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Reorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam

Voor Cliëntenbelang Amsterdam stond het jaar tot nu toe in grote 

mate in het teken van de reorganisatie. Deze was noodzakelijk als 

gevolg van de bezuinigingen door de provincie NoordHolland. De 

reorganisatie is inmiddels praktisch afgerond en de eerste 

stappen richting de nieuwe structuur zijn gezet. Hieronder vat 

directeur Ad Warnar de belangrijkste punten samen. 

 

De organisatie kent vanaf 1 mei drie 

afdelingen: Signalering, Collectieve 

belangenbehartiging en beleid en 

Verenigingsservice. Vanuit de ser-

vicefunctie van de werkorganisatie 

kunnen de clusters onder meer re-

kenen op opleidingen en trainingen 

vanuit onze eigen Scholingsaca-

demie, inhoudelijke beleidsvoor-

bereiding in de verenigingswerk-

groepen en vrijwilligersbeleid. 

 

Advisering 

Voor het adviseren van de vereniging 

op strategisch - inhoudelijk niveau 

worden verenigingswerkgroepen in-

gesteld die onder de verantwoorde-

lijkheid van de directeur vallen. Het 

gaat om de werkgroepen: 

 Wonen en welzijn. 

 Kwaliteit van zorg. 

 Mobiliteit en Toegankelijkheid. 

 Inkomen, arbeid en onderwijs.  

Indien nodig kunnen (tijdelijke) sub-

werkgroepen gevormd worden, 

bijvoorbeeld voor uitdieping van een 

bepaald onderwerp.  

De werkgroepen zijn verantwoordelijk 

voor de meningsvorming en 

standpuntbepaling van de vereniging 

op basis van (ervarings)deskun-

digheid.  

 

Nadruk 

Binnen de activiteiten en projecten 

zal de nadruk liggen op de collec-

tieve belangenbehartiging (zorgen 

voor beter beleid en betere voorzie-

ningen), het bieden van hoge kwali-

teit van advies (ervaringsdeskundig-

heid en inhoudelijke kennis) en het 

dienen als spreekbuis van het 

cliëntenperspectief. Om tot een 

gestructureerde aanpak te komen 

voor het inbrengen van er-

varingsdeskundigheid is verdere ont-

wikkeling van de organisatie nodig. 

 

Gezamenlijk 

De vereniging is opgericht met een 

eigen, zelfstandige doelstelling en 

heeft als doel voor haar doelgroepen 

gezamenlijk de belangen te behar-

tigen. Daarom kiest zij voor het wer-

ken vanuit thema’s en niet vanuit 

doelgroepen.  

 

De hoofdthema’s zijn zorg, welzijn, 

participatie, eigen regie, toeganke-

lijkheid, arbeid (betaald/onbetaald), 

onderwijs en wonen. Voor zo ver 

geen andere partijen thema’s vanuit 

het specifieke belang van de doel-

groepen behartigen, zal Cliëntenbe-

lang Amsterdam dat doen. 

 

De afdeling Signalering, met onder 

andere de afdeling Informatie en 

Klachtenopvang en de cliëntenraad-

plegingen, zal een prominente rol 

binnen de organisatie moeten gaan 

spelen. Als vereniging willen we 

vaker standpunten gaan innemen en 

Dat vraagt een actieve en commu-

nicatieve houding. Het samenspel 

tussen leden en vereniging zal zich 

daarin gaan verfijnen en ontwikkelen. 
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In de volgende nieuwsbrief (septem-

ber) informeren wij u weer over de  

 

 

laatste ontwikkelingen.  

 

Organigram Cliëntenbelang Amsterdam per 1 mei 2011 

 

E-panel Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam doet onder meer onderzoek naar de 

kwaliteit van de gezondheidszorg en maakt hierbij gebruik van het 

e-panel. Het e-panel is een digitaal middel voor het doen van 

onderzoek en houden van enquêtes. Een modern middel ter 

ondersteuning van de belangenbehartiging.  

