaarde, MEE en vrijwillige cliëntondersteuners werken aan meer persoonlijk 
maatwerk bij dienstverlening door bij klantcontacten de functie van cliëntondersteuning actief 
onder de aandacht te brengen.  
 
Fysieke toegankelijkheid 
In samenwerking met de gemeente gaat Ongehinderd.nl xxx openbare gebouwen in de 
Haarlemmermeer toetsten op fysieke toegankelijkheid. De BGH gaat onderzoeken of zij 1 of 
meer specialisten kan leveren aan Ongehinderd.nl om ervaringsdeskundigheid op te doen. Ook 
willen wij de toetsing uitbreiden naar andere gebouwen zoals sport accommodaties, cafe’s, 
restaurants…. 
In samenwerking met Vereniging Huurders Haarlemmermeer willen we ons gaan richten op het 
adviseren van woning (ver)bouw om mensen met een handicapt zo lang mogelijk veilig 
zelfstandig thuis te laten wonen (sociale duurzaamheid).  
Evaluatie van de DIOR. 
De overheid heeft in haar in haar actieplan Toegankeljkheid voor de bouw (Kamerbrief 18 
januari 2018) een actie geïnitieerd  om éénduidige en breed gedragen normen en richtlijnen op 
te stellen. 
Door bij het actieplan betrokken partijen is gesignaleerd dat het in de praktijk ontbreekt aan een 
volledige en eenduidige richtlijn om goed toegankelijk te kunnen (ver)bouwen. Dit terwijl het 
belangrijk is dat voor iedereen die betrokken is in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk is 
wanneer een gebouw goed toegankelijk is en welke maatregelen daarvoor in bestaande of 
nieuw te realiseren gebouwen getroffen moeten worden. Daarom werkt de ingestelde 
werkgroep ‘normen en richtlijnen’ aan de ontwikkeling van een eenduidige richtlijn die in het 
gehele bouwproces kan worden toegepast. Belangrijk is dat deze richtlijn na ontwikkeling 
(digitaal) goed kan worden ontsloten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Om Europese 
ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid en normalisatie goed te kunnen volgen en af 
te stemmen, kijkt NEN naar de mogelijkheden om hiervoor een Nederlandse commissie met 
brede marktvertegenwoordiging op te richten. Door mijn ministerie zal ook onderzoek worden 
gestart naar door de Alliantie gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de toegankelijkheid 



Meerjaren Activiteitenplan             

 
                                                         
 

Opgesteld: 
André Pijnaker en Henk de Groot  Meerjaren Activiteitenplan BGH 
                             Versie 2        

5 

van buitenruimten (tuin, balkon) voor mensen met een beperking. Daarnaast is er op het gebied 
van normen en richtlijnen een groot aantal acties in gang gezet met betrekking tot de 
brandveiligheid voor ouderen en mensen met een beperking. De Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie komt met een nieuw modelreglement voor Verenigingen van Eigenaars 
(VvE’s), waarin ook aandacht is voor de plaatsing van scootmobiels in de gemeenschappelijke 
ruimte (een belangrijk door belangenorganisaties voor mensen met een beperking gesignaleerd 
knelpunt). Verder werken VACpuntWonen en SKW Certificatie aan de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten met betrekking tot de gebruikskwaliteit en toegankelijkheid van woningen. 
Mochten gedurende dit proces belangrijke en door partijen gedeelde omissies in de 
bouwregelgeving blijken, dan zal ik bezien hoe daaraan tegemoet kan worden gekomen.  
 
Bewustwording 
Publiekscampagnes:  

• 27 maart  in samenwerking met de gemeente en bibliotheek.  

• Tijdens de  Week van de Toegankelijkheid met de gemeente en de seniorenraad over  
zelfstandig en veilig wonen.  

Samen met Menes gaan we een jongerenproject organiseren over het belang en de betekenis 
van sociale inclusie.  
Informatie campagnes naar horeca-ondernemers en initiatiefnemers van evenementen. 
Projecten BGH: 
 

Project Samen met BGH 
coördinator 

1.Toegankelijkheid Publieksinformatie Gemeente Cor 

2.Digitale dienstverlening ICT4handicap Cor 

3.Sociale toegankelijkheid MEE Mariëtte 

4.Evaluatie DIOR Gemeente André/Henk 

5.Fysieke toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen Ongehinderd.nl Henk 

6.Fysieke toegankelijkheid publiek toegankelijke private gebouwen Ongehinderd.nl Henk 
7.Advisering woning (ver)bouw VHH Henk 

8.Advisering woning (ver)bouw - volgen actieplan overheid VACpunt wonen Henk 

9.Week van de toegankelijkheid zelfstandig en veilig wonen Seniorenraad  

10.Jongeren project inclusie MeerWaarde/MENES Mariëtte 

11.Informatie campagne horeca en evenementen Ongehinderd.nl André 

12.Domotica ICT4Handicap Ed 
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Wat 1.Toegankelijkheid Publieksinformatie 
Waarom Alle informatie die de gemeentelijke overheid geeft 

aan haar burgers moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

Hoe Toetsen van de toegankelijkheid van de 
Publieksinformatie voor alle mensen met een 
beperking (blinden- slecht zienden, mensen met een 
geestelijke beperking, laag geletterden…) 
Overleg met de gemeente. 
Voorstellen tot verbetering. 

