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Voorwoord

Onder constructie
Met deze uitgave presenteert Ieder(in) de laatste jaarverslagen van CG-Raad en Platform
VG. Ieder(in) is op 31 december 2013 ontstaan uit de fusie tussen CG-Raad en Platform VG.
2013 zal de geschiedenis ingaan als het voorbereidingsjaar van deze fusie. In dit voorbereidingsjaar werd er al op veel terreinen samengewerkt. Daarom vindt u in deze uitgave de
jaarverslagen 2013 van beide organisaties gebundeld.
2013 is in alle opzichten een overgangsjaar geweest. Er is intensief gewerkt aan het
zorgvuldig voorbereiden en uiteindelijk voltooien van de fusie. Op alle niveaus is hard en
met succes toegewerkt naar het bewerkstellingen van nieuwe eenheid. Op 31 december
2013 was de fusie een feit.
In dit gebundelde jaarverslag presenteren we een gezamenlijke balans van CG-Raad en
Platform VG. Deze laat zien dat er in 2013 sprake is geweest van onderbesteding. Door de
vele werkzaamheden die voortkwamen uit de aanstaande fusie, zijn niet alle voorgenomen activiteiten volledig uitgevoerd.
Maar ondanks de intensieve en tijdrovende voorbereidingen voor de fusie is er in 2013 in
nauwe samenwerking met de achterban, collega-belangenorganisaties en derden veel
werk verzet om de positie en rechten van mensen met een beperking en chronisch zieken
te versterken; zowel landelijk als lokaal. Dat ‘tijdens de verbouwing het werk gewoon is
doorgegaan’, daar getuigt dit jaarverslag zeker van.
De nieuwe organisatie zal – net als haar juridische voorgangers – er in redelijkheid alles
aan doen om de rechten van mensen met een beperking en chronisch zieken te realiseren.
In 2013 is een stevige basis gelegd om daar de komende jaren op voort te bouwen.
Willem de Gooyer
voorzitter fusiebestuur
Gert Rebergen
interim-directeur
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Voor, door en met leden

Activiteiten voor en
door leden:
veel al samen
In 2013 organiseren CG-Raad en Platform VG de meeste activiteiten voor leden
en aangeslotenen al samen. Dit in lijn met het gezamenlijke werkplan dat in
2013 is ingediend bij het CIBG-Fonds PGO.

De Algemene Ledenvergaderingen van de CG-Raad en
de maandelijkse bijeenkomsten van de Raad van
Aangeslotenen van Platform VG vinden nog afzonderlijk plaats. Hieronder een overzicht van de
gezamenlijke ledenactiviteiten.

reiding. Om tot slagvaardig beleid en heldere
standpuntbepaling te komen raadplegen CG-Raad en
Platform VG de leden en aangeslotenen over deze nieuwe ontwikkelingen. In mei vindt een ledenraadpleging
plaats over de toekomst van de langdurige zorg. Aan
het eind van 2013 volgen ledenraadplegingen over de
Wmo, de Participatiewet en wederom de langdurige
zorg.

Achterbanraadpleging
2013 is politiek een belangrijk jaar. Nieuwe en ingrijpende wetgeving op het terrein van de langdurige zorg
(Wlz, Jeugdwet), Wmo en Participatiewet is in voorbe-

Begin 2013 is een meedenkgroep Hervorming Langdurige Zorg ingericht. Leden van CG-Raad en Platform VG
nemen deel aan deze groep. Met de groep is overlegd
over de ankerpunten in de belangenbehartiging rond
de langdurige zorg. Daarnaast is de meedenkgroep CVZ
(College voor zorgverzekeringen) actief betrokken
geweest bij het opstellen van reacties op CVZ-adviezen
over de zorgverzekeringswet en de AWBZ.

VN-Verdrag
In augustus houdt staatssecretaris Van Rijn een
internetconsultatie over de concept-wetsvoorstellen
voor ratificatie van het VN-verdrag; wetsvoorstellen die
een basis leggen voor een inclusieve samenleving.
CG-Raad en Platform VG geven zelf een advies aan Van
Rijn, maar roepen ook hun leden op te reageren.
Vanwege het grote belang van ratificatie van het
VN-Verdrag, organiseren CG-Raad en Platform VG voor
leden en aangeslotenen een expertmeeting over het
VN-verdrag.

Fusie
Vanzelfsprekend worden leden en aangeslotenen nauw
betrokken bij de voorbereidingen van de fusie. Belangrijk onderdeel in het fusieproces was het
naamgevingstraject medio 2013. Beide organisaties
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Voor, door en met leden
Dag van de
Gehandicaptenzorg

vinden het belangrijk dat er bij de achterban draagvlak
is voor de nieuwe naam. Via een e-mailconsultatie
hebben leden en aangeslotenen hun voorkeur kunnen
uitspreken voor de nieuwe naam. Ze kunnen kiezen uit
een lijst van vijf voorgeselecteerde namen. Een kiescommissie waarin beide fusiepartners zijn
vertegenwoordigd, kiest uiteindelijk op basis van de
consultatie en andere onderzoeksresultaten de naam
Ieder(in).

Op de Dag van de Gehandicaptenzorg (19 november)
verzorgen Platform VG en
CG-Raad een lezing en een
workshop. Bij de workshop
over de problematiek rond
de herkeuring van Wajongers en dagbesteding, is de
LFB nauw betrokken. Twee
LFB-medewerkers met een dagbestedingsindicatie
vertellen over hun werk en de mogelijke gevolgen van
herkeuring. Conny Kooijman, directeur van de LFB,
vervult samen met Harry Haddering (voorzitter van
Tooon), het dagvoorzitterschap op de Dag van de
Gehandicaptenzorg

Verder organiseert Platform VG vijftien voorlichtingsbijeenkomsten over de politieke veranderingen die
afkomen op mensen met een verstandelijke beperking
en/of hun ouders en vertegenwoordigers en voor
lokale belangenbehartigers (Wmo-raden en gehandicaptenplatforms). De grote inzet van leden en
aangeslotenen maken deze voorlichtingsbijeenkomsten tot een succes.