 

Voor ons e-panel zijn wij op zoek 

naar deelnemers: mensen die 

geïnteresseerd zijn in zorg en welzijn 

en een bijdrage willen leveren aan de 

verbetering ervan. De uitkomsten van 

de onderzoeken en enquêtes worden 

gebruikt om de belangen van  

 

patiënten, cliënten en andere zorg-

consumenten in Amsterdam en 

Diemen te behartigen. Dat kan zijn 

door de reactie van het panel te 

vragen op (voorgenomen) besluiten 

van de politiek, of door de wensen 

over of (on)tevredenheid met  

 

bestaande voorzieningen voor te 

leggen aan verzekeraars, instellingen 

of politiek. Ook kan de mening van 

het panel gebruikt worden in de 

onderhandelingen met 

zorgverzekeraars over welke zaken 

zij in hun inkoopbeleid moeten  
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opnemen of hoe zij hun klanten het 

beste kunnen informeren over zorg.  

 

Leden van het e-panel kunnen in hun 

profiel aangeven over welke 

onderwerpen of thema’s zij benaderd 

willen worden en waarover zij 

informatie willen ontvangen. Het 

deelnemen aan de onderzoeken is 

niet verplicht. De antwoorden die 

door het panelonderzoek zijn  

 

verkregen worden vertrouwelijk 

behandeld en anoniem verwerkt.     

 

Het e-panel is een vervolg op de 

eerder apart regionaal opgezette  

e-panels van dertien Zorgbelang-

organisaties, waarvan Cliënten-

belang Amsterdam er één is.  

 

In de huidige opzet is het eenvoudig 

ook gezamenlijk de panelleden te  

 

raadplegen. Bent u geïnteresseerd 

en wilt u zich opgeven voor ons  

e -panel, bezoekt u dan onze website 

www.clientenbelangamsterdam.nl  

 

Voor meer informatie kunt u ook 

direct contact opnemen met Jan 

Philip Korthals Altes via 

j.altes@clientenbelangamsterdam.nl   

 

Nodig: lijst gehandicaptenparkeerplaatsen

Op 11 april heeft een Amsterdammer een brief aan de 

gemeenteraad gestuurd met de vraag waarom de gemeente 

Amsterdam geen lijst heeft met de locaties van de algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen. In Rotterdam bijvoorbeeld zijn die 

op de website van de gemeente te vinden.

Dit raadsadres is zowel in de raads-

commissie Onderwijs, Zorg en Kunst 

als in de raadscommissie Verkeer en 

Vervoer op de agenda gezet. Omdat 

Cliëntenbelang Amsterdam het ook 

belangrijk vindt dat deze informatie 

beschikbaar komt, is een brief ge-

stuurd aan de raadscommissie OZK.  

 

Volgens Cliëntenbelang is het 

probleem vooral dat de gemeente 

Amsterdam zelf geen lijst bijhoudt, 

niet centraal én niet in de stadsdelen. 

De gemeente moet er natuurlijk zelf 

voor zorgen dat deze lijst er komt, 

maar we denken graag mee over hoe 

die lijst eruit zou moeten zien en 

waar deze te vinden moet zijn. 

 

Bovendien kan onder ons toeziend 

oog voorkomen worden dat er 

zomaar gehandicaptenparkeer-

plaatsen verdwijnen. Dat dit gebeurt 

bleek vorig jaar uit een onderzoek 

dat studenten Ergotherapie van de 

Hogeschool van Amsterdam op 

verzoek van Cliëntenbelang 

uitvoerden in de stadsdelen Centrum, 

West en Zuid. Een fors aantal 

plekken waren verdwenen of 

verplaatst, of hadden een andere 

functie gekregen. Het overzicht met 

de gehandicaptenparkeerplaatsen 

die er nog wel zijn is te vinden op 

onze website Toegankelijkamster-

dam.nl onder de knop Verkeer en 

Parkeren. 