Met wie Gemeente, ICT4gehandicap 
Tijd Doorlooptijd 1 jaar/2-4 uur per week 

Status sept 2019 BGH heeft deelgenomen aan het project van 
ICT4Handicap, het project is afgerond. 

 
 
 
 

Wat 2.Digitale dienstverlening 

Waarom De gemeentelijke overheid verleend tegenwoordig 
heel veel diensten digitaal. Dat moet toegankelijk 
blijven voor iedereen. 

Hoe Samen met ICT4gehandicap de digitale dienstverlening 
toetsen op bruikbaarheid/gebruikers vriendelijkheid 
voor mensen met een beperking (blinden- slecht 
zienden, mensen met een geestelijke beperking, laag 
geletterden…) 
Overleg met de gemeente. 
Voorstellen tot verbetering 

Met wie Gemeente; ICT4gehandicap 
Tijd Doorlooptijd 6 maanden/2 uur per week 

Status sept 2019 BGH heeft deelgenomen aan het project van 
ICT4Handicap, het project is afgerond. 
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Wat 3.Sociale toegankelijkheid  

Waarom Activiteiten, sport, werk, school, samenkomsten 
dienen geen drempels op te werpen die mensen met 
sociale beperkingen tegenhouden. 

Hoe Breng in kaart wat sociale toegankelijkheid betekent 
en hoe omvangrijk dit probleem is. 
Welke sociale drempels hebben impact op welke 
beperkingen. 
Overleg met de gemeente. 
Voorstellen tot verbetering 

Met wie MEE; Gemeente; ??? 

Tijd Doorlooptijd 3 maanden / 2 dagen per week 

Status sept 2019 Project is nog niet gestart. 

 
 
 
 

Wat 4.Evaluatie DIOR 

Waarom De eisen die de gemeente stelt aan de buitenruimte is 
vastgelegd in de DIOR (Duurzame Inrichting Openbare 
Ruimte). De DIOR moet geactualiseerd worden. 

Hoe DIOR evalueren en aanpassingen voorstellen 
Overleg met de gemeente. 
Toetsen. 

Met wie Gemeente 

Tijd Doorlooptijd ?/16-20 uur 

Status sept 2019 De DIOR is nog niet geactualiseerd, we wachten op de 
Gemeente. 
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Wat 5.Fysieke toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen 

Waarom De fysieke toegankelijkheid is een kernpunt van de VN 
verdrag voor mensen met een beperking. 

Hoe In opdracht van de gemeente heeft Ongehinderd.nl 
100 openbare gebouwen getoetst op fysieke 
toegankelijkheid. 
De lijst met gebouwen en toetsingsresultaten moeten 
worden geëvalueerd, bijgehouden en opvolging 
vastgelegd. 
Overleg met gemeente en ongehinderd.nl 

Met wie Gemeente; ongehinderd.nl 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/4-8 uur per week 

Status sept 2019 In de week van de toegankelijkheid 2018 zijn een 
aantal objecten getoetst en ingevuld in de app van 
ongehinderd.nl. In de week van de toegankelijkheid 
2019 worden opnieuw objecten getoetst. 
Dit project moet continue aandacht krijgen. 

 
 

Wat 6.Fysieke toegankelijkheid publiek toegankelijke 
private gebouwen 

Waarom De fysieke toegankelijkheid is een kernpunt van de VN 
verdrag voor mensen met een beperking. 

Hoe Alle andere gebouwen die toegankelijk zijn voor 
publiek zoals ziekenhuizen, huisartsposten, apotheken, 
horeca, sportlocaties ….. moeten worden getoetst op 
toegankelijkheid. 
In overleg met ongehinderd.nl opleidingen verzorgen. 
Lijst met gebouwen maken. 
Bezoeken en toetsen van locaties 
Ondernemer informeren over resultaat. 
Rapporteren en opnemen op de app van 
ongehinderd.nl 
 

Met wie Ongehinderd.nl 

Tijd 5 jaar/4-8 uur per week 

Status sept 2019 Zie project 5, helaas is de opleiding door ongehinderd  
afgehouden. 
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Wat 7.Advisering woning (ver)bouw 

Waarom Veel mensen met een beperking, een chronische 
ziekte of psychische aandoening ondervinden 
problemen bij het zelfstandig wonen. Er zijn te weinig 
geschikte woningen en de brandveiligheid is sterk 
onvoldoende. (Rapport Wonen voor iedereen) 

