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Eindevaluatie  project  Onafhankelijke  Cliëntondersteuning  (OCO)  
Alle  verslagen  van  de  in  deze  evaluatie  genoemde  bijeenkomsten  zijn  beschikbaar  en  desgewenst  op  te  vragen.  
  
Resultaat  1  
Opzetten  van  organisatie/bureau  Platform  en  het  cliëntregistratiesysteem  als  onderdeel  van  relatiebeheersysteem.  
Intake,  doorverwijzing  en  opvolging  van  60  cliënten.  
1.  Opzet    
Vanaf  mei  2017  is  het  Platform  VG  Zuidoost-‐Brabant  bezig  geweest  met  de  afstemming  van  de  onderlinge  
samenwerking,  tijdsindeling,  werkwijzen,  het  vormen  van  een  team,  inkoop,  afstemming  en  gebruik  van  apparatuur,  
hardware  en  software,  het  afstemmen  van  contacten  met  het  bestuur  en  met  derden,  en  met  het  opstellen  van  een  
aantal  protocollen  c.q.  beleid.  Dit  wordt  in  2018  voortgezet,  zodat  het  Platform  voldoet  aan  basiskwaliteitsnormen.  
Het  bureau  is  vanaf  15  augustus  2017  volledig  operationeel.    
Er  is  gewerkt  aan  het  opzetten  en  verfijnen  van  een  cliëntregistratiesysteem  -‐als  onderdeel  van  een  
relatiebeheersysteem-‐  dat  gebruikt  kan  worden  om  geanonimiseerde  statistische  gegevens  te  verkrijgen.  Het  
registratiesysteem  is  begin  2018  in  gebruik  genomen  en  alle  gegevens  van  de  cliënten  zijn  ingevoerd,  inclusief  het  
professionele  en/of  informele  netwerk  dat  rondom  een  individuele  cliënt  actief  is.    
Om  de  kwaliteit  van  onafhankelijke  cliëntondersteuning  te  waarborgen  en  de  deskundigheid  op  peil  te  houden  heeft  
de  coördinator  van  het  Platform  VG  zich  geregistreerd  bij  de  Beroepsvereniging  van  cliëntondersteuners  voor  
mensen  met  een  beperking  (BCMB)  en  het  Registerplein.  
2.  Intake,  doorverwijzing  en  opvolging  
Het  in  de  beschikking  genoemde  aantal  van  60  personen  is  in  eerdere  gesprekken  met  de  voormalige  
accountmanager  van  het  Platform  VG  losgelaten.  De  gemeente  hecht  in  2017  namelijk  meer  waarde  aan  kwaliteit  
dan  aan  kwantiteit.  Een  grote  rol  hierin  speelt  ook  het  moeizaam  c.q.  helemaal  niet  op  gang  komen  van  de  
doorverwijzing  in  de  stad  (zie  tussentijdse  rapportage).  Het  niet  kunnen  bereiken  van  het  maximum  aantal  cliënten  
kan  het  Platform  derhalve  niet  worden  aangerekend.  Om  tot  gedegen  beleid  te  kunnen  komen  is  de  gemeente  
begonnen  met  een  inventarisatie  van  de  knelpunten  wat  betreft  het  aanbieden  van  onafhankelijke  
cliëntondersteuning.  In  het  voortraject  hiervan  heeft  het  Platform  VG  intensief  samengewerkt  met  de  gemeente  en  
andere  partners  en  input  geleverd  aan  de  totstandkoming  van  het  te  verwachten  beleid.  Zie  ook  resultaat  2.4.  
  
31  december  2017  stonden  27  cliënten  in  Eindhoven  geregistreerd  bij  het  Platform.    
Doorverwijzingen  naar  het  Platform  zijn  als  volgt  tot  stand  gekomen:  

•   1  cliënt  via  WIJ  Eindhoven  team  Gestel;  niet  via  de  folder  maar  op  persoonlijke  titel  op  basis  van  ervaringen  
van  teamgenoten.  

