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Verslag van de algemene ledergadering (ALV) van Platform VG Zuidoost-Brabant, 24 april 2017   

  

De aan- en afwezigen staan vermeld in de lijst op de laatste pagina van dit verslag. Uitgenodigd: 
Theo Magermans en Ted van den Bosch en lidorganisaties  

  

  

1. Opening en vaststelling agenda  

De tijdelijke voorzitter Maarten Haasnoot heet de aanwezigen van vanavond van harte welkom. Hij 

geeft aan dat Theo Magermans afscheid neemt als voorzitter en dat ook Ted van den Bosch stopt 

als vice-voorzitter van het Platform. Vanavond wordt van beiden afscheid genomen.   

Maarten heet de ‘nieuwe’ mensen welkom die vanaf 1 mei 2017 voor het Platform VG gaan werken en 

die vanavond ook aanwezig zijn: Dîde Şörman, Marianne Snoeijs, Elise Sieben en Marian de Laat.   

  

De voorzitter stelt de agenda vast en opent de vergadering.  

  

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

• Er is een brief ontvangen van de CCR van Lunetzorg. De CCR zegt daarin het lidmaatschap van 

het Platform op. Naar aanleiding daarvan is een gesprek geweest met de RvB van Lunetzorg 

en daar is besloten dat Lunetzorg de jaarlijkse bijdrage blijft voldoen. Ook is de afspraak 

gemaakt met Loet Smeets dat eenmaal per jaar een afspraak wordt gemaakt tussen het 
Platform en de RvB van Lunetzorg. Er is ook nog gesproken met L. Krzyzanowski. Tijdens dat 

gesprek is de afspraak gemaakt dat zij altijd terug kunnen vallen op het Platform.   

• Dorien Kloosterman is niet meer werkzaam bij IederIn. Ze werkt nu bij de landelijke KansPlus 

organisatie.   

Maarten Haasnoot meldt dat KansPlus en Sien als landelijke organisaties meer gezamenlijk gaan 
optrekken om de stem van de achterban beter te kunnen laten horen, maar ook onderling 

intensiever gaan samenwerken.  

• Het Platform Wooninitiatieven gaat eind dit jaar stoppen: Dorien Kloosterman gaat dit 

opnemen met KansPlus.   

  

  Er zijn verder geen ingekomen stukken en/of mededelingen.   

  

3. 3A. Aankondiging vertrekkende bestuursleden Dit 

wordt behandeld bij agendapunt 11.  

  

3B. Kennismaken aangestelde beroepskrachten: Platform Belangenbehartiging en LVB  

Aan de ene kant is er het project de Belangenbehartiging Platform, aan de andere kant is er het project LVB. 

De aanvraag voor subsidie bij de gemeente Eindhoven is goedgekeurd en Dide Şörman is aangesteld als 

projectleider. De voorzitter vraagt de nieuwe collega’s om zichzelf voor te stellen.   

Dide Şörman is voorheen voorzitter geweest van de ouder/familievereniging van Kempenhaeghe. Deze 
functie heeft ze recent beëindigd. Ze is voor de functie van projectleider benaderd en ze heeft volmondig ja 

gezegd op deze vraag. Dide Şörman heeft een gehandicapte broer die bij Kempenhaeghe woont en ze heeft 

veel hart voor de zorg.  

Marianne Snoeijs zegt dat ze tijdens de vorige ALV was uitgenodigd om een presentatie te geven. Zij gaat 

zich met name bezighouden met het project LVB. Marianne Snoeijs werkt tevens bij het Platform 

Gehandicaptenbeleid Eindhoven en geeft aan dat dit goed te combineren is met het nieuwe project LVB.  

Marian de Laat is sinds 1996 werkzaam als secretarieel medewerker bij het Platform Gehandicaptenbeleid 

Eindhoven. De combinatie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten is een mooie combinatie. Elise 
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Sieben geeft administratieve ondersteuning bij het project LVB. Ze is enige jaren uit het arbeidsproces 
geweest, maar is zeer gemotiveerd om het project LVB administratief te ondersteunen.   