Projecten voor en
met leden
In 2013 doen we verschillende projecten voor en met leden.
Een overzicht:

Steffie
De website Steffie.nl is voor veel mensen met een
verstandelijke beperking een begrip. Op de site worden
ingewikkelde zaken uit het dagelijkse leven op eenvoudige wijze uitgelegd. Zoals internet, e-mailen en
telebankieren, maar ook bijvoorbeeld de omgang met
drugs en alcohol. Inhoudelijk zijn Platform VG en
lidorganisatie de LFB al jaren betrokken bij Steffie.
Eind 2013 is de exploitatie van Steffie door CG-Raad/
Platform-VG overgenomen.
Het Steffie-project ABC Date wint in 2013 de Pier
de Boerprijs 2013. ABC Date wordt een contactbemiddelingssite voor mensen met een licht
verstandelijke beperking. Steffie helpt bij het
maken van een profiel, geeft advies over wat je
wel en niet moet doen bij het online contact
leggen en fysieke ontmoetingen. In 2014 krijgt het
plan een uitrol.
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Voor, door en met leden
Dementietafel

Steffie en het Ondersteuningsplan gaan 4 november
online. Ervaringsdeskundigen van de LFB hebben een
belangrijke rol gepeeld in de bouw en bij het testen
ervan. Steffie legt uit wat een ondersteuningsplan is en
wat de rechten zijn. Mensen kunnen zelf aan de slag
met de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het
resultaat is een handig overzicht voor het gesprek met
de begeleiding. Tot slot is er een vragenlijst met tips
voor de eigen situatie.

Mensen met een
verstandelijke beperking worden steeds
ouder en daarmee de
kans dat zij gaan
dementeren. Familie,
mantelzorgers en
professionele
hulpverleners gaan hierover
met elkaar in gesprek bij een Dementietafel. KansPlus is initiatiefnemer van het project
‘Dementietafel: delen en verbeteren’. Platform VG
voert het in samenwerking met KansPlus uit.
Dementietafel is financieel mogelijk door subsidies
van Fonds verstandelijk gehandicapten, Rabobank
Foundation, Stichting SPZ en de VGN.

Patiëntentafels
Meer dan 50 patiënten- en cliëntenverenigingen die bij
CG-Raad en/of Platform VG zijn aangesloten werken
jaarlijks mee aan voorlichtingsbijeenkomsten voor
tweedejaars geneeskundestudenten. De CG-Raad
organiseert de bijeenkomst bij het VUMC (Amsterdam),
Platform VG bij het LUMC (Leiden). Voor de studenten
zijn de bijeenkomsten een belangrijke kennismaking
met patiënten en mensen met een verstandelijke
beperking. Voor aangeslotenen en patiëntenverenigingen is het een kans om zichzelf en ervaringen van
patiënten te presenteren aan toekomstige artsen.

Voucherproject
Zeven bij Platform VG aangesloten organisaties voeren
in 2013 en 2014 gezamenlijk een voucherproject uit.
Het gaat om LFB, Stichting Down Syndroom, Cornelia
de Lange Syndroom, Prader-Willi Angelman Vereniging,
SIEN, VG Netwerken en Kans Plus. Zij gaan met elkaar
concrete activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die
bijdragen aan het versterken van empowerment en
inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.
Dit gebeurt aan de hand van drie speerpunten: arbeid
Wmo en communicatie.

Kleine lidorganisaties
Platform VG ondersteunt tegen betaling drie kleine
aangesloten verenigingen in hun werk. Te weten:
Prader-Willi/Angelman Vereniging, VG Netwerken en
Vereniging Cornelia de Lange syndroom . Het betreft
ondersteuning van het bestuur, organisatie van contactdagen, lotgenotencontact en informatievoorziening in
de vorm van nieuwsbrieven, brochures en content voor
de websites.

Voor leden
Gidsservice KPN

- Beknopt relevante deelinformatie aanreiken aan professionals.
- De betekenis en consequenties van nieuw ontdekte
syndromen beschrijven.

Samen met KPN voert het Meldpunt van de CG-Raad de
KPN Gidsservice. Dit is een nummerinformatiedienst
voor mensen die door hun beperking niet of moeilijk
gebruik kunnen maken van het telefoonboek.

Over grenzen kijken

Zorg na 18 jaar

Het project Over grenzen kijken is in 2013 voorbereid
en in december van start gegaan. Het is een samenwerking met het Erfocentrum, afdeling Klinische
Genetica UMC Groningen en de Engelse vereniging
Unique. Over grenzen kijken heeft drie doelstellingen:
- Informatie over zeldzame aandoeningen vertalen uit
het Engels en de adviezen over passende ondersteuning aanpassen aan de Nederlandse situatie.

Kinderartsen coördineren de zorg en ondersteuning
voor kinderen met een verstandelijke beperking. Vanaf
hun 18e jaar wordt de zorg van de kinderarts niet meer
vergoed. Soms kan een huisarts of AVG-arts (arts voor
mensen met een verstandelijke beperking) deze
coördinerende rol overnemen, maar lang niet overal
lukt dat. Voor een goed bestaan zijn eigen regie, goede
gezondheid en zinvolle bezigheden van groot belang.
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Voor, door en met leden

In dit project wordt in kaart gebracht welke aandachtspunten van belang zijn bij de overgang van
kindzorg naar volwassenzorg. Het project - met de
VSOP als penvoerder - start in 2013. Het eindproduct is
een transitieprotocol.

staan de verschillende
mogelijkheden genoemd
waarop mensen met een
chronische ziekte of
handicap hun specifieke
zorgkosten via de belasting kunnen aftrekken.
Naast deze brochure gaat
ook weer de geactualiseerde website meerkosten.nl
in de lucht. Beide producten worden zoals altijd financieel mogelijk gemaakt
door het Revalidatiefonds.

Blijf veilig mobiel
In het programma ’Blijf Veilig Mobiel’ (BVM) werkt
CG-Raad samen met negen landelijke belangenorganisaties om mensen met een beperking en ouderen te
stimuleren om langer veilig mobiel te blijven. Ouderenorganisatie ANBO is de trekker. In 2013 zijn de
activiteiten van BVM geëvalueerd. Een belangrijk
resultaat is dat de veilige mobiliteit voor oudere en
kwetsbare verkeersdeelnemers nu meer op de agenda
staat.

Steunpunt Passend onderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking van de CG-Raad en Platform VG met
oudervereniging Balans. Zie voor meer informatie het
Lobbykatern bij ‘Onderwijs’.