•   4  cliënten  via  het  netwerk  van  een  bestuurslid.  
•   4  cliënten  via  het  ambulante  team  van  Lunetzorg  dat  is  gevestigd  op  dezelfde  locatie  als  het  Platform  VG  

Zuidoost-‐Brabant  (’t  Struikske  in  Eindhoven).    
•   18  cliënten  via  het  netwerk  van  de  cliëntondersteuner  van  het  Platform;  niet  via  de  folder  maar  op  

persoonlijke  titel  op  aanbeveling  van  anderen.  
De  gegevens  van  alle  cliënten,  de  aard  van  hun  ondersteuningsvraag  en  de  ondernomen  acties  zijn  bijgehouden  en  
kunnen  desgewenst  geanonimiseerd  worden  verstrekt  aan  de  gemeente.  
Resultaat  2  
Onderwerpen  die  zich  aandienen  oppakken,  relevante  bijeenkomsten  bijwonen,  actieve  inbreng  tonen  en  adviseren  
vanuit  cliëntperspectief.  
1.  Prioriteit  Licht  Verstandelijke  Beperkten  (LVB)/  Verstandelijk  Gehandicapten  (VG):  pleiten  voor  een  

voorrangspositie  bij  begrotings-‐  c.q.  bezuinigingsbesprekingen.  
Bij  alle  bijeenkomsten  waaraan  het  Platform  VG  heeft  deelgenomen  wordt  bovengenoemd  standpunt  (1.)  benadrukt.  
De  Werkgroep  Sociaal  Domein  van  Platform  VG  heeft  verschillende  brieven  gestuurd  naar  o.a.  B&W  en  de  
gemeenteraad  van  Eindhoven  met  daarin  verwijzingen  naar  recent  onderzoek  en  de  grootste  prioriteiten  c.q.  
knelpunten  betreffende  de  doelgroep.    
2.  Kiesrecht:  draagvlak  creëren  voor  het  opnemen  van  uitzonderlijke  randvoorwaarden  in  de  wet  voor  doelgroep  VG  

zodat  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  (makkelijker)  kunnen  stemmen.  
Voor  dit  onderwerp  heeft  het  Platform  VG  een  commissie  gevormd  met  een  raadslid  van  PvdA,  de  accountmanager  
van  het  Platform  en  een  ambtenaar  die  zich  bezighoudt  met  verkiezingen.  
Er  zijn  meerdere  overlegmomenten  geweest  om  dit  punt  in  Eindhoven  op  te  pakken.  Dit  zowel  in  commissieverband  
als  bilateraal  met  derden.  Er  zijn  afspraken  gemaakt  over  acties  die  ondernomen  gaan  worden  (zie  actielijst  overleg  
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19  juli  jl.).  Eind  augustus  2017  is  er  een  gesprek  geweest  met  wethouder  R.  Richters.  Alle  inzet  heeft  geleid  tot  de  
conclusie  dat  het  slechten  van  de  drempel  `begeleiding  bij  het  stemmen’  vooralsnog  niet  mogelijk  is.  De  gemeente  
kan  ook  geen  pilot  starten  in  het  kader  van  vernieuwing,  omdat  de  wet  begeleiding  in  het  stemhokje  niet  toestaat.  
Voor  de  gemeenteraadsverkiezingen  van  2018  richt  het  Platform  zich  daarom  ook  op  de  toegankelijkheid  van  
informatie  en  het  benadrukken  van  de  noden  van  de  doelgroep.  Het  Platform  VG  heeft  politieke  partijen  in  
Eindhoven  via  een  brief  opgeroepen  om  hun  (concept)  verkiezingsprogramma’s  te  leggen  naast  8  verwachtingen  uit  
het  VN-‐verdrag  voor  mensen  met  een  beperking.  8  politieke  partijen  hebben  op  het  verzoek  gereageerd.  Het  
Platform  heeft  de  standpunten  van  de  partijen  naast  elkaar  gezet.  De  verwachtingen  uit  het  VN-‐verdrag  en  de  
politieke  standpunten  zijn  de  uitgangspunten  voor  een  politiek  debat  `Komt  u  op  voor  mensen  met  een  beperking?’  
dat  het  Platform  VG  15  maart  2018  organiseert  en  waarvoor  alle  politiek  partijen  in  Eindhoven  zijn  uitgenodigd.  
  