  

4. Invulling vacante bestuursposten  

Maarten Haasnoot geeft aan dat na vanavond Theo Magermans (voorzitter) en Ted van den Bosch 

(vicevoorzitter) geen bestuurslid meer zijn van het Platform VG. Momenteel zijn er te weinig mensen in het 

bestuur. Maarten doet een dringend beroep op de aan- en afwezigen om toe te treden tot het bestuur en 

om te kijken of zij iemand kennen die hier belangstelling voor heeft.   

Carel van de Berk vraagt naar een functieomschrijving. Deze staat nog niet op de website, maar zal 

gepubliceerd worden. Maarten Haasnoot vraagt de aanwezigen eens te informeren bij zijn of haar achterban 

(actiepunt 170424 01).  

  

5. Vaststelling van het verslag en actielijst van de ALV 24 oktober 2016 Het 

verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   

  

De actielijst wordt nagelopen en opgeschoond.  

  

6. Toekomst Platform VG Zuidoost-Brabant mede n.a.v. Werkconferentie VG Platforms in Houten  

De voorzitter geeft aan dat dit eigenlijk gaat over alle Platforms n.a.v. de werkconferentie op 10 maart 2017.  
Er is gekeken welke platforms er nog zijn in het land en wat zij eventueel van elkaar kunnen leren en wat ze 

samen kunnen doen. De meeste platforms zijn aangesloten bij IederIn.   

Het doel van deze dag was informatie-uitwisseling en dit gebeurde d.m.v. korte pitches.   

- VG en ziekenhuis (zie website Platform VG, gevolgd door 3 manschap);  

- Cursus keukentafelgesprek (werkboekje, training);  

- Onafhankelijke cliëntondersteuning (1 A4tje beschikbaar, handreiking VGN/Movisie, is ‘gratis’  

 dienst);  

- Rechterlijke uitspraak cliëntenraden (betreft geschil Lunetzorg/cliëntenraden):  

- Docu-alert;  

  Carel van de Berk merkt op dat de makers van de Docu-alerts ook al op leeftijd zijn. Hij vraagt of er al  

 eens gedacht is aan opvolging. Bij de bijeenkomst van IederIn is aangegeven dat zij dit, indien nodig,  

 zullen overnemen.   

- Participatiewet (veel onduidelijkheid, verdwenen gelden, veel thuiszitters, noodzaak voor passende   

 aanpak).  

Deze pitches waren de ‘opwarming’ van de avond.   

  

Hierna zijn wat ideeën uitgewisseld over de belangenbehartiging VG in het algemeen en de lokale 

belangenbehartiging VG en signalen.   

  

7. Financiën: jaarrekening 2016 en begroting 2017 Jaarrekening 2016  

Penningmeester Ad Schoenmakers geeft een toelichting.  

Platform VG heeft een relatief kleine begroting. De verwachting was een klein tekort, maar uiteindelijk is er 

een positief resultaat van € 1.830,- .   

De uitgaven vielen € 291,- hoger uit dan begroot, maar ook de inkomsten waren € 2.121,- hoger dan 

verwacht, voornamelijk door bijdragen derden liquidatiesaldo stichting ondersteuning platforms 

Brabant  € 2.468,- (geraamde bijdrage van derden was € 400).  

Het vermogen bedraagt nu € 7.649,-. Hier kan het Platform ongeveer twee jaar mee vooruit.  

  

Voorstel  

- Instemmen met de jaarrekening 2016  

- Overschot van € 1130,- euro toevoegen aan het eigen vermogen.  
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Er wordt vastgesteld dat het eigen vermogen afgerond maximaal € 9.000,- mag bedragen.  

  

De leden stemmen in met het voorstel.   

  

Begroting 2017  

De begroting van het Platform voor 2017 is € 4.470,-. De penningmeester stelt voor om de contributie te 

verhogen met 2% (inflatie).  

N.B. Dit staat los van de begroting voor het uitvoeren van de projecten Belangenbehartiging en LVB. Hierover 

wordt apart verantwoord naar de gemeente Eindhoven.  

Voorstel  

- Instemmen met de verhoging van de contributie met 2%  

- Instemmen met de begroting 2017  

  

De leden stemmen in met het voorstel. De voorzitter bedankt de penningmeester Ad Schoenmakers voor zijn 

keurige jaarrekening 2016 en de begroting 2017.   