Hoe Er moeten veel meer woningen worden gebouwd die 
makkelijk aanpasbaar zijn en ‘levensloopbestendig’ en  
woningcorporaties moeten renovaties aangrijpen om 
woningen geschikt te maken. Om de brandveiligheid te 
verbeteren moeten er speciaal voor deze kwetsbare 
groepen nieuwe vormen van voorlichting worden 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld voorlichting op maat door 
een wijkbrandweerman.   
Leidraad: Nota B&W Haarlemmermeer “Visie wonen 
met zorg 2030”.  
Werkplan, doelen en uitgangspunten maken. 
Bespreken met woningcorporaties en project 
ontwikkelaars die bouwen in de Haarlemmermeer. 
Voorlichting met brandweer bespreken en regelen. 
Overleg voortgang met de Gemeente. 

Met wie VHH; woningcorporaties; project ontwikkelaars; 
Brandweer 

Tijd 5 jaar/4-8 uur per week 

Status sept 2019 We hebben veel bijeenkomsten bijgewoond mbt 
woonprojecten in de Haarlemmermeer. De 
medewerkers van de gemeente reageren positief en 
staan open voor ons advies, helaas wordt daarna het 
contact met project ontwikkelaars/bouwers moeilijker. 
We missen duidelijke regelgeving. 
Ook hebben we de Masterclass Toegankelijkheid van 
de BNA (Branche vereniging Architecten) gevolgd en 
meegedraaid in een workshop Dromen over Wonen in 
Amsterdam. 
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Wat 8.Advisering woning (ver)bouw - Volgen actieplan 
overheid 

Waarom De Overheid heeft een ambitieus actieplan 
gepubliceerd (kamerbrief 18 januari 2018). Vele 
activiteiten zijn van groot belang voor de BGH, de 
gemeente en lokale relaties.  

Hoe Volgen van de acties in het plan, actiehouders 
ondervragen en voortgang/resultaat vastleggen. 
Onze relaties hierover informeren. 
In overleg met VAC-wonen en de gemeente de 
voortgang bespreken in het kader van de VAC taken in 
onze gemeente. 
Het vervolg zou het opzetten van VAC-wonen 
Haarlemmermeer zijn, inclusief het aantal vrijwilligers 
die hiervoor nodig zijn. 

Met wei VAC-wonen; gemeente; VHH; woningcorporaties 

Tijd 5 jaar/ 4-8 uur per week 

Status Sept 2019 Is blijven liggen door gebrek aan coördinatie en 
vrijwilligers. 

 

Wat 9.Week van de toegankelijkheid zelfstandig en veilig 
wonen (planning oktober 2018) 

Waarom Informatie aan publiek 

Hoe Mensen met een beperking en ouderen willen 
zelfstandig wonen zie Nota B&W Haarlemmermeer 
“Visie wonen met zorg 2030”.  
Wat is de status per oktober 2018. 
Samenwerking opzetten met seniorenraad. 

Met wie Seniorenraad 

Tijd 6 maanden/4 uur per week 

Status sept 2019 Presentatie aan de KBO Haarlemmermeer, KBO wil op 
dit onderwerp graag meedenken. Geen opvolging door 
gebrek aan vrijwilligers. 
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Wat 10.Jongeren project inclusie  

Waarom Voor jongeren met een beperking is de inclusie van 
een heel andere orde dan die voor ouderen. 
Met het VN verdrag als uitgangspunt is een speciale 
plan van aanpak nodig van en voor jongeren 

Hoe Workshops organiseren. 
Acties definiëren. 
Vrijwilligers werven. 

Met wie MENES; Jongeren organisaties, sport verenigingen 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/4-8 uur per week 

Status sept 2019 Niet opgepakt door gebrek aan vrijwilligers. 

 
 

Wat 11.Informatie campagne horeca 

Waarom De horeca informeren over het VN verdrag en 
toegankelijkheid. Heeft een relatie met en kan 
voorafgaan aan Project 6. 

Hoe Brochure en bezoeken 

Met wie Horeca Nederland? 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/4-8 uur per week 

Status sept 2019 Niet opgepakt. 

 

Wat 12.Domotica 

Waarom ICT/automatisering in woon omgevingen kunnen het 
(zelfstandig)leven van mensen met een beperking 
verbeteren. 

Hoe Inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn. 
Proef installaties mogelijk maken (incl sponsoring). 
Publiseren 

Met wie ICT4handicap: Scholen voor ICT/automatisering 

Tijd Doorlooptijd 5 jaar/2-4 uur per week 

Status sept 2019 Is opgepakt samen met ICT4Handicap en er is contact 
gelegd met het NOVA college om samen met 
studenten volgende stappen te zetten. 

 