Vanaf  de  start  van  het  Platform  is  er  breed  draagvlak  gecreëerd  bij  Eindhovense  politieke  partijen  en  ambtenaren  
voor  het  onderwerp  `stemmen  makkelijker  maken  voor  mensen  met  een  beperking’.  In  september  2017  heeft  het  
Platform  VG  een  gesprek  gehad  met  drie  ambtenaren  van  de  gemeente  Veldhoven  en  de  bestuurder  van  
zorgorganisatie  Severinus  over  dit  onderwerp.  In  Veldhoven  wordt  geprobeerd  hier  gezamenlijk  stappen  in  te  zetten.  
Het  Platform  heeft  hierin  een  aanzwengelende  rol  gehad.    
3.  VN-‐verdrag:  pleiten  voor  toegankelijkheid  voor  doelgroep  VG  in  de  breedste  zin  van  het  woord.  
Het  Platform  VG  werkt  samen  met  Stichting  Platform  Gehandicaptenbeleid  Eindhoven  (PGE)  op  dit  onderwerp  en  
pleit  naast  fysieke  toegankelijkheid  ook  voor  toegankelijkheid  van  informatie  en  toegankelijkheid  door  bewustmaking  
en  acceptatie.    
Het  Platform  VG  heeft  actief  deelgenomen  aan  de  A-‐avond  VN-‐Verdrag  die  georganiseerd  is  door  PGE.  
Het  Platform  VG  heeft  bijeenkomsten  van  Eindhoven  Mondiaal  bezocht  om  de  vinger  te  leggen  op  de  raakvlakken  
tussen  de  twee  verschillende  VN-‐resoluties:  de  duurzame  ontwikkelingsdoelen  voor  2030  van  de  Verenigde  Naties  en  
het  VN-‐verdrag  voor  de  rechten  van  mensen  met  een  beperking.  Eindhoven  Mondiaal  heeft  deze  bijeenkomsten  
vooral  toegespitst  op  onderwijs,  waar  veel  raakvlakken  in  bestaan.    
Op  initiatief  van  het  Platform  VG  is  eind  november  2017  met  een  delegatie  uit  Eindhoven  (vertegenwoordigers  van  
PGE,  ervaringsdeskundigen  en  de  accountmanager  vanuit  het  Platform  VG)  het  congres  `Gelijk=Gelijk’  bezocht.  Drie  
mensen  van  de  delegatie  zijn  VN-‐ambassadeur  geworden  voor  Eindhoven  en  zetten  hun  (vrijwillige)  werkzaamheden  
onder  de  landelijke  koepel  van  `Coalitie  voor  Inclusie’  voort  in  de  stad.  
Het  Platform  VG  laat  met  bovenstaande  initiatieven  haar  verbindende  rol  zien  in  de  stad  en  draagt  bij  aan  het  creëren  
van  bekendheid  en  bewustwording  inzake  het  VN-‐verdrag  voor  mensen  met  een  beperking.  
4.  Onafhankelijke  Cliëntondersteuning  in  de  gemeente  Eindhoven  (opnieuw)  leven  inblazen.  
Op  uitnodiging  van  de  gemeente  Eindhoven  en  later  op  initiatief  van  de  cliëntenraad  Sociaal  Domein  van  de  
gemeente  heeft  het  Platform  VG  deelgenomen  aan  verschillende  bijeenkomsten  met  variërende  deelnemers  en  
ambtenaren  en  daarvoor  input  geleverd.  Van  deze  bijeenkomsten  en  van  de  bilaterale  gesprekken  met  het  ambtelijke  
apparaat  zijn  verslagen  gemaakt.  Mede  dankzij  de  inzet  van  het  Platform  VG  is  het  belang  van  het  dossier  
`onafhankelijke  cliëntondersteuning’  erkend  en  eind  2017  heeft  het  prioriteit  gekregen  binnen  de  gemeente.  In  
december  2017  heeft  het  Platform  VG  overleg  gehad  met  een  ambtenaar  van  de  gemeente  Eindhoven  die  het  beleid  
gaat  schrijven  en  haar  bijgepraat  over  zowel  de  achtergronden  van  proces  en  inhoud  als  de  knelpunten  in  de  praktijk.  
Zij  heeft  al  onze  adviezen  en  tips  aangaande  beleid  en  de  ervaringen  van  het  Platform  VG  uit  de  praktijk  
meegenomen  om  te  verwerken  in  haar  notitie.  Het  Platform  VG  vertrouwt  erop  dat  het  beleid  en  een  daaruit  
gedestilleerde  actieplan  niet  lang  meer  op  zich  laat  wachten.  De  betrokken  ambtenaar  zal  alleen  hoeven  toezien  op  
de  uitvoering  van  een  weloverwogen  en  goed  gecommuniceerd  beleid.      
5.  Buurtmonitor,  buurtthermometer,  wijkscan  en  gebiedsanalyses  
In  het  kader  van  het  streven  naar  een  inclusieve  samenleving,  waarin  mensen  met  een  beperking  meedoen  en  erbij  
horen,  is  het  essentieel  om  te  weten  welke  gebieden  in  Eindhoven  extra  aandacht  nodig  hebben  wat  betreft  
stimulerende  maatregelen.  Het  Platform  VG  zet  zich  in  om  een  bijdrage  te  leveren  aan  het  in  kaart  brengen  van  deze  
buurten.  Het  Platform  VG  heeft  de  gemeente  gevraagd  om  verstandelijke  beperking  en  de  impact  ervan  (zowel  op  
het  individu  als  op  de  directe  omgeving)  als  criterium  op  te  nemen  in  de  bestaande  wijkscans  en  buurtmonitor.  Eind  
oktober  2017  is  het  Platform  VG  door  een  senior  adviseur  van  de  gemeente  geïnformeerd  over  de  buurtmonitor,  de  
buurtthermometer,  de  wijkscan  en  gebiedsanalyses.  De  ambtenaar  heeft  zijn  medewerking  toegezegd  in  het  
verschaffen  van  toegang  tot  alle  bij  hem  beschikbare  publieke  informatie  die  het  Platform  VG  niet  (makkelijk)  kan  
achterhalen.  Hij  wil  ook  graag  meedenken  in  het  optimaliseren  van  de  gegevensverzameling  van  het  Platform  VG  en  
houdt  zich  aanbevolen  voor  eventuele  geanonimiseerde  gegevens  over  de  doelgroep  per  wijk.  Samenwerking  met  
korte  lijnen  op  momenten  dat  we  elkaar  nodig  hebben  is  tot  stand  gekomen.  
Resultaat  3  
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Voorlichting,  informatieverspreiding  en  communicatie  
1.  Website  vernieuwen  en  actueel  houden  i.s.m.  SupportPunt.  Nieuw  ontwerp  voor  de  nieuwsbrief,  huisstijl  