Brochure Belastingvoordeel 2012
Sinds 2001 een vaste publicatie van de CG-Raad: de
brochure Belastingvoordeel 2012. In deze brochure

In nagedachtenis aan Wim Drooger
Op 7 januari 2013 overlijdt Wim Drooger, directeur van Platform VG, volkomen onverwacht. Wim Drooger heeft vanaf de
start leiding gegeven aan Platform VG. Medewerkers, bestuur,
de Raad van Aangeslotenen, de collega’s van de CG-Raad en
vele anderen zijn geschokt. Bestuur en medewerkers van
Platform VG schrijven een gezamenlijk memoriam waarin zij
de kracht en inspiratie van Wim Drooger benoemen.
Enkele citaten daaruit:
“Wim is van onschatbare waarde geweest voor de positie van
mensen met een beperking in onze samenleving. Met zijn
grote gedrevenheid en tomeloze energie, kreeg Wim veel voor
elkaar. Een van zijn grootste krachten was ongetwijfeld zijn
open en prettige manier van communiceren. Hij hield van
mensen en verstond als geen ander de kunst om te verbinden…”
“Vanaf het begin heeft Wim mensen en organisaties bij elkaar
gebracht omdat hij er van overtuigd was dat met samenwerken en bundelen van krachten de stem van mensen met een
beperking beter hoorbaar is in onze samenleving. De samenwerking zocht hij op vele terreinen en met iedereen waarvan
hij dacht dat hij of zij een bijdrage kon leveren.”
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Samenwerking

PG Werkt Samen betrekt achterban
CG-Raad, Platform VG, Landelijke Platform GGz en de NPCF starten in 2013 met
het gezamenlijke werkprogramma van de PG-organisaties: PG Werkt Samen
(PGWS). De PG-organisaties werken in dit programma intensief samen met de
achterban. Op 7 februari vindt de kick-off bijeenkomst in Utrecht.

Tijdens de kick-off bijeenkomst komen de plannen
voor samenwerking ter sprake. Het doel van PG Werkt
Samen is de positie en inbreng van de cliënt op de
verschillende beleidsterreinen te versterken. Het
programma wordt gefinancierd door het ministerie van
VWS en eindigt eind 2015.

structuur gaat het om samenwerking tussen de
meldpunten en helpdesk, waaronder het Juridisch
Steunpunt Regelrecht, van de PG-organisaties.

Website en nieuwsbrief
In april versturen de PG-organisaties de eerste PG
Werkt Samen-nieuwsbrief. In die maand vindt ook de
lancering van de nieuwe website pgwerktsamen.nl
plaats. Op de website kunnen leden meepraten over
actuele (lobby-) onderwerpen op het PG portal; een
forum dat medio juni gelanceerd wordt. Naast meepraten op de portal nodigen de PG-organisaties hun leden
en achterban uit deel te nemen aan de werk- en
klankbordgroepen van PG Werkt Samen.

Drie programmalijnen
PGWS bestaat uit drie programmalijnen: versterking
van de infrastructuur; bevordering van de kwaliteit van
zorg en leven; en bevordering van de maatschappelijke
participatie. Het laatste programmadoel is opgesplitst
in twee thema’s: wonen en arbeid. CG-Raad en Platform
VG zijn de trekkers van deze programmalijn. Bij infra-

Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor
iedereen (AVI) van negen patiënten- en cliëntenorganisaties is
gestart in maart 2012. Doel is om
Wmo-raden, lokale belangenbehartigers, cliëntenraden, maar ook
gemeenten, op lokaal niveau te
helpen bij een goede cliënteninbreng bij de decentralisatie van
AWBZ-begeleiding naar de Wmo.
In 2013 is AVI actief in 308 gemeenten. Het blijkt dat lokale en
regionale organisaties vooral
behoefte hebben aan procesbegeleiding bij de decentralisatie en
minder aan inhoudelijke ondersteuning en advies over de
decentralisatie zelf. Met name
willen de betrokken organisaties
eerst intern bespreken wat de
decentralisaties voor hen beteke-

nen, alvorens in gesprek te gaan
met andere organisaties.

Handreikingen
Om cliëntenorganisaties en
Wmo-raden hierbij te helpen zijn er
drie kennisdossiers ontwikkeld:
over sociale netwerken; over
zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid; over zingeving in de Wmo. Naast deze
uitgebreide kennisdossiers zijn er
ook een aantal praktische hulpmiddelen verschenen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de
checklist mantelzorgvriendelijk
Wmo-beleid, om de leidraad
burgercommunicatie en om 11
aandachtspunten voor het beoordelen van decentralisaties vanuit
cliëntenperspectief.
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Cliëntenraadpleging
In het najaar van 2013 is een
digitale cliëntenraadpleging
georganiseerd. Zo’n zesduizend
cliënten en mantelzorgers hebben
gereageerd. De belangrijkste
conclusie is dat zelfredzaamheid
niet vanzelf ontstaat. Mensen zijn
matig tevreden over de ondersteuning die mantelzorgers krijgen. Ze
zijn tevreden over de AWBZ, maar
zien veel verbetermogelijkheden
voor de Wmo.
Daarnaast is in 2013 ook een
raadpleging gehouden onder de
5200 lezers van de digitale nieuwsbrief. Het blijkt dat de informatie in
de nieuwsbrief goed wordt gewaardeerd. Bruikbaar, afwisselend en
actueel luiden korte samengevat
de reacties.

Lokaal

Ondersteuning lokaal
De ondersteuning van lokale belangenbehartigers die tot
1 juli 2013 door Programma Versterking Cliëntenpositie
werd verzorgd, is in de tweede helft van 2013 geïntegreerd
in de werkorganisatie Platform VG en CG-Raad.

Activiteiten voor lokale belangenbehartigers richtten
zich in 2013 op informatievoorziening, bewustwording
en training.

dere nieuwsbrieven, twee nieuwe handreikingen met
schouwlijst en zo’n 100 lokale activiteiten een groot
succes.

Informatievoorziening

Trainingen sociale media

Voor lokaal actieve mensen zijn verspreid over het jaar
verschillende nieuwsbrieven verstuurd: 5 nieuwsbrieven Lokaal, 5 VCP-nieuwsbrieven, 2 themanieuwsbrieven Vervoer (project ‘Veilige Mobiliteit’) en
8 themanieuwsbrieven Toegankelijkheid (Week van de
Toegankelijkheid).

Tenslotte is er voor lokale en regionale
belangenorganisaties een aantal trainingen
over het gebruik van sociale media gegeven. Voorwaarde was dat minimaal drie
organisaties aan de training zouden
deelnemen. Een geïnteresseerde organisatie moest hiervoor zelf twee andere
partijen vinden. Dit maakte de trainingen
efficiënter. Bovendien was het bevorderlijk voor lokale
onderlinge samenwerking. Organisaties die de training
gevolgd hebben, zijn daadwerkelijk aan de slag zijn
gegaan met het gebruik van sociale media.

