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Beste leden, relaties en andere belangstellenden van het Platform, 

Via deze nieuwsbrief willen we u graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen rondom de activiteiten 

van het Platform VG Zuidoost Brabant in 2017. Ook geven we een doorkijkje naar de plannen voor het 

komende jaar. 

We informeren u over de resultaten tot nu toe van het project van de gemeente Eindhoven en laten 

zien hoe ervaringsdeskundigen actief zijn in Het Steunwiel. In het nieuwe jaar organiseren we diverse 

thema-avonden over de volgende onderwerpen: de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz), dementietafels, het project 'Emotiedetectie voor meer Geluk', de voorbereiding van de 

verkiezingen, erven en belasting en het overdragen van zorg. Kijk ook even naar de oproep voor 

nieuwe leden van de werkgroep sociaal domein. 

We zijn na een jaar met beperkte bestuurscapaciteit heel blij dat we in de 

persoon van Esther Liebregts een nieuw bestuurslid hebben. Esther heeft 

aangegeven ook de rol van voorzitter op zich te willen nemen. In de 

nieuwsbrief schetst Esther haar visie op een nauwere samenwerking tussen 

de aangesloten leden, partners en het bestuur en de manier waarop we dit 

samen verder gestalte kunnen geven in 2018. 

Rest mij u een goed 2018 toe te wensen. Ik kijk uit naar een inspirerende 

samenwerking met leden en partners het komende jaar. 

Maarten Haasnoot, interim-voorzitter Platform VG Zuidoost Brabant  

http://www.platformvgzuidoostbrabant.nl/


 
Esther Liebregts nieuwe voorzitter Platform VG Zuidoost Brabant 

Graag stel ik me aan u voor. Als geboren en getogen Eindhovense 

ben en blijf ik betrokken bij de inwoners van Zuidoost-Brabant. 

Op de eerste plaats ben ik moeder van een zoon, Bas en een 

dochter, Britt. Mijn zoon Bas had een ernstige verstandelijke 

beperking en is op vierjarige leeftijd overleden. Met veel liefde kijk ik 

terug op het samen leven met hem. Mijn dochter is 16 jaar. Een 

middelbare scholiere die het uiteraard erg druk heeft met zaken die 

passen bij pubers. 

Naast het moeder zijn heb ik een bedrijf, Dialoog Academy, waarbij ik me richt op teamontwikkeling en 

talentontwikkeling. Omdat mijn overtuiging is dat ieder mens talenten bezit, haal ik veel plezier uit dit 

werk. Sinds 2006 woon ik in Oisterwijk. Ik ben getrouwd met Gerard en samen met Britt hebben we 

een fijn leven weten op te bouwen. 

De ontbrekende schakel in mijn leven blijft Bas en daarom ben ik op zoek gegaan naar een 

mogelijkheid om mijn kennis en ervaring in te zetten voor mensen met een beperking. Zo ben ik in 

contact gekomen met Platform VG Zuidoost-Brabant. Na vier maanden achter de schermen te hebben 

meegelopen en geluisterd, heb ik het besluit genomen om toe te willen treden in het bestuur. 

De huidige bestuursleden hebben mij gevraagd om de voorzittersrol te gaan vervullen en ik heb hier 

volmondig ja op gezegd. Ik onderschrijf de belangen die gediend moeten worden om de minder 

zelfredzame medemens, daar waar nodig, te ondersteunen zodat zij een volwaardig leven kunnen 

leiden. Iedereen heeft het recht mee te kunnen doen in onze maatschappij. Mijn motto in deze is altijd 

geweest: `Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet’. Daarnaast weet ik uit eigen ervaring hoe 

belangrijk het is om steunpunten te hebben waarop je kunt terugvallen als het nodig is. Het platform 

VG is zo’n steunpunt waar ik graag mijn inspanningen voor wil leveren. 

Verbinding ontstaat in de persoonlijke relatie. Daarom ontmoet ik u graag in het nieuwe jaar. Verderop 

in deze nieuwsbrief ga ik u ook een vraag stellen waarbij uw deelname erg gewenst is. 

Ik wens u en uw naasten heel fijne feestdagen en een sprankelend nieuwjaar! 