introduceren  en  consequent  gebruiken.    
Het  Platform  VG  heeft  samengewerkt  met  SupportPunt  om  een  professionele  huisstijl  te  creëren  voor  alle  
communicatie-‐uitingen  en  communicatiemiddelen  zoals  de  website.      
De  nieuwe  website  is  4  oktober  2017  gepresenteerd  tijdens  de  officiële  opening  van  het  bureau  van  het  Platform  VG.  
Het  vullen  en  up  to  date  houden  van  de  website  vraagt  veel  tijd  en  inzet  van  zowel  bestuur  als  opdrachtnemers.    
Het  Platform  VG  hecht  veel  belang  aan  toegankelijke  communicatie  en  actuele  informatie.  Daarom  is  in  december  
2017  een  communicatieadviseur  in  de  arm  genomen.  Zij  heeft  alles  wat  tot  nu  toe  is  gedaan  op  het  gebied  van  
communicatie  geanalyseerd  en  haar  adviezen  voor  de  toekomst  uitgebracht.  Ook  heeft  ze  een  deel  van  de  uitvoering  
van  communicatieactiviteiten  voor  haar  rekening  genomen.  De  adviseur  heeft  eind  december  2017  een  nieuwsbrief  
voor  ledenorganisaties  en  stakeholders  van  het  Platform  opgeleverd,  adviezen  gegeven  over  de  structuur  voor  een  
toegankelijke  en  gebruiksvriendelijke  website  en  teksten  van  de  website  herschreven.  Bovendien  heeft  ze  samen  met  
het  bestuur  de  missie  en  visie  van  het  Platform  VG  geformuleerd  en  een  communicatiestrategie  en  
communicatieplan  2018  geschreven.  In  overleg  met  SupportPunt  is  een  nieuw  ontwerp  gemaakt  voor  de  nieuwsbrief  
van  het  Platform  VG  dat  past  binnen  de  huisstijl.  
2.  Nieuwsbrieven  verspreiden,  docu-‐alerts  wekelijks  doorsturen,  mailinglijst  secuur  bijhouden.  