Projecten lokaal
In verschillende gemeenten zijn gesubsidieerde
projecten uitgevoerd. In Nieuwkoop en Zeist zijn
bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd voor
ambtenaren en een training voor belangenbehartigers.
In gemeente Heerhugowaard een project over hoe in
de bouwprocedures van de gemeente toegankelijkheid
geborgd kan worden. Bij Microsoft Nederland is een
toegankelijkheidsschouw uitgevoerd en advies uitgebracht over toegankelijk werkgeverschap. Tot slot nog
twee grote themaprojecten: Blijf Veilig Mobiel en de
Week van de Toegankelijkheid (met subsidie van het
Revalidatiefonds). De Week van de Toegankelijk 2013
was met drie regionale netwerkbijeenkomsten, meer-

Belangrijke thema’s opnieuw belegd
Naast het ondersteunen van lokale belangenbehartigers zijn ook andere belangrijke thema’s
opnieuw belegd in de organisatie. Dat betreft
het VN-verdrag, de ondersteuning van lidorganisaties, de inzet van ervaringsdeskundigheid en
‘kwaliteit van leven’. Door deze thema’s hechter
in de organisatie te verankeren, wordt gerichtere
beleidsontwikkeling en sturing mogelijk.
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Lobbykatern

Een jaar in het teken
van decentralisaties
In 2013 voeren de CG-Raad en Platform VG - vooruitlopend op de
fusie - praktisch alle lobby-activiteiten gezamenlijk uit. De lobby
staat voor een belangrijk deel in het teken van de grootschalige
decentralisaties die het kabinet gaat doorvoeren op het gebied van
de langdurige zorg, arbeidsparticipatie en jeugdhulp.
De CG-Raad en Platform VG hebben vanaf het begin
betoogd dat de decentralisaties een samenhangend
geheel moeten worden. En dat de hele operatie moet
bijdragen aan de opbouw van een inclusieve samenleving. Met als uitgangspunten: participatie,
toegankelijkheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van
leven.

Meldactie
reorganisaties
Aan het eind van het jaar hebben we een meldactie
gehouden over de reorganisaties die plaatsvinden
binnen de gehandicaptenzorg vooruitlopend op de
veranderingen in de langdurige zorg. Gedwongen
verhuizingen en verschraling van zorg worden veel
gemeld. Het Algemeen Dagblad besteedt er uitgebreid aandacht aan. De meldactie loopt ook in 2014
nog door.

Hervorming langdurige zorg
Bij de lobby rond de hervorming van de langdurige
zorg hebben we met heel veel partijen samengewerkt:
met de koepels NPCF, CSO en LPGGz, met lidorganisaties als Per Saldo, met MEE Nederland en indien nodig
ook met aanbieders. Gezamenlijk hebben we gewezen
op de vele manco’s in de voorliggende plannen. Zoals
de onduidelijkheid over eigen regie, de ongelukkige
knip tussen verpleging en verzorging, de gebrekkige
rechtspositie van cliënten en het verdwijnen van
onafhankelijke cliëntondersteuning. Gezamenlijk
hebben we ook onze bezorgdheid geuit over het tempo
van de hervormingen en de onduidelijke gevolgen voor
cliënten.

gen wordt zelfstandig te wonen. Er komt overgangsrecht voor mensen die nu AWBZ zorg hebben en straks
naar de WMO, Jeugdwet of ZVW gaan. En mensen met
een verstandelijk beperking met een ZZP 4-indicatie
houden ook in de toekomst recht op intramurale zorg.

De CG-Raad en Platform VG hebben daarnaast persoonlijke verhalen verzameld van mensen die door de
kabinetsplannen en de voorgenomen bezuinigingen
getroffen dreigen te worden. Dat doen we via de
website Rutte 2, doe ik mee? Het levert een stortvloed
van indringende verhalen op. Die hebben we ook in de
lobby richting Kamerleden en bewindslieden gebruikt.
Verder zijn een aantal mensen door journalisten
geïnterviewd. De Volkskrant ruimt er zelfs twee hele
pagina’s voor in.

Verder wordt de keuze voor een PGB mogelijk in de
Zorgverzekeringswet. En vermoedelijk wordt het PGB
ook een volwaardig alternatief voor zorg in natura
binnen de Wmo. Wel worden er strengere voorwaarden
aan een PGB gesteld. Ook is er meer duidelijkheid
gekomen over wat mensen van een gemeente mogen
verwachten en aan welke regels het keukentafelgesprek moet voldoen. In plaats van een marginale
toetsing door de rechter, vormt een volle toetsing op
passendheid nu weer onderdeel van de Wmo. En tot
slot is ook de beschikbaarheid van cliëntondersteuning
binnengesleept. Gemeenten moeten waarborgen dat
mensen daar een beroep op kunnen doen.

Verbeteringen
De lobby heeft uiteindelijk geleid tot duidelijke
verbeteringen in de voorstellen voor de langdurige
zorg. De staatssecretaris heeft toegezegd dat niemand
die nu in een AWBZ-instelling verblijft straks gedwon-

Wel maken we ons nog steeds zorgen of de gemeenten
alle veranderingen wel aankunnen. Het tempo van de
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veranderingen is hoog en op een aantal punten is
verdere aanscherping van de wetten wenselijk waarbij
ook goed gekeken moet worden naar de onderlinge
samenhang.

werknemers niet zelf hun zaakjes kunnen regelen. En
dat het recht op ondersteuning en werkplekaanpassing
niet is gegarandeerd.

Participatiewet

Lange tijd lijken we weinig gehoor te krijgen voor onze
bezwaren. In het najaar begint dat te veranderen. Als
de eerste conceptwetteksten uitlekken, concluderen
wij dat de arbeidskansen van veel arbeidsgehandicapten door de Participatiewet juist dreigen te
verslechteren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat arbeidsgehandicapten met een goede opleiding geen aanspraak
kunnen maken op een garantiebaan. Het dagblad
Trouw interviewt daarover onze directeur en maakt
portretten van gedupeerden. In dezelfde tijd verschijnen we ook in een reportage van het tv-programma
Nieuwsuur. Daar wijzen we erop dat de herkeuring van
Wajongers ertoe kan leiden dat mensen met een
verstandelijke beperking hun dagbesteding verliezen.
Met alle kwalijke gevolgen van dien, zoals zwerven of
verval in criminaliteit.

Arbeidskansen

De eerste plannen die in 2013 over de Participatiewet
naar buiten komen zijn ronduit teleurstellend. Er wordt
enorm bezuinigd op de reïntegratiebudgetten. Als
doekje voor het bloeden krijgen de gemeenten heel
veel beleidsvrijheid. Zij kunnen zelf bepalen wie zij
ondersteuning gaan bieden. Mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers hebben dus nergens recht op!
Maar is nog meer slecht nieuws. Veel van de huidige
Wajongers zullen te maken krijgen met een kostendelersnorm en daardoor een groot deel van hun inkomen
verliezen. Ook wordt er zwaar bezuinigd op de sociale
werkvoorziening
Toch houdt de staatssecretaris stug vol dat ze extra
mensen aan het werk gaat helpen. Daarbij wijst ze op
het quotum dat ze gaat invoeren. Dat quotum sneuvelt
echter al snel bij het sociaal akkoord dat het kabinet
en de sociale partners in het voorjaar sluiten. Daarvoor
in de plaats komen de garantiebanen. Werkgevers
zullen 100 duizend mensen aan het werk gaan helpen
en de overheid zelf 25 duizend.