Met hartelijke groet, Esther Liebregts 

 

Het Steunwiel: ervaringsdeskundigen actief! 

In de gemeente Eindhoven is onder aansturing van het Platform VG 

Zuidoost Brabant een groep ervaringsdeskundige mensen met een licht 

verstandelijke beperking actief. Zij noemen zich Het Steunwiel. Een 

symbolische naam, omdat dit staat voor zowel vooruitgang als 

ondersteuning.  

De ervaringsdeskundigen van Het Steunwiel willen de soms moeilijke 

positie van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren in de 

wijken en buurten waar zij wonen en werken. Daar willen zij hun deskundigheid en ervaring voor 

inzetten. Ze geven advies en houden presentaties. De groep bestaat nu uit acht enthousiaste mensen 

die elke maand bij elkaar komen. U gaat nog van ze horen!  

Hans Schalkwijk  



Oproep: Samen met het Platform VG gemeenten in Zuidoost-Brabant veroveren! 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we in 2017 een bureau hebben 

opgericht voor de uitvoering van het `Project Eindhoven’. Samen met 

de gemeente Eindhoven bieden we cliëntenondersteuning aan 

inwoners van Eindhoven. We participeren in wijkteams en organiseren 

bijeenkomsten om de bewustwording in wijken te vergroten, waar 

mensen met een beperking deel uitmaken van de wijk. 

Het werkgebied van ons Platform is Zuidoost-Brabant. Dit betekent dat er naast de gemeente 

Eindhoven nog veel gemeenten zijn waar wij graag in beeld komen met deze vorm van 

dienstverlening. In 2018 staat voor het Platform een belangrijke doelstelling centraal: we willen zoveel 

mogelijk gemeenten aan ons verbinden en de inmiddels beproefde samenwerkingsvorm met de 

gemeente Eindhoven uitrollen naar andere gemeenten. De vraag die ik u wil stellen is: kunt u ons 

ondersteunen met kennis, contacten of op een andere manier en wilt u samen met ons deze 

belangrijke doelstelling gaan realiseren? Graag werken we met u, onze leden, samen. Wij 

ondersteunen u met informatie en persoonlijke inspanning van diverse bestuursleden om binnen uw 

gemeenten een samenwerking met belangrijke partners op te zetten.  

In januari 2018 ontvangt u een brief van het Platform VG waarin we het project nog uitgebreider 

toelichten. Bent u zo enthousiast geworden en kunt u hier niet op wachten, dan horen wij dit graag en 

kunt u zich altijd richten tot één van de bestuursleden. Graag komen we met u in contact en trekken 

we samen op, ook met uw gemeenten, om cliëntenondersteuning te bieden aan inwoners van uw 

gemeenten, te participeren in buurt- of wijkteams en bijeenkomsten te organiseren om de 

bewustwording in buurten te vergroten, waar mensen met een beperking deel uitmaken van de wijk. 

Esther Liebregts 

 

Bureau Platform VG ZoB van start!  

4 oktober 2017 is het bureau van het Platform VG ZoB officieel geopend. Ervaringsdeskundigen 

Kim Bronsaer en Roland Lahaye hebben de symbolische muur omver geknuppeld, bijgestaan 

door wethouder Renate Richters. Zij spraken alle drie vol lof over de al behaalde resultaten.  

 

Medewerkers van het bureau Platform VG ZoB, het bestuur en 2
e
 van links Kim Bronsaer, 2

e
 van rechts Roland 

Lahaye en Renate Richters (midden met groen jasje). Middenvoor Suzanne Lecluijze. 



In 2016 heeft de gemeente Eindhoven de noodzaak van ondersteuning van haar burgers met een 

verstandelijke beperking prominent op de agenda gezet, aangespoord door de ratificatie van het VN-

verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking. Dit heeft geleid tot het 

aannemen van een `motie Eindhovense inclusie agenda'. Het bestuur van Platform VG heeft hierin 

een aanjagende en adviserende rol gespeeld. Reden voor de gemeente Eindhoven het Platform te 

vragen alle beleidsvoornemens van de gemeente in dit kader uit te voeren. Begin mei 2017 is het 

bureau aan de slag gegaan met twee projecten.   