De  eerste  kwartaalnieuwsbrief  is  eind  december  2017  verstuurd  naar  alle  stakeholders.  Daarna  zijn  er  nog  
verbeteringen  aangebracht  in  het  ontwerp  en  is  de  lijst  met  leden  en  relaties  die  de  nieuwsbrief  ontvangen  
bijgewerkt  en  geactualiseerd.      
Docu-‐alerts1  zijn  wekelijks  doorgestuurd  door  de  secretaris  van  het  bestuur  van  het  Platform  VG.  Vanaf  nr.  264  wordt  
de  docu-‐alerts  door  het  secretariaat  van  het  Platform  VG  verstuurd.  In  afwachting  van  het  relatiebeheersysteem  
heeft  het  secretariaat  het  relatiebestand  opgeschoond  en  aangevuld  om  het  bereik  te  vergroten.  Af-‐  en  
aanmeldingen  worden  wekelijks  bijgehouden.  Nu  staan  er  ongeveer  250  mensen  op  de  lijst.  Deze  lijst  heeft  tevens  
gediend  als  een  basis  gegevensbestand  voor  het  relatiebeheersysteem.  Vanaf  begin  december  wordt  de  docu-‐alert  
verstuurd  door  het  secretariaat  via  het  systeem  MailChimp,  een  onderdeel  van  de  diensten  die  we  van  SupportPunt  
afnemen.  Hiermee  kunnen  de  af-‐  en  aanmeldingen  direct  door  de  ontvanger  worden  geregeld.  
3.  Voorlichtingsbijeenkomsten  en  workshops  organiseren.    

Thema-‐avond  belasting  besparen,  erven  &  schenken  en  vermogensplanning  is  bezocht  door  56  mensen.  Het  Platform  
wil  hier  een  jaarlijks  terugkerende  thema-‐avond  van  maken,  omdat  de  wet-‐  en  regelgeving  aan  frequente  wijziging  
onderhevig  is.    
Bijeenkomst  WMCZ:  Als  resultaat  van  inspanningen  verricht  in  2017  wordt  14  mei  2018  een  bijeenkomst  
georganiseerd  voor  al  onze  leden  over  de  nieuwe  Wet  Medezeggenschap  Cliënten  Zorginstellingen  en  wat  dat  voor  
de  eigen  instelling  betekent.  Deze  behoefte  was  begin  2017  uitgesproken  tijdens  de  halfjaarlijkse  bijeenkomst  die  CZ  
Zorgkantoor  organiseert  voor  alle  cliëntenraden  en  belangenbehartigende  verenigingen  uit  de  regio.      
Om  de  behoefte  beter  in  kaart  te  brengen  zijn  er  gesprekken  geweest  met  vertegenwoordigers  van  cliëntenraden  van  
verschillende  zorginstellingen.  Ze  hadden  uiteenlopende  meningen  over  hoe  zo’n  bijeenkomst  het  beste  nuttig  en  
effectief  kan  zijn.  Daar  hebben  wij  een  tussenweg  in  gevonden  en  de  bijeenkomst  was  een  succes.    
Dialoogsessies  Dementietafel:  Wederom  als  resultaat  van  inspanningen  verricht  in  2017  is  er  27  maart  2018  een  
dementietafel-‐dialoogsessie  georganiseerd  in  samenwerking  met  zorgorganisatie  Severinus.  Het  voornemen  om  deze  
sessies  in  2018  ook  met  Lunetzorg  en  ORO  te  realiseren  blijft  van  kracht.  
Resultaat  4  
1.  Kenniscentrum  

