Samenwerkingsverband belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten

Activiteiten 2019 Platform Gehandicapten Leiden

Inleiding
“ Hoe organiseren we onze achterban? ”
Dát was de centrale vraag tijdens twee bezinningssessies eind 2018 en begin 2019. De uitkomst is dat we
een groot netwerk hebben van samenwerkingspartners in de stad en dat we dat actief kunnen gebruiken
om op te halen waar drempels en belemmeringen liggen voor een “inclusieve stad.”
We blijven ons in werkgroepen buigen over vragen als: zijn er voldoende woon, zorg en
ondersteuningsvoorzieningen in de stad om zelfstandig te wonen, kunnen mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan werk komen, blijft het financieel mogelijk om rond te komen en ook buiten de deur
sociale activiteiten te ondernemen, waar zijn nog fysieke drempels en hoe is het met het vervoer voor
gehandicapten gesteld. Wat gaat er goed en wat kan er beter en wat staat ons dan te doen. De thema’s
waar we ons in 2019 mee bezig houden zijn hetzelfde als die van 2018. Onderwijskansen en Gelijkheid
voor de wet zijn thema’s die minder aandacht vragen tot nu toe.

Algemeen
VN Verdrag “De grootste uitdaging blijft Toegankelijkheid in de breedste zin”.
•

•

In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking bekrachtigd. De
ambitie van het VN-verdrag is dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig
kunnen deelnemen aan de samenleving. Dus regel de zaken zo dat mensen hun leven kunnen
inrichten zoals zij zelf willen. Voor een succesvolle implementatie van het verdrag zijn
bewustwording en het oplossen van sociale en fysieke drempels en belemmeringen dicht bij de
burger van belang. Drempels en belemmeringen wegnemen en het bevorderen van participatie
is dan ook een belangrijke taak voor de gemeenten. Een goed ‘inclusief beleid’ met algemene
voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, met of zonder beperking.
Groepen waar we collectief voor willen “sjouwen” worden ondersteund door de lidorganisaties.

Belangrijke aandachtsgebieden volgens het VN-verdrag:
1.
2.
3.
4.
5.

Wonen
Werken
Onderwijs
Toegankelijkheid
Gelijkheid voor de wet

Pico
Caro

30 ja

Rol Platform Gehandicapten Leiden
Platform Gehandicapten Leiden is een stichting voor belangenbehartiging voor personen met langdurige
fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen. Platform Gehandicapten Leiden is een
adviesorgaan voor de gemeente als het gaat om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Het
richt haar werkzaamheden op zeven algemene thema’s: Rechtspositie, Onderwijs, Arbeidsparticipatie,
Inkomstenpositie, Mobiliteit, Toegankelijkheid( breed), Gezondheidszorg (breed).
In het VN-verdrag wordt erg gehamerd op het voeren van campagnes. Het ministerie van VWS pleit erg
voor een lokale aanpak. In het afgelopen jaar heeft dat geleid tot straat acties en workshops. Ook
komend jaar zullen we bekijken hoe we kunnen aanhaken bij landelijke en lokale campagnes?
Het gaat, ook bij de thema’s, om bewustwording. Door met de acties aan de slag te gaan en in gesprek
te gaan met alle belanghebbenden, wordt er door het Platform Gehandicapten Leiden gewerkt aan
bewustwording van de problemen en tegelijkertijd kan er gewerkt worden aan oplossingen.

2019: Verder met de gekozen thema’s
Gezamenlijk werd in december 2016 de keuze gemaakt voor de thema’s waarop in 2017 de focus zou
worden gericht. We gaan er net als in 2018 in 2019 gewoon mee verder, ze zijn nog steeds actueel.
1. Arbeidsparticipatie
2. Gezondheidszorg
3. Toegankelijkheid

Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie is een belangrijk thema. Het hebben van werk is van grote betekenis voor
eigenwaarde en inclusie. Je kunt pas deelnemen aan de samenleving als je ook enige status geniet, een
rol hebt. Werk, liefst betaald, maar ook als dagbesteding biedt je die rol. Wat we als Platform
Gehandicapten met betrekking tot arbeidsparticipatie kunnen betekenen is duidelijk als het de lokale
uitvoering van de Abeidsparticipatiewet betreft. We zullen ons verder oriënteren op drempels en
belemmeringen die worden ervaren bij het vinden van werk of een dagbesteding (denk aan eigen
bijdrage en bijverdienen naast je uitkering) De samenwerking van W&I met DZB en UWV heeft onze
specifieke aandacht nu.

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg staat samen met zelfstandig wonen en welzijn, al lang op de agenda en zal dat in 2019
ook blijven. Met name de samenhang blijft een aandachtspunt. Woonvoorzieningen en de sociale
infrastructuur op wijkniveau blijven onze aandacht hebben.

Toegankelijkheid
Natuurlijk gaan we door met waar we als Platform Gehandicapten Leiden onze meerwaarde al hebben
aangetoond in de loop der jaren. De stad fysiek en sociaal toegankelijk houden voor mensen met een
beperking. Of het nu gaat om winkels, gebouwen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen, websites,
vervoer, werk en inkomen, geluidsniveau of leesbaarheid van opschriften, we blijven alert op wat zich in
de actualiteit aandient en komen met voorstellen om obstakels weg te nemen.
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