 

Het is te hopen dat de gemeente 

Amsterdam snel werk gaat maken 

van het raadsadres, zodat volgend 

jaar een goed vindbaar en actueel 

overzicht van alle algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen in 

Amsterdam beschikbaar is. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Bart Weggeman via 

b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl  

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/
mailto:j.altes@clientenbelangamsterdam.nl
mailto:b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl
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Verordening leerlingenvervoer

Cliëntenbelang Amsterdam sprak 25 mei in bij de raadscommissie 

Onderwijs, Zorg en Kunst naar aanleiding van de verordening 

Leerlingenvervoer. Een aantal raadsleden heeft de vragen uit de 

inspraak gebruikt in de discussie met wethouder Asscher.

 

De opstapplaats 

De wethouder ging niet inhoudelijk in 

op de vragen van Cliëntenbelang 

over de opstapplaatsen. De bepaling 

in de verordening over 

opstapplaatsen is overgenomen uit 

de Modelverordening van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten, 

maar de wethouder gaf aan dat 

Amsterdam daar geen gebruik van 

gaat maken. Almere bijvoorbeeld 

wel: daar brengen ouders hun 

kinderen naar verzamelplaatsen om 

van daaruit per bus naar school te 

gaan. De kinderen worden weer op 

dezelfde verzamel-plaats door de 

ouders opgehaald.  

 

Openbaar Vervoer  

Zowel Cliëntenbelang Amsterdam als 

een aantal raadsleden vroegen zich 

af of zelfstandig reizen met het open-

baar vervoer in Amsterdam op 

negenjarige leeftijd wel verantwoord 

is. Daarop antwoordde de wethouder 

dat die leeftijd ook is overgenomen 

van de VNG. Of dat voor de betref-

fende leerling passend is, laat hij  

 

 

over aan de beoordeling van de 

schooldirectie. 

 

Voor jongere kinderen voorziet de 

verordening in een begeleidersver-

goeding. Cliëntenbelang Amsterdam 

stelde de vraag of van ouders 

verwacht mag worden met hun 

kinderen naar school te reizen. 

Hierover zijn door de raadsleden 

geen nadere vragen gesteld, wel 

hebben veel raadsleden hun 

waardering uitgesproken voor het 

opnemen van een hardheidsclausule 

in de verordening en de kwaliteits-

impuls, zoals bijvoorbeeld het aan-

stellen van meer begeleiders op de 

busjes. 

 

De naschoolse opvang 

De wethouder bevestigde dat het 

beschikbare budget voor vervoer 

naar de naschoolse opvang ook 

openstaat voor nieuwe aanvragers. 

Dat is goed nieuws. De wethouder 

wil het op dit moment niet opnemen  

in de verordening, omdat de 

 

 

gemeente zich dan verplicht tot het  

regelen van vervoer naar de na-

schoolse opvang. Als over enkele 

jaren meer zicht is op het aantal 

ritten en de bijbehorende kosten dan 

zou hierover alsnog een bepaling in 

de verordening kunnen worden opge-

nomen.  

 

Overige knelpunten 

De Dienst Maatschappelijke Ontwik-

keling probeert de formulierendruk 

voor ouders zo veel mogelijk te 

beperken. Zo worden de scholen 

tevoren gevraagd door te geven wel-

ke leerlingen ook het volgend school-

jaar gebruik zullen maken van het 

leerlingenvervoer en worden de aan-

vragen voor het nieuwe schooljaar zo 

veel mogelijk vóóringevuld naar de 

ouders gestuurd. Ouders hoeven 

geen geld voor te schieten en eigen 

bijdragen worden direct verrekend. 

 

De wethouder sprak zich niet uit over 

het instellen van een adviesraad, 

zoals bij voorbeeld de stedelijke 
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Wmo-adviesraad, maar gaf wel aan 

dat er ook andere manieren van 

raadpleging en inbreng van ouders, 

belangenorganisaties en scholen 

zijn. 