Verder komen we eind van het jaar met Nibud-berekeningen, waaruit blijkt dat invoering van de
kostendelersnorm heel grote inkomenseffecten zal
hebben voor de huidige Wajongers. Voor een paar kan
dat oplopen dat 33% inkomensachteruitgang! En via
onderzoek van Regioplan laten we zien dat er allerlei
perverse prikkels in de Participatiewet zitten, waardoor
het voor gemeenten financieel aantrekkelijk wordt om
de ene arbeidsgehandicapte wel ondersteuning te
bieden en de andere niet. Dit leidt onvermijdelijk tot
de conclusie dat de baangaranties op deze manier
dreigen te mislukken!

De CG-Raad en Platform VG zijn op zich blij dat het
initiatief voor het scheppen van banen nu meer van de
werkgevers zelf uit gaat. En dat daarbij dwingende
afspraken zijn gemaakt voor de jaarlijkse banengroei.
Maar we blijven wijzen op de grote onvolkomenheden
in de voorstellen. Zoals het feit dat werkgevers en
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Lobbykatern
Wmo. Ook wijzen we op de onduidelijkheid over taken
en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon.

Begin 2014 geven we hierover een persconferentie in
Den Haag. Onze boodschap wordt breed opgepikt door
politiek en media en zal uiteindelijk mede leiden tot
forse aanpassingen in de Participatiewet. Meer arbeidsgehandicapten komen in aanmerking voor de
garantiebanen. De huidige Wajongers en mensen op de
wachtlijst Wsw krijgen voorrang. En alle huidige
Wajongers blijven in de Wajong en krijgen dus niet te
maken met de kostendelersnorm.

Jeugdhulp

Verder pleiten we voor het goed monitoren van de
nieuwe jeugdhulp. Met succes. De Kamer neemt een
motie aan waarin de regering wordt verzocht zorg te
dragen voor regionale monitoring vanuit cliëntenperspectief. “Op die manier kunnen onbedoelde gevolgen
van de transitie worden opgemerkt en zo spoedig
mogelijk worden verholpen.” De staatssecretaris moet
nog met uitgewerkte plannen hiervoor komen.

In 2013 vindt de Kamerbehandeling van de Jeugdwet
plaats die gemeenten vanaf 2015 gaan uitvoeren.
Platform VG en de CG-Raad steunen het uitgangspunt:
Eén gezin, één plan. Maar we hebben nog wel zorgen
over de praktische uitvoering. Deze zorgpunten brengen we in een brief onder de aandacht van de Vaste
Kamercommissie van VWS. Daarbij gaat het onder meer
om het garanderen van de continuïteit van zorg en de
noodzakelijke afstemming met andere wetgevingstrajecten, zoals die voor het Passend Onderwijs en de

In de tweede helft van 2013 richt de lobby zich vooral
op de voorbereiding die gemeenten treffen voor de
uitvoering. We participeren in overleggen die hiervoor
worden ingesteld. En we werken mee aan de totstandkoming van de handreiking voor gemeenten Heel
gewoon en toch bijzonder. Daarin geven we informatie
over een groep die door beleidsmakers makkelijk over
het hoofd wordt gezien: kinderen en jongeren met en
licht verstandelijke beperking.

Wonen
‘Zorg nu met spoed voor
geschikte woningen’
Het kabinet gaat een inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren
voor inkomens boven modaal om
‘scheefwonen’ tegen te gaan.
Minister Blok wil aanvankelijk
huurders met een chronische
ziekte of handicap alleen een
ontheffing geven als ze een
indicatie hebben voor intramurale
zorg of meer dan 10 uur AWBZ-zorg.

een brief aan de Tweede Kamer
samen met de Nederlandse Woonbond.
De minister komt uiteindelijk met
een hardheidsclausule die een
aanzienlijk grotere groep omvat,
waaronder mensen met een
woningaanpassing op grond van de
Wmo en blinden.

De CG-Raad en Platform VG vinden
dat dit niet volstaat. Voor mensen
met een handicap of chronische
ziekte is verhuizen vaak geen reële
optie, bijvoorbeeld omdat de
huidige woning ingrijpend is
aangepast of omdat mantelzorgers
in de directe omgeving wonen. Dat
betekent niet per se dat ze gebruik
maken van de AWBZ. Dit standpunt
wordt ook naar voren gebracht in

CG-Raad en Platform VG hebben
voor een Kameroverleg over
ouderenhuisvesting de noodzaak
van een actieplan wonen bij de
Tweede Kamer onder de aandacht
gebracht. We schrijven: er zijn
jaarlijks 40 duizend woningen extra
nodig die geschikt zijn voor
mensen met een beperking, om
aan de huidige vraag te voldoen.
Met de kabinetsplannen voor

Actieplan
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extramuralisering wordt de vraag
nog groter. Resultaat van deze
lobby is de toezegging van de
minister dat hij hier in 2014, als de
resultaten van nader onderzoek
bekend zijn, op terug zal komen.
Later in het jaar starten we in het
kader van PG-werkt samen de
meldactie Goed wonen, wat is
daarvoor nodig? Dit doen we
samen met de NPCF en het Landelijk Platform GGz. De meldactie
moet een beeld geven van de eisen
die mensen met een beperking aan
een woning stellen en welke
knelpunten zij nu ervaren. Het
rapport over de meldactie verschijnt in 2014. Naast de meldactie
zijn ook verdiepende interviews
gehouden.