De hoofddoelstellingen van de projecten zijn het versterken van de eigen regie en de positie van 

burgers met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving, en een voorzet geven om de 

betrokken organisaties rondom deze doelgroep met elkaar in verbinding te brengen.  

Dit betekent dat naast de onafhankelijke cliëntondersteuning  het bureau gevraagd en ongevraagd 

advies uitbrengt aan de gemeenteraad van Eindhoven en het college van B&W. We hebben in een 

half jaar 27 kwetsbare mensen ondersteund. Daarnaast hebben we vaak advies gegeven. Denk aan 

het ontwikkelen van beleid rondom onafhankelijke cliëntondersteuning en aandacht voor 

toegankelijkheid in verband met het kiesrecht van onze achterban de aankomende verkiezingen.  

Andere belangrijke taken van het bureau zijn het ontwikkelen van een 

kenniscentrum en ervaringsdeskundigenpool en het geven van voorlichting. Onze 

pool van ervaringsdeskundigen werkt intussen op volle toeren en de 

samenwerkingspartners in stad en regio weten ons te vinden voor onze kennis en 

expertise. Ons team kijkt terug op een mooi en actief jaar! 

Dîde Şörman 

 

 

Meer invloed cliënten en patiënten door nieuw wetsvoorstel en bijeenkomst cliëntenraden 

Zorgvragers krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Cliënten kunnen op deze 

manier meedenken over de organisatie van de zorgverlening. Dit is nodig om de zorg beter aan te 

laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van mensen. Dat staat in het wetsvoorstel 

medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) 2018 waarmee de ministerraad, op voorstel van 

minister Bruins voor Medische Zorg, heeft ingestemd.  

Dit wetsvoorstel regelt dat besturen van zorgorganisaties voorwaarden opstellen voor invloed van 

cliënten en patiënten. Cliëntenraden krijgen dan niet alleen het recht om advies te geven. Voor 

besluiten die van groot belang zijn voor de positie van cliënten moeten besturen cliëntenraden om 

instemming vragen. Ook krijgen de raden nog andere bevoegdheden zoals het recht op het houden 

van een enquête. In het regeerakkoord is afgesproken dat de inspraak van verzekerden, patiënten en 

cliënten op het beleid van de zorgverzekeraars of zorgaanbieders wettelijk wordt vastgelegd. 

 

Bijeenkomst voor cliëntenraden In het eerste kwartaal van 2018 organiseert 

het Platform VG Zuidoost Brabant een bijeenkomst voor cliëntraden in onze 

regio. We willen dan graag met de raden van gedachten wisselen over de 

nieuwe wet en ervaringen delen.  

Ad den Hartog 

  



Platform VG Zuidoost Brabant en Kansplus-Sien doen mee aan netwerk 'Emotiedetectie 

voor meer Geluk' 

Severinus heeft het Platform VG Zuidoost Brabant en Kansplus-Sien Regio 

Eindhoven/Helmond gevraagd deel te nemen aan het netwerk `Emotiedetectie voor 

meer Geluk’. Het netwerk wil het geluk, de zelfredzaamheid en regie en de 

participatie van mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en 

moeilijk verstaanbaar gedrag vergroten. 

Mensen met een (matige of ernstige) verstandelijke beperking vertonen veelal 

moeilijk verstaanbaar gedrag. Ze zijn meestal onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanning te 

uiten. Hierdoor wordt hun gedrag vaak niet begrepen en kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde 

aandacht en zorg bieden. Het is belangrijk om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen voor 

eigen regie van de cliënt en voor het uitvoeren van adequate interventies die de kwaliteit van zorg en 

het geluk van deze kwetsbare doelgroep vergroten. Beter begrip en betere zorg leiden daarnaast tot 

minder uitval bij de zorgprofessionals. Emotiedetectie en herkenning met slimme sensorsystemen op 

basis van bodysignalen (zoals hartslag, huidgeleiding en gezichtsherkenning) en patroonherkenning 

kan het emotionele welbevinden, de kwaliteit van zorg en het geluk van deze kwetsbare doelgroep 

vergroten. Het netwerk 'Emotiedetectie voor meer Geluk’ richt zich daarom op het ontwikkelen en 

toepassen van technologie-gebaseerde oplossingen. Onder dezelfde titel wordt een subsidieaanvraag 

ingediend bij de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) in 

het onderzoeksprogramma ‘Gewoon Bijzonder’. 