  

8. Status projecten (LVB en Belangenbehartiging)  

Dide Şörman geeft een toelichting. De oorspronkelijke doelstellingen moesten wat worden bijgesteld. Wat 

betreft het project Belangenbehartiging is de subsidie van 80.000 euro ontvangen van de gemeente 
Eindhoven en de werkzaamheden zijn per 15 maart 2017 gestart.  

De doelstellingen van het project zijn onder andere:  

- Ondersteunen op jaarbasis van minimaal 60 inwoners van Eindhoven en waarbij zij passende onder 

 steuning ontvangen op hun hulpvraag.   

- Een netwerk opbouwen van de mensen worden doorverwezen. Het is met name een doorverwijs 

 functie die meegenomen mag worden als de ondersteuningsvraag van een van die 60 inwoners.   

- Gevraagd en ongevraagd adviseren, ook landelijk.   

- Voorlichting geven aan de achterban.  

- Ontwikkelen van een kenniscentrum (plaatselijk) met ervaringsdeskundigen.   

- Verbeteren van het kennisniveau van wet- en regelgeving.  

- Nieuw leven inblazen van Eindhovense vrijetijdsactiviteiten i.s.m. zorgorganisaties.  

  

Dide Şörman beaamt dat de doelen ambitieus zijn. Er is een gedegen plan van aanpak in de maak. Er is ook 

overeengekomen dat tevens een bureau wordt opgezet voor het Platform VG.   

Hier is D. Şörman volop mee bezig.   

Ad Schoenmakers vraagt waar Dide Şörman nu concreet staat. Dide Şörman vertelt dat het project LVB (Licht 
Verstandelijk Beperkten) is samengevoegd met het project Belangenbehartiging. In maart 2017 is een 

bijeenkomst geweest over LVB met als thema `waar is behoefte aan’. Hierbij waren zorginstellingen 

aanwezig, senior beleidsmedewerkers van het ministerie, ambtenaren van de gemeente, MEE, Wij-
Eindhoven enz. Het verslag is beschikbaar en kan op verzoek gestuurd worden (actiepunt 170424 02).   

Doelstellingen van het project LVB zijn:   

- initiatief nemen tot het vormen van een regionaal netwerk van alle stakeholders;  

- initiatief nemen tot oprichting voor laagdrempelig netwerk voor LVB: hoe kunnen we de doelgroep  

 het beste aanspreken e.d.;   

- passief en actief deelnemen aan onderzoek, beeldvorming, beleidsontwikkeling, bewustwording enz.  

   dat hopelijk leidt tot stroomlijning van de projecten;  

- coördinatie van een steunstructuur die wordt gebouwd rondom de LVB-cliënt.   

  

Het totaalbudget (voor beide projecten) is € 97.000,-. Alle medewerkers zijn ZZP-ers. Dide Şörman 
coördineert beide projecten en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het bestuur zal 
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verantwoording doen aan de gemeente. Dide Şörman richt zich met name op het coördineren, netwerken 
e.d.   

Kantoor wordt gehouden op de toegankelijke locatie soos ’t Struijkske in Eindhoven. Het platform heeft een 

e-mail adres en is digitaal bereikbaar. Dide Şörman geeft aan dat er ook vanuit huis gewerkt kan worden. Er 

is voldaan aan alle randvoorwaarden en per 1 mei 2017 kan officieel gestart worden. In principe zijn 

medewerkers op dinsdag en donderdag aanwezig.   

  

De gemeente Eindhoven is bezig met een meerjarensubsidie. Als het goed gaat krijgt een aantal instellingen 
meerjarensubsidie, buiten de projecten om. Daarmee wordt gehoopt de bureaustructuur een aantal jaren te 

kunnen waarborgen.  

Kees Houter vraagt of andere gemeenten gebruik kunnen en mogen maken van deze projecten. Dide Şörman 

geeft aan dat het geld moet worden ingezet voor de burgers van Eindhoven. Echter, niets belet ons om de 
resultaten te delen met anderen in ons netwerk.   