Al met al zijn de grootste zorgpunten 

uit de inspraak weggenomen: het 

vervoer naar de naschoolse opvang 

is geregeld en er komen geen 

opstapplaatsen.  

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Bart Weggeman via 

b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl  

 

Nominaties Amsterdamse Pluim 2011

De Amsterdamse Pluim is de stimuleringsprijs voor sportvere-

nigingen en sportaanbieders die zich onderscheiden op het 

gebied van sporten voor mensen met een beperking of chro-

nische ziekte. Inmiddels zijn de genomineerden bekend.

 

Het doel van de prijs is het stimu-

leren van sportaanbod en voorzie-

ningen voor mensen met een beper-

king of chronische ziekte, en gekop-

peld daaraan het vergroten van de 

bekendheid van het sportaanbod in 

Amsterdam bij mensen met een 

beperking. 

 

De prijs is in 2009 voor het eerst 

uitgereikt door de toenmalige burge-

meester van Amsterdam Job Cohen. 

Er worden prijzen uitgereikt in drie 

categorieën: Geïntegreerde sport,  

Gehandicaptensport en Commerciële 

sport. Daarnaast wordt ieder jaar ook 

een aanmoedigingsprijs toegekend. 

 

De genomineerden voor 2011 zijn: 

 

Categorie Geïntegreerd sporten 

 Kon. Nederlandse Handboog 

Schutterij (K.N.H.S) Concordia 

(winnaar aanmoedigingsprijs 

2009). 

 Amsterdamse Spoorweg 

Sportvereniging. 

 Sportbuurtwerk Combiwel. 

 

Categorie Gehandicaptensport 

 Sport & Judoclub Osdorp. 

 Bowling Club Amstelstad. 

 Rolstoelhockey vereniging The 

Dolphins. 

 GGZ Buitenamstel. 

 

Categorie Commercieel 

 Fitnesclub Life and Kicking. 

 Slender you Amsterdam. 

 Praktijk voor fysiotherapie A.H. 

Gerards. 

 

De uitreiking vindt plaats op zondag 

25 september tussen 15.30 en 16.00 

uur tijdens de Markt op Maat in de 

hal van AKC Blauw Wit (winnaar 

aanmoedigingsprijs 2010) aan de 

Joos Banckersweg 18 A. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij Martine des Tombe via 

m.destombe@clientenbelangamsterdam.nl  

 

mailto:b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl
mailto:m.destombe@clientenbelangamsterdam.nl
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Training toegankelijk welzijnswerk

In 2008 sloten Cliëntenbelang Amsterdam en OSA het convenant 

Welzijn designed for all, hierbij ondersteund door MEE Amstel en 

Zaan en de Amsterdamse Vriendendiensten. Doel van het 

convenant  was om te komen tot toegankelijk welzijnswerk voor 

iedereen, zowel fysiek als sociaal. In het kader hiervan werd ook 

een trainingsprogramma ontwikkeld. Op 30 mei vond de laatste 

training plaats. Tijd dus voor een terugblik.

 

Het doel sloot aan bij het beleid van 

de gemeente Amsterdam dat ervan 

uitgaat dat welzijnsdiensten een be-

langrijke bijdrage leveren aan het 

activeren tot participatie van alle 

burgers.  

 

De convenantpartners MEE Amstel 

en Zaan en de Amsterdamse Vrien-

dendiensten ontwikkelden in 2010 

een training over toegankelijkheid 

voor sociale professionals. Voor de 

uitvoering van dit trainings-

programma ontving de OSA een 

subsidie van de Dienst Wonen, Zorg 

en Samenleven van de gemeente 

Amsterdam in het kader van de 

compensatiemiddelen AWBZ- 

pakketmaatregel. 