Lobbykatern

Inkomen
Compensatie voor
meerkosten afschaffen?
Dat laten we niet zomaar
gebeuren!
Het jaar 2013 begint met onrust over de eigen bijdragen. Voor de berekening van eigen bijdragen in Awbz
en Wmo moest per 1 januari ook het eigen vermogen
worden meegeteld. De CG-Raad en Platform VG hadden
er maanden eerder al op gewezen dat dit onrechtvaardig uitpakt voor mensen die levenslang van zorg
afhankelijk zijn. Dus hadden we gepleit voor een
hogere vrijstelling voor mensen onder de 65 die in een
AWBZ instelling verblijven. Daar was in 2012 niet naar
geluisterd.

wordt ingezet. Daar komt nog bij dat het budget dat
gemeenten krijgen veel lager is dan het oude budget.
Op alle mogelijke manieren en via zoveel mogelijk
kanalen proberen we het wegvallen van inkomensondersteuning te voorkomen. Uiteindelijk organiseren we
in september - een week voor Prinsjesdag - een bijeenkomst in Den Haag voor pers en Kamerleden. Daar
presenteren we een Nibud-onderzoek naar de inkomenseffecten van het wegvallen van de compensatieregelingen. De cijfers slaan in als een bom! Het inkomensverlies varieert van enkele honderden euro’s tot
bijna tweeduizend euro per jaar. Het zwaarst getroffen
worden mensen in instellingen. Het NOS-journaal maar
ook ander media, zoals de Volkskrant, brengen het
verhaal zeer uitgebreid. De volgende dag kondigt
staatssecretaris Van Rijn aan dat hij 250 miljoen
beschikbaar stelt voor mensen in instellingen.

De gevolgen worden nu zichtbaar. Veel mensen worden
opeens met een veel hogere eigen bijdrage geconfronteerd. Het meldpunt dat we hiervoor inrichten levert
tal van schrijnende verhalen op. Sommige mensen
moeten meer eigen bijdrage betalen dan hun maandelijkse inkomen.
Anderen melden dat ze moeten interen op hun letselschadeuitkering. Het NOS-journaal en EO-televisie
besteden aandacht aan ons meldpunt. En het door ons
gesignaleerde probleem komt ook uitgebreid in de
Kamer ter sprake. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de
vermogensvrijstelling met tienduizend euro wordt
verhoogd voor mensen met een beperking jonger dan
65 jaar en dat een uitkering voor letselschade buiten
beschouwing blijft.

Afschaf compensatieregelingen

Vlak na de persconferentie begint de Ango - met steun
van ons - een handtekeningenactie tegen het afschaffen van de compensatieregelingen. Niet veel later komt
er gelukkig goed nieuws. In het herfstakkoord dat het
kabinet sluit met de oppositiepartijen wordt afgesproken dat de belastingaftrek voor meerkosten blijft
bestaan! Daar zijn we blij mee. Maar we blijven ons
sterk maken voor een goede inkomensondersteuning
via de gemeenten.

Het voornemen van het kabinet om alle financiële
compensatieregelingen af te schaffen, valt bij ons
uiteraard niet in goede aarde. Zeker niet omdat er
weinig voor terugkomt.
Gemeenten krijgen een deel van het oude budget
toegewezen en mogen dat vervolgens vrij besteden
binnen het sociale domein. Dus is het helemaal de
vraag of dat geld echt voor inkomensondersteuning

Uiteindelijk komt het kabinet ons deels tegemoet.
Gemeenten kunnen inkomensondersteuning via de
Wmo gaan regelen. Doen ze dat niet dan geldt er een
motiveringsplicht in de beleidsverordening. Al met al
hebben we de schade gelukkig behoorlijk weten te
beperken. Feit blijft dat er nog steeds een forse
bezuiniging op het totale budget wordt doorgevoerd.
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Lobbykatern

VN-Verdrag
In samenspraak met leden reageren
op wetsvoorstellen
Staatssecretaris Van Rijn heeft een internetconsulatie
gehouden over de wetsvoorstellen die nodig zijn om
het VN-verdrag Handicap in te voeren: de zogenaamde
goedkeuringswet en invoeringswet. De CG-Raad en
Platform VG hebben de reactie op de wetsvoorstellen
afgestemd met de eigen leden onder meer in een
aparte bijeenkomst. Dit is door alle betrokkenen als
zeer nuttig en plezierig ervaren.
In onze uiteindelijke reactie schrijven we dat de
voorstellen getuigen van een grondige voorbereiding.
Maar dat een integrale visie op de inclusieve samenleving en eigen actiepunten van de overheid ontbreken.
Dit terwijl de overheid een duidelijke voorbeeldfunctie
heeft. Pas als de overheid een visie ontwikkelt met de
leefwereld van mensen met een beperking als vertrekpunt zal het verdrag echt een wezenlijk verschil gaan
maken. Dan wordt het mogelijk samenhangende
doelstellingen en maatregelen af te kondigen. “Op die
manier wordt voor iedereen glashelder hoe elk beleidsterrein gaat bijdragen aan het waarmaken van het
VN-verdrag.”

Filmpje en website
Daarnaast hebben we ook op laagdrempelige manier
de bekendheid van het VN-verdrag vergroot. Daarvoor
hebben we de website www.NLvooriedereen.nl ontwikkeld en een filmpje, dat bondig uitlegt wat je als
burger van het verdrag kunt verwachten en wat je
eigen bijdrage kan zijn. Verder hebben we een PR-team
opgeleid, bestaande uit mensen met een beperking,
dat presentaties over het VN-verdrag geeft in het land.
De opleiding van de PR-teamleden werd mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Zorgverzekeringswet

‘Pak ondoelmatigheden in zorg aan’
Minister Schippers van VWS nodigt de CG-Raad, Platform VG en de andere PG-koepels uit om te praten over
de voorgenomen bezuinigingen op het basispakket
van 1,5 miljard. We betogen in dit gesprek dat bezuinigingen op aandoeningen met een ‘lage ziektelast’ de
toegankelijkheid van de zorg bedreigt en weinig
bijdraagt aan kostenbeheersing. En we benadrukken
dat het zaak is om de werkelijke oorzaken van de
kostenstijging in de zorg aan te pakken. Zoals de vele
ondoelmatigheden in de zorg en de praktijk om op
grond van het aantal verrichtingen te betalen en niet
op basis van het behaalde resultaat. De minister vraagt
de PG-organisaties tot slot om voorstellen te doen die
kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering van zorg én
kostenbeheersing.
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Onderwijs
Organisaties bundelen krachten
voor invoering passend onderwijs
Passend onderwijs moet op 1 augustus 2014 worden
ingevoerd. Dus komen in 2013 de voorbereidingen voor
de invoering echt op gang. Ieder(in) vindt echter dat
deze voorbereiding te veel alleen op bestuurlijk niveau
plaatsvindt. Er is te weinig aandacht voor de ouders en
de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Bij de
voorbereidingen moet het nu gaan om de inhoud en
de concrete uitwerking op de werkvloer.

Steunpunt
Het is een druk jaar voor het steunpunt passend
onderwijs. Ouders maken zich zorgen over wat de
invoering betekent voor hun kind en nemen veelvuldig
contact op met het steunpunt. Ieder(in) voert het
steunpunt passend onderwijs samen uit met oudervereniging Balans.