Kenniscentrum:  
Het  Platform  VG  heeft  een-‐op-‐een-‐contacten  gelegd  met  de  samenwerkingspartners  in  de  stad  zoals  Wij  Eindhoven,  
MEE,  Zorgbelang,  Lumens,  zorgaanbieders  VG,  scholen  speciaal  onderwijs  en  politie.  Deze  contacten  worden  
doorlopend  onderhouden.    
De  samenwerkingspartners  zijn  uitgenodigd  voor  de  opening  van  het  bureau  van  het  Platform  VG  4  oktober.  Alle  
genoemde  partners  waren  aanwezig  bij  deze  bijeenkomst.  Het  Platform  VG  heeft  veel  complimenten  in  ontvangst  
mogen  nemen  en  erkenning  gekregen  voor  haar  (ervarings-‐)deskundigheid.  Het  Platform  wordt  actief  betrokken  bij  
de  activiteiten  die  de  samenwerkingspartners  organiseren  en  wordt  geconsulteerd  op  thema’s  waar  de  expertise  is.  

                                                                                                
1  Docu-‐alerts  zijn  informatiebrieven  met  daarin  belangrijk  landelijk  nieuws  over  onderwerpen  en  ontwikkelingen  in  VG-‐sector.  Denk  
aan  wetten,  het  sociaal  domein  en  onderwijs.  Deze  brieven  worden  wekelijks  samengesteld  door  twee  vrijwilligers.  Zij  mailen  de  
brieven  naar  een  groot  aantal  organisaties  die  zich  inzetten  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking,  waaronder  het  
Platform  VG  Zuidoost-‐Brabant.  Het  Platform  stuurt  de  informatiebrieven  door  naar  haar  leden  en  overige  geïnteresseerden.    
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Eind  december  2017  zijn  de  samenwerkingspartners  via  de  eerste  nieuwsbrief  op  de  hoogte  gebracht  van  de  actuele  
stand  van  zaken  bij  het  Platform  VG.  
Het  Platform  VG  heeft  per  levensdomein  kennisdossiers  aangelegd  die  doorlopend  gevuld  worden  met  actuele  
informatie.  Naast  het  verzamelen  van  beschikbare  kennis  en  informatie  wordt  ad  hoc  gebruik  gemaakt  van  de  
expertise  van  verschillende  ervaringsdeskundigen  (mensen  met  een  licht  verstandelijke  beperking).  
2.  Ervaringsdeskundigenpool  
Het  Platform  VG  heeft  verschillende  ervaringsdeskundigen  (mensen  met  een  licht  verstandelijke  beperking)  benaderd  
met  de  vraag  of  ze  willen  deelnemen  aan  de  ervaringsdeskundigenpool.  In  september  en  oktober  2017  heeft  het  
Platform  VG  ervaringsdeskundige  verwanten  c.q.  vertegenwoordigers  van  mensen  met  een  ernstige  tot  matige  
verstandelijke  beperking  (EMVB)  uitgenodigd  met  als  doel  bekwaamheid,  inzetbaarheid  en  behoeften  te  peilen  voor  
een  gestructureerde  vorm  van  overleg.  Op  basis  van  deze  gesprekken  is  besloten  geen  overlegstructuur  op  te  zetten.  
Deze  vertegenwoordigers  en  tientallen  andere  ervaringsdeskundige  verwanten  van  mensen  met  EMVB  zijn  
opgenomen  in  het  relatiebestand  van  het  Platform  VG  als  onder  andere  vrijwilligers.  Zij  kunnen  ad  hoc  ingezet  
worden  als  er  behoefte  is  aan  hun  expertise  en  ervaring.  
  
