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Jaarplan 2021 

Inleiding	
Stichting Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk samenwerkingsverband van 
lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoenin-
gen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. Bij het Platform is een groot 
aantal organisaties aangesloten.  
We behartigen de belangen van mensen met een beperking met het VN-verdrag “Inzake de 
rechten van personen met een handicap” in de hand. Grondbeginselen in het verdrag zijn 
toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Iedereen moet gelijk-
waardig en zelfstandig mee kunnen doen aan de maatschappij. 

Onze ambitie is dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de Leid-
se samenleving. Dat mensen hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen. Daarvoor 
zijn bewustwording en het wegnemen van mentale, sociale en fysieke drempels van be-
lang. Het bevorderen van deelname van alle burgers aan de samenleving is een belangrijke 
taak van de gemeente Leiden. Een inclusief beleid met algemene voorzieningen die voor 
iedereen toegankelijk zijn, met of zonder beperking. 

Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Leidse gemeentelijke organisatie 
maar ook aan Leidse organisaties met een publieksfunctie. 
In 2021 legt het Platform het accent op twee thema’s: Gezondheid en Sociale Inclusie. 
Daarnaast is het maandelijks overleg met gemeente Leiden en het contact met onze ach-
terban richtinggevend. 

Wij realiseren dat het voor kinderen en jongeren met een beperking moeilijk is hun speci-
fieke positie onder de aandacht te brengen. Wij als Platform zijn ons hiervan bewust en 
zullen de positie van kinderen en jongeren bij onze advisering expliciet betrekken. 

Thema’s 2021 

1. Gezondheid 
Gezondheid is evident belangrijk, zeker nu in deze tijd van Covid-19. De pandemie heeft 
grote impact op iedereen. Toch staat lang niet iedereen erbij stil dat juist voor mensen 
met een functiebeperking of een chronische ziekte de pandemie verstrekkende gevolgen 
heeft. 
Afhankelijk van de functiebeperking heeft men te maken met verminderde toegankelijk-
heid van de openbare ruimte, een noodzakelijk groter beroep op digitale vaardigheden en 
meer eenzaamheid door de beperking van sociale contacten en activiteiten. 

1.1 Social Impact Team 
De gemeente Leiden is voornemens een Social Impact Team samen te stellen met de op-
dracht de gevolgen van de Corona maatregelen voor Leidse burgers in beeld te brengen. 

   
1.2 Sport en bewegen 
Voor mensen met een beperking is sport en bewegen belangrijk om fit te 
blijven. Fitheid biedt deze mensen de mogelijkheid om (langer) deel te nemen 

Actie 2021 

1 Het Platform volgt de werkzaamheden van Social Impact Team nauwlettend en daar 
waar nodig vanuit haar expertise adviseren dan wel aandacht vragen voor specifieke 
problemen bij de doelgroep van het Platform.
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aan activiteiten. Ook vergroot het de weerstand en dat is tijdens de huidige 
pandemie van levensbelang.  

2. Sociale inclusie 
Met sociale inclusie bedoelen we enerzijds verbeteren van participatie van individuen en 
anderzijds het terugdringen van uitsluiting van mensen met een beperking. Sociale inclusie 
heeft niet alleen betrekking op degene die ondersteuning ontvangt, maar op iedere burger 
die deel uitmaakt van de samenleving. Het is een breed thema. 

Sociale inclusie begint bij de letterlijke bereikbaarheid van plaatsen om 
anderen te ontmoeten. Tijdens de Coronacrisis is de sociale inclusie ernstig 
onder druk komen te staan. In 2021 komt er hopelijk weer ruimte voor 
kwetsbare mensen om zich onder de mensen te begeven. 

2.1 Gemeente Leiden 
De gemeente Leiden heeft zich expliciet uitgesproken voor inclusief beleid. Zij staat voor 
een gemeente brede integrale aanpak en behoort tot de zogenoemde koplopergemeenten. 
Het manifest ‘Iedereen doet mee’ is door de gemeente ondertekend en daagt uit te wer-
ken aan een inclusieve samenleving, voor mensen met en zonder beperking. Het Platform 
denkt op uitnodiging van gemeente Leiden op verschillende beleidsterreinen mee mee over 
toegankelijkheid, met name toegankelijkheid in praktische zin. 

2.2 Aanbesteding OV 
De opgeschorte aanbesteding van de ov-concessie Zuid-Holland Noord zal op 
enig moment worden vervolgd. Hoe het openbaar vervoer er in de toekomst uit 
zal zien is niet duidelijk. Tijdens het vervolg van het aanbestedingstraject 
zullen wij via onze participatie in ROCOV Hollands Midden aandacht vragen 
voor de toegankelijkheid en spreiding van het openbaar vervoer. 

Actie 2021 

2 We werken mee aan uitwerking Sportakkoord, waarin wij toegankelijke sporten voor 
de doelgroep willen

3 De ontwikkeling van het nieuwe Indoor Sport Centrum en Combibad en IJshal De 
Vliet gaat in 2021 verder. Het Platform blijft aangesloten om deze complexen 
zo toegankelijk mogelijk te maken.