We krijgen later in het jaar bijval van de Evaluatiecommissie passend onderwijs. Die schrijft in een rapport
aan de minister dat het sein op oranje staat als het
gaat om het betrekken van ouders en leerkrachten bij
de invoering van passend onderwijs. Kortom, er moet
snel iets gebeuren.

Informatiegids
Dankzij subsidie van het Ministerie
van OCW, brengt Ieder(in) al in het
begin van het jaar de Informatiegids passend onderwijs voor
ouders uit. De gids is een groot
succes: de eerste oplage van
5000 exemplaren is snel op en
aan het einde van het jaar is
een nieuwe oplage in de
maak.

Met een mooi resultaat op lobbygebied, sluit Ieder(in)
het jaar af. Alle onderwijspartijen - sectorraden, vakbonden, algemene en specifieke ouderorganisaties en
het Ministerie van OCW - zeggen toe om met elkaar
passend onderwijs goed te laten landen op de werkvloer. Hiervoor wordt een gezamenlijke werkgroep
gevormd.

Meldpunt

te laten verlopen. En menigeen
vindt dat er geld bespaard kan
worden als dokters beter luisteren
naar patiënten en als de communicatie tussen zorgverleners
onderling verbetert.

De CG-Raad, Platform VG, het landelijk
Platform GGZ en de NPCF beginnen
daarop het meldpunt Besparingen in
de zorg. In totaal komen er ruim 2500
meldingen binnen. Bijna de helft
heeft te maken gehad met onnodige
zorg. Zoals onterechte consulten en verwijzingen;
dubbele onderzoeken en foto’s; medicijnen die worden
verstrekt maar niet gebruikt. De melders doen ook
suggesties voor besparingen. 37% van de besparingsideeën heeft betrekking op medicijnen. Zoals het in
kleinere hoeveelheden verstrekken. Veel mensen doen
ook voorstellen om fraude met declaraties tegen te
gaan. Bijvoorbeeld door declaraties via patiënten zelf

Resultaten meldactie
Eind juli volgt er goed nieuws als blijkt dat de minister
een groot deel van de aanbevelingen overneemt. De
bezuiniging op het pakket met 1,3 miljard is definitief
van tafel en de minister sluit met belangrijke zorgaanbieders besparingsconvenanten om de doelmatigheid
in de zorg te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat
van de kwaliteit aan zorg.
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Toegankelijkheid

ITS
De CG-Raad is eigenaar van het ITS-keurmerk en schakelt voor de werkzaamheden
rond het keurmerk PBT consult bv in. PBT
stelt de criteria en methodiek van meten vast
en verricht de keuringen. In 2013 is 25 keer het ITSkeurmerk toegekend. Opvallend is de trend dat
ITS-aanvragen vooral voor nieuwbouw worden gedaan;
ITS is steeds vaker opgenomen in het programma van
eisen. Voor bestaande bouw neemt het aantal aanvragen juist af. In 2014 zal in de communicatie meer
aandacht komen voor het belang van ITS voor bestaande bouw.
Een in het oog springend gebouw dat nu ook het
ITS-keurmerk voert, is de Tweede Kamer. Maart 2013 is
het schildje op de muur geschroefd voor het bezoekbare deel van het gebouw.

Week van de toegankelijkheid
bruist van de activiteiten

De eerste week van
oktober vindt de 14e
Week van de Toegankelijkheid plaats. De
CG-Raad, Platform VG en
de Oogvereniging
organiseren de Week; dit jaar met medewerking van de
NVVS (Vereniging voor Slechthorenden). Ook nu krijgen
we subsidie van het Revalidatiefonds.

Websites gemeenten

Het doel van de week: met lokale en regionale
activiteiten beleidsmakers, ondernemers en het
algemene publiek bewust maken van het belang van
een inclusieve samenleving.
De Week is succesvol. Het thema toegankelijkheid en
klantvriendelijkheid is aansprekend. Er is een koppeling met het VN-Verdrag inzake rechten van mensen
met een beperking. Er zijn meer dan 100 activiteiten
via de website aangemeld. Het uiteindelijk aantal
lokaal georganiseerde activiteiten ligt veel hoger.
Vanuit de landelijke organisatie zijn in Amstelveen,
Veldhoven en Westerveld netwerkbijeenkomsten
belegd, alle drie in samenwerking met deze gemeenten. De bijeenkomsten trekken meer dan 180
deelnemers.

Minder blij zijn CG-Raad en Platform VG met de aankondiging in maart van minister Plasterk van
Binnenlandse Zaken, dat hij de regels rond digitale
toegankelijkheid van gemeentelijke websites versoepelt. We trekken met de Oogvereniging op, en geven in
een schriftelijke reactie aan dat vier miljoen mensen
problemen ervaren met de bruikbaarheid van websites.
Dat belemmert hun deelname aan de digitale wereld.
Er volgt overleg op het ministerie. Plasterk geeft aan
dat gemeenten wel moeten uitleggen hoe het staat
met de toegankelijkheid van hun websites, maar hij
vindt dat zij hiervoor geen bewijs (logo Drempelvrij)
hoeven te overleggen. Een gemiste kans, waarover het
laatste woord nog niet is gezegd

Mobiliteit

beperking als voor mensen met een verstandelijke
beperking. (Kaart)automaten zijn vaak letterlijk onbereikbaar of onvindbaar. Instructies op displays zijn te
ingewikkeld of hebben per vervoerder net een andere
betekenis. Ofwel, voor talloze problemen moet nog een
oplossing worden gezocht.
In 2013 dragen we via PBT Consult bij aan de ontwikkeling van uniforme richtlijnen voor geleidelijnen.
Daarnaast worden we geraadpleegd over reizen op
rekening bij NS (OV Chip plus), een toolkit met informatie over de OV chip en een module reizen met het OV
in eenvoudige taal.
Met studenten van de TU Delft spreken we over
mogelijke technische oplossingen voor problemen met
de OV-chip. Zoals een kaartlezer om je saldo te kunnen
checken en te weten of je in- of uitgecheckt bent, en
een app om assistentie te kunnen vragen onderweg.

OV-chip blijft problemen geven
CG-Raad en Platform VG constateren dat er nog veel te
doen is voordat het openbaar vervoer zelfstandig
toegankelijk is. In 2030 zou het hele openbaar vervoer
toegankelijk moeten zijn. Toch wordt het doelgroepenvervoer al versneld afgebouwd. We vinden dat niet
acceptabel. Gelukkig kan wel worden bereikt, dat het
aantal Valys-kilometers weer wordt verhoogd van 450
naar 600 km.
De CG-Raad en Platform VG hebben een bijdrage geleverd aan een congres van het Kennisplatform verkeer
en vervoer. Doel van het congres is de vraag van de
reiziger weer centraal te krijgen bij de aanbieders van
vervoer. Dat kan door de reiziger een budget te geven
en hem daarmee zijn eigen vervoer te laten regelen.