 

In september 2010 werd begonnen 

met de eerste trainingen en 30 mei 

vond de slotbijeenkomst plaats. 

 

 

De training bestond uit drie 

basismodules: 

 Sociale toegankelijkheid 

lichamelijk beperkten. 

 Sociale toegankelijkheid 

psychisch beperkten. 

 Sociale toegankelijkheid licht 

verstandelijk beperkten. 

 

Vervolgens konden de organisaties 

twee van de drie verdiepingsmodules 

kiezen: 

 Verdiepingsmodule fysieke 

toegankelijkheid. 

 Verdiepingsmodule psychische 

beperking. 

 Verdiepingsmodule licht ver-

standelijk beperkt. 

 

Om ervoor te zorgen dat de training-

en een structurele plek in de organi-

saties zouden krijgen, zijn nog twee 

modules toegevoegd: 

 

 De inbeddingsmodule, waarin 

medewerkers leren hoe het 

geleerde in een stappenplan kan 

worden vormgegeven.  

 De Directiemodule, waarin 

directeuren en managers van de 

organisaties met het onderwerp 

aan de slag gaan en een korte 

presentatie krijgen van de 

gegeven trainingen. 

 

Tijdens de slotbijeenkomst zijn de 

stappenplannen door medewerkers 

van de verschillende organisaties 

gepresenteerd. Tevens is in opdracht 

van de gemeente Amsterdam bij de 

Universiteit van Amsterdam een 

onderzoek gestart, waarin de 

effecten van de trainingen zullen 

worden onderzocht. 

 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Martine des Tombe via 

m.destombe@clientenbelangamsterdam.nl  

 

mailto:m.destombe@clientenbelangamsterdam.nl
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Stopzetten bouwprojecten zorg

Eind 2010 stuurden Cliëntenbelang Amsterdam en de SIGRA 

wethouder Zorg Van den Burg een brief, waarin zij hun zorgen 

uitten over het stilvallen van bouwprojecten in de zorg. De 

wethouder heeft daar in april op gereageerd.

 

Wethouder Van den Burg heeft laten 

inventariseren in welke mate deze 

kwestie speelt bij de zorgaanbieders 

en heeft concrete, bruikbare 

gegevens ontvangen. Van de 900 

plaatsen die de komende jaren 

gerealiseerd zouden worden (voor 

het overgrote deel vervanging van 

bestaande locaties) gaan een kleine 

400 zeker door. Hierbij moeten we 

denken aan een aantal projecten, 

waarin oude meer-persoonskamers 

vervangen worden door nieuwbouw. 

Een kleine 200 zijn nog onzeker en 

het overige deel is tot nader order 

uitgesteld. 

 

Cliëntenbelang Amsterdam is 

gevraagd hierover met de gemeente 

in gesprek te gaan. 

 

Het College van B&W probeert de 

effecten van de crisis zo veel  

mogelijk te beperken. Dat voorkomt 

echter niet dat veel bouwprojecten  

(voorlopig) niet doorgaan. Zo ook 

bouwinitiatieven in de zorg.  

Dit komt mede door het terugtreden 

van private investeerders. De wet-

houder volgt de ontwikkelingen op de 

voet om te bekijken of zich onwen-

selijke situaties voordoen, maar ziet 

voor zichzelf in dit geheel slechts een 

bescheiden rol.  

 

Het zijn de zorgaanbieders zelf die 

uiteindelijk verantwoordelijkheid moe-

ten dragen voor de investeringen en 

exploitatie, de wethouder bemoeit 

zich niet met hun bedrijfsvoering. Wel 

wil de wethouder kijken of hij zaken 

kan vlot trekken als het nodig is door 

gesprekken aan te gaan met de 

coöperaties. 