Ad Schoenmakers vult aan dat het start vanuit de gemeente Eindhoven, maar hopelijk breidt het zich snel als 

een olievlek uit. Gabie Conradi geeft aan dat de werkgroep Sociaal Domein ook een rol kan spelen.  Deze 
werkgroep heeft 31 mei 2017 weer een vergadering.   

  

Maarten Haasnoot dankt Dide Şörman voor haar toelichting op de projecten. Er is een duidelijk beeld 

geschetst van de doelstelling en werkzaamheden van de projecten.   

  

9. Input van lidorganisaties  

Wat speelt er, leerpunten en /of knelpunten. Alle aanwezige leden geven aan waar op dit moment hun 

organisatie mee bezig is.   

  

Leo van der Heijden geeft aan dat de cliëntmedezeggenschap nu geëvalueerd wordt door de LSR. Er is nu een 

opkomst/betrokkenheid te zien van >90%. Verder geeft hij aan dat Oro is samengegaan met Diomage en nu 

worden de puntjes op de i gezet om gezamenlijk op te trekken. Ook wordt locatie ’t Rijtven ‘luxe’ verbouwd.  

  

Carel van den Berk zegt vooral bezig te zijn met het communiceren met de achterban. Hij heeft hiervoor een 

cursus gevolgd. Tevens is hij bezig met het kwaliteitsprogramma ‘Kwaliteit van leven’. Het rapport hiervan 

hoopt hij binnenkort te ontvangen. Hij meldt dat Cello druk bezig is met het ECD (Elektronisch Cliënten 
Dossier).  

  

Kees Houter zegt dat er een evaluatie gaande is over de zinnigheid van de structuur van de 
cliëntvertegenwoordiging.  

  

Leo Pierse meldt bezig te zijn met meerdere projecten. Onder andere administratief traject bewindvoering, 

erfrecht e.d. Hierop komt veel respons van ouders. In het najaar willen ze ook dementietafels gaan 
organiseren. Ad den Hartog geeft aan dat Severinus deze al een aantal jaren organiseert. Voor informatie 

kan hij altijd met Severinus contact opnemen.   

  

Gabie Conradi zegt dat er vanuit ZonMw belangstelling is voor verstandelijk gehandicapten en dementie: zij 
geven middelen om een netwerk te vormen. Tranzo wil hier niet bij aansluiten, maar Gabie Conradi gaat nog 

een keer in gesprek met Tranzo. Ze zal informatie hierover sturen aan Ine de Rooij, die vervolgens e.e.a. zal 

doorsturen (actiepunt 170424 03).   

Dide Şörman merkt op dat H. de Vries (SSOE) een goed contact heeft met Tranzo en ze stelt voor om hem te 

vragen contact te leggen met Gabie Conradi. Ze zegt tevens dat er een project psychiatrie en verstandelijk 

beperking is geweest. Gabie Conradi en Dide Şörman nemen contact met elkaar op (actiepunt 170424 04).  
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Ted van den Bosch geeft aan dat de vergrijzing ook in KansPlus Valkenswaard e.o. toeslaat. Afgezien van 
traditionele ledenwerving, wordt nu geprobeerd om d.m.v. het geven van thema-avonden mensen te 

interesseren voor een lidmaatschap van KansPlus. Voor deze thema-avonden hoeft men geen lid van 

KansPlus te zijn, men kan zich gewoon inschrijven. Hij geeft verder aan contact te hebben gehad met de 
adviesraad Sociaal Domein Valkenswaard.  

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadverkiezingen. Hij gaat zich daar op voorbereiden met als doel 

duidelijkere informatie. Tevens probeert hij via de Rabo Clubkasactie geld te generen voor een cursus ‘Risico 
van sociale media’.   

  

De naam adviesraad Sociaal Domein Valkenswaard wordt omgebouwd tot ‘Kennisplein voor mensen die een 

steuntje in de rug nodig hebben’. Dide Şörman stelt voor om hier samen eens over te brainstormen 

(actiepunt 170424 05).  