Actie 2021 

4 We werken aan toegankelijkheid van de openbare ruimte zoals autoluwe binnenstad, 
parkeren en parkeervergunning, Singelpark, voetgangersbeleid, fietsbeleid, toeganke-
lijke geleide lijnen, toegankelijke fietsenstallingen

5 We volgen implementatie nieuwe welzijnsorganisaties zoals SOL en Incluzio. Met SOL 
hebben we het nadrukkelijk over de positie van jongeren.

6 We zetten ons in voor toegankelijkheid en bekendheid openbare toiletten

7 We volgen de aanbesteding thuiszorg (indicatiestelling, snelheid en kwaliteit inzet)

8 We nemen deel aan Stedelijk Platform Zelfstandig Wonen 

9 In het eerste kwartaal van 2021 komt de gemeente met een aangescherpte Leidse In-
clusie Agenda. Het platform kijkt met interesse mee naar de agenda en levert vervol-
gens graag een bijdrage bij de realisatie ervan.
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2.3 Aanbesteding Regiotaxi 
In 2021 start de aanbesteding voor de Regiotaxi Holland Rijnland. Middels 
onze deelname in de klankbordgroep van Regiotaxi Holland Rijnland en in 
onze contacten met de gemeente Leiden zullen wij onze inbreng geven voor de 
invulling van de Regiotaxi in de volgende concessieperiode. 

2.4 Overige activiteiten sociale inclusie 
Behalve met gemeente Leiden werkt het Platform samen met haar partners en andere or-
ganisaties in de stad. Op verschillende terreinen wordt de expertise van het platform ge-
bruikt om toegankelijkheid en bereikbaarheid te verbeteren. Ook onderneemt het platform 
initiatief voor verbeteren van bestaande situaties. 

3. Overleg met gemeente Leiden 
Maandelijks overleggen we op ambtelijk niveau met gemeente Leiden over lopende zaken. 
Dat is een belangrijk contact. Er is een vaste medewerker van Gemeente Leiden die ver-
bindingsofficier is binnen het gemeentehuis.  

4. Overleg met achterban 
Door de fysieke beperkingen in 2020 is er weinig of geen contact geweest met de organisa-
ties die onze achterban vormen. Toch is de inbreng van deze organisaties van essentieel 
belang want een voedingsbodem voor het Platform.  

Actie 2021 

10 Deelname ROCOV en volgen aanbesteding OV

Actie 2021 

11 Volgen aanbesteding in klankbordgroep Regiotaxi 

Actie 2021 

12 Stichting Open Monumentendagen Leiden en de Leidse Bond van Speeltuinverenigin-
gen hebben het Platform gevraagd mee te denken over een meer inclusieve aanpak in 
2021.

13 Het Platform heeft een aantrekkelijke en toegankelijke website waarmee zij haar 
doelgroep informeert. Ook biedt de website de lezer de mogelijkheid problemen bij 
het Platform te melden. 

14 Contacten met studentenverenigingen en met name El Cid geeft het Platform een po-
dium om aankomende studenten die in Leiden komen wonen te betrekken bij een in-
clusieve samenleving.

Actie 2021 

15 We praten elkaar bij en schakelen elkaar in op belangrijke onderwerpen.We reageren 
op beleidsnotities. Dat doen we meestal gevraagd en soms ongevraagd. We volgen 
hiervoor de website Leiden Doet Mee en nemen initiatief wanneer wij vinden dat dat 
nodig is.
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Agenda 

Januari Opstellen jaarverslag en financieel verslag 2020 
Februari Installatie nieuwe voorzitter 
Maart   Jaarplan 2022 en begroting 2022 
April  Overleg met wethouder over voortgang 
April  Achterbanoverleg 
Mei   Reactie op Kaderbrief 
Augustus El Cid week 
Oktober Overleg met wethouder over voortgang 
Oktober Dag van de witte stok 
Oktober week van de toegankelijkheid 

Financien 

Actie 2021 

16 In 2021 besteden wij, binnen de mogelijkheden, ruim aandacht aan overleg met ach-
terban. 

Begroting 2021

Ondersteuning Libertas incl huisvesting

Ondersteuning ZZP (400 x € 72,50) € 29.000

Huisvesting/huur/kantoor/werkplek € 600

Activiteiten

Vergaderkosten bestuur Platform € 600

ALV 2 x per jaar € 500

Diversen overleg en representatie € 600

Bestuurskosten deskundigheidsbevordering € 500

Kersteindejaarsbijeenkomst € 500

Bestuursvergoeding, 8 leden € 1.200

Printers € 100

Vakliteratuur € 400

Vervoerskosten € 500

Website Facebook € 300

Contributie Ieder(in) € 70

Bankkosten € 200

Totaal € 35.070