 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Herman Klein Tiessink 

via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl  

mailto:h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl
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Stadsgesprek woonruimteverdeling

Op 27 april vond in hotel Arena het Stadsgesprek Woon-

ruimteverdeling plaats onder leiding van dagvoorzitter Tarik 

Youssef. Centraal stond de vraag hoe betaalbare huurwoningen 

in de stad beter kunnen worden verdeeld. De deelnemers vanuit 

de overheid, woningcorporaties, belangenorganisaties en 

makelaars werden welkom geheten en toegesproken door Freek 

Ossel, wethouder Wonen en Wijken. 

 

Aanleiding voor dit stadsgesprek was 

het feit dat een bezuiniging nodig is 

van € 2,7 miljoen en dat de huur-

markt verstopt zit. Starters hebben 

een wachttijd van 7 jaar, doorstro-

mers maar liefst 16 jaar. De 

discussienota Woonruimteverdeling 

(maart 2011) diende als uitgangspunt 

voor het gesprek. In deze nota staan 

vier scenario’s om te bezuinigen en 

de doorstroming te bevorderen. De 

discussie ging veel over de doelgroe-

pen en particuliere verhuurders. 

 

Zo wordt in de discussienota voorge-

steld de voorrang voor de doelgroe-

pen ouderen, kunstenaars, politie, 

zorgverleners, onderwijzenden en 

studenten af te schaffen om zo de 

doorstroming te bevorderen. 

Cliëntenbelang Amsterdam is van 

mening dat, hoewel sommige oude-

ren zichzelf prima kunnen redden op 

de woningmarkt, er een 

 

voorrangsregeling nodig is voor 

ouderen die moeite hebben zelf een 

woning te vinden. Veel van de 

aanwezigen, waaronder de SP, 

waren het met Cliëntenbelang eens. 

Zo’n regeling heeft als voordeel dat 

de meeste ouderen een goede 

woning achterlaten en bovendien bij 

geschikt wonen minder zorgkosten 

hebben.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht 

op www.amsterdam.nl/woonruimteverdeling 

of bij Anja van den Bos via 

a.vandenbos@clientenbelangamsterdam.nl  

http://www.amsterdam.nl/woonruimteverdeling
mailto:a.vandenbos@clientenbelangamsterdam.nl


Nieuwsbrief – Nummer 2 – Juni 2011 

11 

 

Klankbordgroep Samen voor de buurt

Adviesbureau Publicarea is onlangs het onderzoek Samen voor 

de Buurt gestart voor het ontwikkelen van een 

stedenbouwkundige strategie waarin fysieke, ruimtelijke, 

organisatorische en sociale aspecten van levensloopbestendig 

wonen worden gecombineerd. Eén van de aspecten die door het 

Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) als onderscheidend 

werd gezien is de afstemming met partners vanuit het veld.

 

Medio mei kwam de klankbordgroep 

voor het eerst bijeen. Cliëntenbelang 

Amsterdam is hier in vertegenwoor-

digd met de gemeente Amsterdam, 

HD Projectrealisatie, zorginstellingen 

Cordaan en Pieter van Foreest, en  

Vereniging Het Zonnehuis. In de 

stuurgroep kwam naar voren dat het 

organiseren en realiseren van 

levensloopbestendig wonen in de 

wijk via veel verschillende projecten 

gaan, en dat de doelen ervan 

meestal niet meetbaar geformuleerd 

zijn. Hierdoor kan er weinig worden 

gezegd over het succes of falen van 

de projecten.  

 

Ook is van gedachten gewisseld over 

de insteek van het onderzoek en wat 

belangrijke aandachtpunten zijn voor 

de locaties die geanalyseerd zullen  

 

 

 

 

worden. Niet alleen de woningen, 

maar ook de leefomgeving moet 

levensloopbestendig worden. De 

sociale interactie in de woonomge-

ving is belangrijk voor het gevoel op 

eigen kracht te kunnen blijven wonen 

en de organisaties in de buurt kun-

nen veel meer van elkaars kracht 

profiteren.  