  

Fons van de Gevel geeft aan dat er binnen de vereniging twee nieuwe jonge bestuursleden gekomen zijn. Het 

contact met de adviesraden van de gemeentes verloopt problematisch en er is besloten om daarmee te 

stoppen. Er wordt gekeken hoe in Deurne de vereniging kan worden uitgebreid.   

  

Peter van de Lisdonk meldt dat bij Zonhove, sinds twee maanden, ouders en cliënten een wachtwoord 

kunnen aanvragen waarmee men ook thuis kan inloggen en werken (via ECD). Ook is men bezig met de 
nieuwbouw. Er is gekeken om ‘Cadeau en zo’ te verplaatsen, zij groeiden uit hun jasje. Ook wordt gekeken 

om clienten te laten werken bij bedrijven (o.a. bij Jumbo).  

  

Ad Schoenmakers zegt dat er met name wordt geacteerd op overleggen i.v.m. vrije tijdsactiviteiten.  

  

Maarten Haasnoot is bezig met een enquête: welke kennis heb je zelf die je ter beschikking wilt stellen aan 

de vereniging. Hij is verheugd te melden dat er al reacties met suggesties komen.  

Vanuit Sien landelijk is gevraagd of iemand wil meedraaien in een project over ernstig probleemgedrag van 

mensen met een verstandelijke beperking, waarin men medicatie wil verminderen.   

Leo van der Heijden en Kees Houter willen graag hierover contact met Maarten Haasnoot hebben. Maarten 

Haasnoot meldt verder dat Severinus bezig is het ECD uit te rollen.  

Dide Şörman meldt dat Kempenhaeghe al 5 jaar draait met ECD. Het knelpunt daarbij is dat de artsen daarin 
niet hun deel (medische gegevens) willen zetten.   

  

10. Rondvraag   

Maarten Haasnoot geeft aan dat de nieuwsbrief nu twee jaar bestaat. Er wordt gesignaleerd dat het openen 

van de Nieuwsbrief afneemt. Hij vraagt of er nog behoefte aan de nieuwsbrief is. Tevens komt er weinig 

informatie van de leden.  

Leo van der Heijden stelt voor om elke zorginstelling per toerbeurt een nieuwsbrief te laten vullen. Dide 

Şörman  vult aan dat er dringend verzocht kan worden om kopy.  

  

Leo van der Heijden zegt dat zij hun RvB ongevraagd advies heeft gegeven om per direct te stoppen met  

Whats app. Medewerkers onderling ‘praten’ veel via Whats app, maar het is absoluut niet veilig en de kans 

dat het verkeerd gaat is helaas erg groot.   

  

Er zijn verder geen vragen meer.  

  

11. Afscheid van Theo Magermans en Ted van den Bosch    

De voorzitter bedankt de heren Theo Magermans en Ted van den Bosch voor hun jaren als bestuurslid van 

het Platform VG. In de begintijd werkte het Platform veel samen met MEE, Zorgbelang en andere 

organisaties. Gaandeweg werd dat minder, wel was er veel samenwerking met de andere platforms.  
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Theo Magermans heeft veel inspanningen gedaan rondom contributie van het Platform. Daardoor is het 
Platform nog steeds in staat zichzelf met minimale middelen te kunnen bedruipen.   

Daarnaast heeft Theo Magermans veel energie gestoken in de goede database van de achterban die er nu is.  

Ted van den Bosch heeft zich vooral ingezet op het gebied van de WMO en de werkgroepen daaromheen. 

Landelijk staat het Platform goed op de kaart. Er is zeker, ondanks het afscheid van de heren Magermans en 

Van den Bosch, elan om door te gaan met dit Platform.   

De voorzitter zegt het erg jammer te vinden dat de Theo Magermans en Ted van den Bosch vertrekken om 

verschillende redenen. Hij overhandigt een bos bloemen en attentie voor de werkzaamheden van de 
afgelopen bijna tien jaar en bedankt hen hartelijk voor hun bijdrage aan het Platform zoals we dat nu 

kennen.   

  

Theo Magermans geeft o.a. aan dat de klassieke binding met de achterban achteruit gaat en zegt dat men 
naar zijn mening toe moet naar de community. Hij bedankt allen voor de samenwerking en wenst het 

platform veel succes met haar werkzaamheden.   