Andere beoogde partners voor het netwerk zijn ORO, Lunet Zorg, SWZ, Bartimeus, Kempenhaeghe, 

Twentse Zorgcentra, TU Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Tranzo, VU Amsterdam, Fontys, 

Erasmus Universiteit, diverse belangenorganisaties voor cliënten met een verstandelijke beperking en 

bedrijven waaronder Customeyes, Recornect, ActiveCues, CLB, Mentech Innovation en Somnox.   

We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project.  

Ad den Hartog 

 

Oproep: Draagt u de werkgroep Sociaal Domein een warm hart toe? 

Binnen het Platform VG in onze regio is de werkgroep Sociaal Domein 

actief. Leden van deze werkgroep zijn mensen die het hart op de juiste plek 

hebben en die een maatschappelijke bijdrage willen leveren ten behoeve van 

kwetsbare mensen. De werkgroep zoekt nieuwe leden die zich willen inzetten 

voor kwetsbare mensen. De werkgroepleden pakken signalen op 

van ervaringsdeskundigen, ouders en cliënten. Deze signalen worden 

omgezet in adviezen en aanbevelingen naar de regiogemeenten, zorgaanbieders en andere 

organisaties. Wij willen dat de participatie van mensen, die te maken krijgen met voorzieningen in het 

sociaal domein, wordt versterkt. Uit een inventarisatie van het Platform VG in alle regiogemeenten 

blijkt dat in alle gemeenten geen algemeen beeld is over de situatie waarin licht verstandelijk beperkte 

mensen zich bevinden. Er is dus nog veel werk te doen!  

Wilt u informatie over de werkgroep Sociaal Domein of wilt u als nieuw lid in 

actie komen, neem dan contact op met het secretariaat van het Platform VG. 

Het secretariaat is dinsdag en donderdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur: 

040 - 845 86 02. U kunt ook onze website bekijken: werkgroep Sociaal Domein. 

Hans Schalkwijk 

http://www.platformvgzuidoostbrabant.nl/organisatie/wie-zijn-wij/werkgroep-sociaal-domein/


 
Themabijeenkomsten bij zorgorganisaties: innovatie in de zorg rondom dementie 
Ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking 

In overleg met het Platform VG Zuidoost Brabant hebben de 

cliëntenraden van Severinus, Lunetzorg en ORO in Zuidoost-Brabant 

afgesproken om in 2018 bij elke zorgorganisatie een bijeenkomst te 

organiseren over innovatie in de zorg rondom dementie. De 

bijeenkomsten zijn bedoeld voor verwanten van mensen met een 

verstandelijke beperking en het delen van ervaringen staat centraal. 

Het project `Dementietafel Groot Eindhoven-De Kempen’ organiseert 

in het 1
e
 kwartaal van 2018 de eerste bijeenkomst bij Severinus.  

De Dementietafel is een plek waar mensen elkaar in een open en 

ongedwongen kunnen ontmoeten. We praten met elkaar aan de hand van een thema onder het genot 

van koffie, thee, een hapje en een drankje. In overleg met de cliëntraden wordt een datum vastgesteld 

voor de Dementietafel bij elke zorgorganisatie. Het Platform VG Zuidoost Brabant nodigt u tijdig uit voor 

een van de bijeenkomsten.  

Voor wie is de Dementietafel? U bent ouder, broer of zus of mantelzorger van iemand met een 

verstandelijke beperking. Hij of zij wordt ouder en dementeert, of u vermoedt dat dit zo is. Wilt u uw 

verhaal en ervaringen delen? Of wilt u graag antwoorden op vragen die gaan over de zorg, omgang 

en ondersteuning? Dan bent u van harte welkom bij de Dementietafel. In de uitnodiging voor de 

themabijeenkomsten komt te staan waar u zich kunt aanmelden. 

Ad den Hartog 
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