Resultaat  5    
Expertise  ontwikkelen  
Het  Platform  VG  heeft  regelmatig  overleg  met  landelijke  koepels  zoals  Ieder(in),  KansPlus  en  Sien  om  de  eigen  
deskundigheid  en  kennis  op  peil  te  houden  en  om  actuele  landelijke  ontwikkelingen  te  volgen  en  daaraan  een  
steentje  bij  te  dragen.  Daarnaast  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  publicaties  van  de  landelijke  organisaties.  Zo  is  in  het  
traject  rondom  het  kiesrecht  veel  samengewerkt  met  deze  koepels.  Ook  volgt  het  Platform  VG  nauwlettend  
(wetenschappelijke)  onderzoeken  van  Movisie,  Vilans,  Tranzo  en  ACE.  Het  Platform  wordt  regelmatig  uitgenodigd  
voor  presentaties  van  promotieonderzoeken  over  VG.  Bestuursleden  van  het  Platform  zijn  bovendien  actief  binnen  
regionale  en  landelijke  organisaties  voor  mensen  met  een  beperking.    
Het  Platform  VG  houdt  haar  kennis  van  wetten  en  regels  (WMO,  Wlz,  Jeugdwet,  Participatiewet,  
Zorgverzekeringswet)  up  to  date  door  het  bijhouden  van  literatuur  en  deelname  aan  trainingen  en  workshops.    
Als  resultaat  van  deze  inspanningen  heeft  het  Platform  VG  binnen  een  half  jaar  een  reputatie  opgebouwd  als  
volwaardige  gesprekspartner  voor  landelijke,  regionale  en  plaatselijke  organisaties,  politieke  partijen  en  
beleidsmakers.  Enkele  voorbeelden  hiervan  zijn:  

•   Tranzo,  wetenschappelijk  centrum  voor  zorg  en  welzijn  van  de  Universiteit  van  Tilburg,  is  geïnteresseerd  in  
een  mogelijke  samenwerking  in  onderzoek  en  ontwikkeling.  

•   KansPlus  Landelijk  wil  graag  een  samenwerking  aangaan  in  de  regio  op  het  gebied  van  onafhankelijke  
cliëntondersteuning.  

•   Ieder(in)  heeft  het  Platform  benaderd  als  partner  in  de  regio  voor  twee  projecten.  
•   Beleidsambtenaren,  bestuurders  en  raadslieden  in  Eindhoven  nemen  regelmatig  contact  op  met  het  

Platform  om  gebruik  te  maken  van  de  aanwezige  expertise.  
Resultaat  6  
Meer  ruchtbaarheid  geven  aan  vrijetijdsactiviteiten  voor  de  doelgroep  

In  december  2017  heeft  het  Platform  VG  met  een  aantal  partners  in  Eindhoven  een  werkgroep  LVB  gevormd.  De  
deelnemers  zijn  Carrousel,  Leuk  je  te  ontmoeten,  CKE,  Wasven  Boerderij,  MEE,  Lunetzorg  en  Platform  VG.  De  
werkgroep  wil  in  eerste  instantie  informatie  over  vrijetijdsbesteding  uitwisselen.  De  organisaties  bekijken  waar  nog  
meer  samenwerking  gewenst  is.  Als  eerste  concrete  stap  gaan  de  partners  hun  activiteitenkalender  aanleveren  bij  het  
Platform  VG.  Deze  activiteiten  worden  vervolgens  op  de  website  van  het  Platform  geplaatst.    
Contacten  van  het  Platform  VG  met  het  samenwerkingsverband  van  afdelingen  vrijetijdsbesteding  (COV:  Collegiaal  
Overleg  Vrijetijdsbesteding)  van  zorgaanbieders  in  de  regio  hebben  geresulteerd  in  deelname  aan  de  reguliere  
overlegmomenten  van  de  zorgaanbieders  en  de  toezegging  dat  ze  meedenken  over  en  meewerken  aan  concrete  
initiatieven  die  het  Platform  VG  ontplooit.    
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Gemeente  Eindhoven,    
Mede  namens  onze  doelgroep  danken  wij  u  voor  het  feit  dat  u:  

•   de  noodzaak  van  alle  bovengenoemde  interventies  heeft  erkend;  
•   bestuurlijk  initiatief  heeft  getoond;  
•   tijd  van  uw  medewerkers  beschikbaar  heeft  gesteld;  
•   ons  in  staat  heeft  gesteld  om  met  u  mee  te  denken,  mee  te  doen    

mensen  te  inspireren  en  zulke  waardevolle  resultaten  te  behalen.  
  


