Samenwerkingsverband belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten

Jaarplan 2020
Inleiding

Door onze leden en samenwerkingspartners in de stad zijn we in staat om te achterhalen
waar drempels en belemmeringen liggen voor een “inclusieve stad” Leiden.
We buigen ons 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 met de extra zorgkosten financieel mogelijk om rond te
komen en ook buiten de deur sociale activiteiten te blijven ondernemen, zijn er voldoende
sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en hoe is het met het vervoer voor
gehandicapten gesteld. Wat staat ons te doen om dit te verbeteren.
In 2020 houden we ons onveranderd bezig met het volgen van Leidse onderwerpen rondom
toegankelijkheid. Het creëren van bewustwording bij mensen zonder handicap is een belangrijke opdracht. Daarnaast willen we onze netwerken versterken, zodat we meer kunnen betekenen voor meer mensen. Een speciaal onderwerp is “wooncomfort en klimaatverandering”.
De gemeente werkt dit jaar aan een inclusie-agenda met focus op ‘werk en inkomen’ ‘vervoer’ en ‘welzijn, gezondheid en ondersteuning.’ En daar werken we uiteraard aan mee.

Algemeen

De ambitie van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking, volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat mensen hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen. Voor een succesvolle uitwerking van het verdrag zijn bewustwording en het wegnemen
van mentale, sociale en fysieke drempels van belang. Het bevorderen van deelname van
alle burgers aan de samenleving is een belangrijke taak voor de gemeenten. Een goed ‘inclusief beleid’ met algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, met of
zonder beperking.
Belangrijke aandachtsgebieden zijn: Wonen, Werken, Onderwijs, Toegankelijkheid en Gelijkheid voor de wet.

Rol Platform Gehandicapten Leiden

Platform Gehandicapten Leiden is een stichting voor de collectieve belangenbehartiging
voor personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen.
Platform Gehandicapten Leiden is een adviesorgaan met name voor de gemeente als het
gaat om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Het richt haar werkzaamheden
op zeven algemene thema’s uit het VN verdrag: 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 daarbij erg voor een lokale aanpak. In het afgelopen jaar heeft dat geleid tot
straatacties en workshops. Ook komend jaar zullen we bekijken hoe we kunnen aanhaken
bij landelijke en lokale campagnes. Het gaat, bij genoemde thema’s, ook om bewustwording. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden, wordt er door het Platform Gehandicapten Leiden gewerkt aan bewustwording van de problemen en tegelijkertijd kan er gewerkt worden aan oplossingen.
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2020: De gekozen thema’s

In 2020 leggen we onze focus op bewustwording, netwerken en de lokale inclusie-agenda.
We zijn ook benieuwd naar de voorzieningen die worden getroffen om te kunnen omgaan
met hittestress, tocht etc. met de klimaatverandering.
1. Bewustwording
2. Netwerken
3. Wooncomfort en klimaat
Daarnaast volgen we de andere thema’s die in Leiden spelen en komen we in actie als dat
nodig is. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de lokale inclusie-agenda.

Bewustwording

Bewustwording is altijd van belang om te komen tot een inclusieve samenleving. Mensen
staan er niet bij stil dat er in onze samenleving veel drempels zijn voor gehandicapten.
Letterlijke drempels, maar ook figuurlijke. Onze omgeving is niet toegankelijk voor iedereen. Het zou helpen als mensen dat inzien, rekening met elkaar houden en lief voor elkaar
zijn. Ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking kunnen bijdragen aan bewustwording.
Acties:
• Acties tijdens week van de Toegankelijkheid
• Zichtbaar zijn door PR en communicatie
• Met fietsenactie(s) “Doe eens lief en parkeer je fiets niet in de weg”

Netwerken

Door mee te doen in verschillende netwerken zijn we zichtbaar als Platform. Op die manier kunnen we op verschillende momenten en manieren opkomen voor belangen van gehandicapten. De samenwerking met gemeente Leiden is prettig en willen we graag zo houden. Een maandelijks overleg met ambtenaren en twee keer per jaar overleg met de wethouder, zet mensen in beweging en maakt veranderingen mogelijk.
We zouden meer willen deelnemen in andere netwerken. Daarbij hoort ook verstevigen van
de banden met de leden van ons platform.
Acties:
• Deelname aan Platformoverleg Langer Zelfstandig wonen
• Deelname aan ROCOV
• Ondersteuner werkt niet alleen op kantoor, maar ook bij leden van Platform
• Deelname in cultuurnetwerken (ondersteuner)
• Aanwezig bij Borrel071
• Stadspartner binnenstad
• Halfjaarlijkse inventarisatie van vragen en problemen bij de lid organisaties.

Wooncomfort

Een speciaal onderwerp is wooncomfort c.q. hittestress en tocht. Door klimaatverandering
is er vaker kans op periodes waarin geen regen valt. Of op periodes met extreme hitte. Dat
kan natuurlijk ook tegelijkertijd gebeuren. Zulke weersomstandigheden kunnen ernstige
gevolgen hebben. Voor mensen met een handicap kan dat nog net iets moeilijker zijn om
mee om te gaan.
Welke maatregelen kunnen mensen met een handicap nemen om te kunnen omgaan met
droogte en hittestress? Welke maatregelen kunnen organisaties treffen voor hun medewerkers? Wat biedt de gemeente specifiek voor gehandicapten? Hierover gaan we in gesprek
met partijen.