  

Ted van den Bosch zegt dat zijn bevlogenheid vooral voortkwam uit de conclusie dat gemeenten zo weinig 

weten van mensen met een verstandelijke beperking. Steeds zijn er weer andere ambtenaren en moet het 

verhaal weer opnieuw verteld worden. Hij vindt het belangrijk dat ouders steeds opnieuw informatie blijven 

geven, blijven vertellen over de doelgroep.  

  

Maarten Haasnoot bedankt beiden voor hun mooie woorden en wenst hen alle geluk in de toekomst.   

  

12. Sluiting en netwerken onder genot van drankje en hapje  

De voorzitter bedankt Severinus voor de gastvrijheid, de hapjes en drankjes en iedereen voor zijn / haar 
aanwezigheid en bijdrage.   

  

   

  

  

  

                                                             Presentielijst ALV Platform VG ZoB  

  

Lidorganisaties  Contactpersoon  Functie  Aanw  Afw.  

     Mk/Zk  

Onderling Sterk  Tony Cox  Penningmeester     zk   

  Yetske Schaeffer  Secretaris     zk   

PWA-school  Peter Schutte  Directeur    mk  

Addie Bienefelt  OR-lid  NVT  zk   

CR Severinus  Ad den Hartog  Bestuurslid  X     

KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond-de Kempen  Ad den Hartog  Secretaris  X     

Maarten Haasnoot  Vicevoorzitter  X    

Theo Magermans  Voorzitter  X     

Platform VG ZoB  Ad den Hartog  Secretaris  X     

Ad Schoenmakers  Penningmeester  X    

Hans Schalkwijk  Bestuurslid    mk  
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Theo Magermans  Voorzitter  X     

Maarten Haasnoot  Vicevoorzitter  X     

Ted van den Bosch  Vicevoorzitter  X    

KansPlus Best-Oirschot  Ad Schoenmakers  Penningmeester  X     

Stichting Mentorschap ZOB  Anja Lisone  Consulent    zk  

Ans Verdonck  Projectleider    zk  

Onderling Sterk  Anja Stouthart  Voorzitter     zk   

CCR ORO  Leo van der Heijden  Voorzitter  X     

Anke Verbers  Ambt. Secr.    zk  

Heike van Overbeek  Lid    zk  

Adviesraad WMO Oirschot  Carel van den Berk  Bestuurslid  X     

KansPlus-Asten/Someren  Fons van de Gevel  Voorzitter  X     

KansPlus …  Peter Segers  Lid    zk  

Netwerk Rondom  Gabie Conradi  Projectleider  X    

Theo Magermans  Voorzitter  X     

 Maarten Haasnoot  Vicevoorzitter  X     

Naar Keuze  Gerard Jochems  Voorzitter     zk   

Frans Jansen  Lid    mk  

KansPlus-Gemert  Ans van de Kerkhof   Voorzitter      mk  

WMO raad Best  Kees Houter  Lid  X     

CCR Lunet Zorg  Jan Kerkhof  Lid    mk  

Prokkel  Maarten Haasnoot  Bestuurslid  X     

CR SWZ  Mark van Zutven  Lid    zk   

CR SWZ Zonhove  Peter van de Lisdonk  Secretaris  X     

RPSW  Mathieu Opsteeg  secretaris     zk   

KansPlus-Valkenswaard e.o.  Ted van den Bosch  Voorzitter  X    

St Kempenhaeghe          

Platform VG ZoB  Dide Şörman  Projectleider  X    

Platform VG ZoB  Marianne Snoeijs  Coördinator LVB  X    

Platform VG ZoB  Marian de Laat  Ondersteuner  X    

Platform VG ZoB  Elise Sieben  Ondersteuner  X    

  

  

                                                             Agendaleden ALV Platform VG ZoB  

  

SDS  Tineke Eulderink  Voorzitter      

Platform VG Midden en West Brabant  Leo Pierse  Voorzitter  X      

Dit Koningskind  Karen Vogelzang  Regioconsulent       

NVA Noord-Brabant  Ron Wilting  Voorzitter       

CCR Lunet Zorg  Lex Krzyzanowski  Secretaris      
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