 

De zorginstelling kan bijvoorbeeld 

voor buurtbewoners een rol als buurt-

centrum vervullen, en andersom kan 

de zorginstelling profiteren van de 

activiteiten die vanuit de buurt 

worden georganiseerd.  

 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Anja van den Bos via 

a.vandebos@clientenbelangamsterdam.nl  

 

mailto:a.vandebos@clientenbelangamsterdam.nl
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Hulpmiddelen voor vrijwilligerswerk

De gemeente Amsterdam wil dat zoveel mogelijk mensen 

vrijwilligerswerk doen, inclusief mensen met een zintuiglijke of 

fysieke beperking. Voor hen wil de gemeente belemmeringen 

wegnemen om te vrijwilligerswerk te kunnen doen. Bijvoorbeeld 

door het creëren van een uitleenpool van hulpmiddelen . 

 

Cliëntenbelang Amsterdam heeft in 

opdracht van de gemeente onder-

zocht in hoeverre mensen met een 

fysieke beperking behoefte hebben 

aan hulpmiddelen om vrijwilligers-

werk te doen. Het is twijfelachtig of 

een uitleenpool voor hen de belem-

meringen zal opheffen om aan vrijwil-

ligerswerk te beginnen. Maar voor 

mensen die al vrijwilligerswerk doen, 

zouden hulpmiddelen het werk 

minder moeilijk en zwaar maken.  

 

Ook zou het met de juiste hulpmid-

delen mogelijk zijn om vrijwilligers-

werk te doen op de locatie van de 

organisatie. Cliëntenbelang 

Amsterdam adviseert de gemeente 

daarom budget vrij te maken, 

waarmee individuele vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties hulpmiddelen 

kunnen aanschaffen. 

 

Voor vrijwilligers met een beperking 

is het vervoer misschien wel de  

grootste belemmering. De gemeente 

 

wordt dan ook aanbevolen hierop in  

te zetten door hen een pgb voor 

vervoer aan te bieden, en daarnaast 

een systeem te ontwikkelen waar-

door het Aanvullend Openbaar 

Vervoer (AOV) passend wordt. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Márian Vink via 

m.vink@clientenbelangamsterdam.nl 

Gewenste hulpmiddelen  

Aanpassingen computer 

Spraaksoftware, voorleesmachine 

Vergrotingssoftware 

Loepen en vergroters 

Telefoon met grote toetsen 

Brailleleesregel 

Geluidsversterker gehoorapparaat  

Ringleiding 

Teksttelefoon 

Aangepaste pen 

Opnameapparatuur 

Rolstoel op de werkplek 

Ligbed of ligstoel 

Trippelstoel (zie voorpagina) 
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Onderzoek vrijetijdsbesteding  

jongeren met een beperking

Jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking willen net 

als andere jongeren kunnen sporten en uitgaan. MEE-AZ en 

Cliëntenbelang Amsterdam gaan met deze jongeren onderzoeken 

waar ze behoefte aan hebben als het gaat om vrijetijdsbesteding.

 

Ouders van jongeren zal gevraagd 

worden wat de gevolgen van de  

AWBZ-pakketmaatregel zijn voor de 

vrije tijdsbesteding van hun kind. 

In mei zijn twee werkgroepen gestart: 

één van jongeren met een verstan-

delijke beperking en één van 

jongeren met een fysieke beperking 

 

 Deze jongeren zijn co-onderzoeker  

en denken mee bij het bepalen van 

de onderzoeksvragen.  

De vragen worden gesteld tijdens vijf 

groepsbijeenkomsten met jongeren 

van 12 - 15 jaar en van 16 - 18 jaar, 

in beide gevallen aparte groepen  

voor  jongeren met een 

 

verstandelijke en met een fysieke 

beperking en met ouders.  

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Márian Vink via 

m.vink@clientenbelangamsterdam.nl  

 

 

mailto:m.vink@clientenbelangamsterdam.nl