Stations
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het toegankelijk maken van meer stations en perrons, het verkorten
van de aanmeldtijd voor assistentieverlening en het
uitbreiden van het aantal stations met assistentieverlening.

OV-chip
Reizen met de OV chipkaart levert
veel problemen op zowel voor
mensen met een lichamelijke
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Financieel
Balans per 31 december 2013
(van CG-Raad en Platform VG gezamenlijk)
31-12-2013
€

31-12-2012
€

22.023

53.382

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies en bijdragen
Liquide middelen

986.539
120.561
2.082.190

355.942
180.811
2.065.364

Totaal Activa

3.211.313

2.655.499

259.413
624.268

240.020
1.630.616

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te besteden en terug te betalen subsidies
Overige passiva

1.570.766
756.866

181.540
603.323

Totaal Passiva

3.211.313

2.655.499

Vaste activa
Materiële vaste activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
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Fusie

Fusie voltooid
Op 5 juli 2012 tekenen Willem de Gooijer, voorzitter van Platform VG, en
Fini de Paauw, voorzitter van CG-Raad, de intentieverklaring tot fusie
tussen Platform VG en CG-Raad. De fusie is in 2013 zorgvuldig voorbereid,
uitgevoerd en uiteindelijk op 31 december 2013 voltooid. Platform VG en
CG-Raad gaan vanaf 1 januari 2014 samen verder als Ieder(in), de nieuwe
koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
was. De afzonderlijke besturen van CG-Raad en Platform VG besluiten daarom in augustus één
fusiebestuur en één interim-directeur aan te stellen.

Een fusie vraagt om een zorgvuldig en gedegen
voorbereiding. Die voorbereiding vindt in 2013 plaats
en richt zich op alle onderdelen en aspecten van de
organisatie, zowel op verenigings-, bestuurs-, directieen bureauniveau. Er is aandacht voor organisatorische
zaken, maar ook voor minder grijpbare aspecten zoals
het samenbrengen van de verschillende werkprocessen en organisatieculturen. 2013 is op alle fronten een
overgangsjaar. Op alle niveaus wordt hard en met
succes toegewerkt naar het bewerkstellingen van
nieuwe eenheid.

De complexiteit van het samenbrengen van de twee
organisaties met aparte aansturingsmodellen en het
belang van de hiermee gepaard gaande noodzakelijke
zorgvuldigheid, vormen tevens aanleiding om de
officiële fusiedatum met drie maanden uit te stellen,
van 1 oktober 2013 naar 31 december 2013. Het uitstel
geeft meer tijd om de eerste fusiestap - de juridische
fusie - zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren en
om de nieuwe fusieorganisatie instrumenteel en
strategisch beter vorm te geven. Daarnaast levert het
samenvallen van de fusiedatum met de boekjaren
administratief voordeel opgeleverd.

Uitstel
In de loop van 2013 blijkt dat om alle noodzakelijke
veranderingen effectief en adequaat vorm te kunnen
geven, eenheid van bestuur en directie noodzakelijk
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Fusie
Met het uitstel is bovendien de gelegenheid gecreëerd
om in samenspraak met leden van Platform VG een
plan te maken om de VG-stem in de nieuwe organisatie
zo goed mogelijk te borgen.

dingen van de organisatie betrokken zijn geweest,
gekozen voor de nieuwe organisatienaam: Ieder(in).

Geruisloos
De gedegen voorbereidingen van alle fusievraagstukken en de extra tijd die voor het fusieproces genomen
is, hebben ertoe geleid dat in de laatste maanden van
2013 voor zowel de vereniging als het bureau duidelijker is geworden wat er in 2014 gaat gebeuren. Beide
organisaties hebben unaniem ingestemd met de fusie.
Geen enkel lid heeft het lidmaatschap opgezegd
vanwege de fusie. De fusiedatum 31 december is
gehaald en de overgang van twee naar één organisatie
heeft verder geruisloos plaatsgevonden.

Nieuwe naam
Zowel Platform VG als de CG-Raad streven naar een
samenleving waarin iedereen naar vermogen kan
meedoen en niemand wordt uitgesloten. Beide organisatie willen dat de huidige maatschappij zich veel
meer instelt op mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ideaal - de inclusieve samenleving – is
uiteraard ook het ideaal van de nieuwe organisatie. Om
dit ideaal steeds voor ogen te houden, is in de zomer
van 2013 na een zorgvuldig proces waarbij alle gele-

Toekomst
De nieuwe organisatie gaat – net als haar juridische
voorgangers – er hard aan werken dat alle rechten van
mensen met een beperking en chronisch zieken stap
voor stap gerealiseerd worden. In 2013 is een stevige
basis gelegd om daar de komende jaren op voort te
bouwen.

Nieuwe organisatie
Daarnaast hebben het fusiebestuur en de interimdirectie vraagstukken kunnen toonzetten die de
nieuwe organisatie in 2014 verder gaat uitwerken, te
weten:
•
Ontwikkelen van een netwerkorganisatie.
•
Overgang van fusiebestuur naar een vast bestuur.
Hiervoor is voor de komende twee jaar een traject
uitgezet.
Strategische positie van de nieuwe fusieorganisatie. In november en december 2013 zijn hiervoor
de eerste voorbereidingen in gang gezet. Het
strategisch plan wordt in 2014 verder uitgewerkt.

Om op 1 januari 2014 met een goed werkende nieuwe
organisatie van start te kunnen gaan, zijn in 2013 de
volgende zaken gerealiseerd:
•
•

•
•

•
•
•

Voorbereiding van de ontwikkeling van een
moderne verenigingsstructuur.
Neerzetten van een verenigingsbureau dat adequaat kan inspelen op de huidige ontwikkelingen,
met name de dienstverlening aan lidorganisaties
en decentralisaties, zodat naast landelijke belangbehartiging ook de belangenbehartiging en
ondersteuning op lokaal niveau geborgd is.
Neerzetten van de nieuwe organisatiestructuur, op
basis van clusters en thema’s.
Formuleren van nieuwe beleidsvoornemens,
waarbij de inzet van ervaringsdeskundigheid, het
VN-verdrag als referentiekader en het kwaliteitsvraagstuk in de organisatie zijn herbelegd.
Ontwikkelen en fixeren van adequate administratieve processen en werkroutines.
Voorbereiding verhuizing naar eerste etage aan de
Churchilllaan 11, Utrecht.
Ontwikkelen van nieuw loonfunctiegebouw.
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