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Thema-‐avond	  Inclusie	  over	  meedoen	  en	  meetellen	  
	  
Donderdagavond	  11	  december	  2014	  
Bospoort	  2	  Ede	  
	  
Organisatie:	  Jet	  van	  Verseveld	  (Careander)	  
en	  Paul	  Imthorn	  (Imthorn	  Sociale	  Innovatie)	  	  
Sprekers:	  
-‐	  Jetske	  de	  Boer	  (Stichting	  Ons	  Bedrijf)	  over	  
Persoon	  Centraal	  Planning	  
-‐	  Linda	  van	  Hoorn	  (Stichting	  Ons	  Bedrijf)	  over	  
Sociale	  Rol	  Versterking	  
-‐	  Robert	  Smaal	  en	  Petra	  van	  Boetzelaer	  over	  
dromen	  en	  toekomstplannen	  
-‐	  Paul	  Imthorn	  over	  VN-‐verdrag	  voor	  de	  
rechten	  van	  mensen	  met	  een	  beperking	  en	  
over	  BlueAssist	  
Aanwezig:	  ongeveer	  25	  mensen	  uit	  
gemeente	  Ede	  	  
Aantekeningen:	  Marjolein	  Cino	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Opening	  	  
Jet	  van	  Verseveld,	  teamleider	  bij	  Careander,	  heet	  
iedereen	  welkom.	  Samen	  met	  Paul	  Imthorn	  heeft	  
ze	  deze	  avond	  georganiseerd.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Persoon	  centraal	  planning	  
Jetske	  de	  Boer	  legt	  de	  ideeën	  en	  werkwijze	  uit:	  	  
Diegene	  om	  wie	  het	  gaat	  staat	  centraal.:	  jouw	  
verhaal	  
Wat	  is	  jouw	  droom,	  waar	  wil	  je	  naartoe?	  
We	  kijken	  eerst	  vanuit	  je	  opgroeien	  en	  jeugd	  
(geschiedenis)	  van	  daaruit	  gaan	  we	  in	  gesprek.	  
Van	  daaruit	  kijken	  wat	  wil	  je	  worden?	  Wat	  wil	  je	  
bereiken?	  
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Dit	  doen	  we	  met	  mensen	  die	  jou	  goed	  kennen	  (vriend,	  buurvrouw,	  moeder).	  Bij	  dromen	  horen	  ook	  
nachtmerries.	  
Bij	  persoon	  centraal	  planning	  heb	  je	  je	  netwerk	  nodig.	  Zonodig	  kan	  dit	  netwerk	  uitgebreid	  worden.	  
Jouw	  netwerk	  kan	  meedenken.	  De	  meedenkers	  kunnen	  ook	  inbrengen	  wat	  ze	  in	  jou	  zien,	  jouw	  
kwaliteiten.	  
Je	  maakt	  met	  elkaar	  afspraken	  en	  de	  meedenkers	  kunnen	  jouw	  helpen	  om	  je	  afspraken	  na	  te	  komen.	  	  
Persoon	  centraal	  planning	  is	  vooral	  ook	  een	  beeldend	  middel,	  we	  tekenen	  dromen,	  ideeën,	  situaties.	  	  
	  
	  

Sociale	  rol	  versterking	  
Linda	  van	  Hoorn	  legt	  uit	  wat	  dit	  kan	  beteken	  om	  te	  
kijken	  naar	  je	  leven.	  
Iedereen	  heeft	  rollen.	  Collega,	  vriend,	  moeder,	  
kind,	  werknemer,	  gehandicapt.	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  te	  kijken	  of	  jouw	  rol	  past	  bij	  de	  
rollen	  die	  anderen	  van	  jouw	  leeftijd	  vervullen.	  We	  
moeten	  leren	  dromen!	  
Voorbeeld	  van	  Daan	  

Daan	  kwam	  binnen	  met	  een	  aanmelding	  voor	  dagbesteding.	  Er	  was	  tegen	  hem	  gezegd,	  je	  kan	  het	  
beste	  naar	  dagbesteding	  gaan.	  Ook	  vanwege	  zijn	  handicaps	  (spasme	  en	  rolstoelafhankelijk).	  
Toen	  Linda	  met	  Daan	  sprak	  vroeg	  ze	  hem	  naar	  zijn	  droom.	  Hij	  vertelde	  dat	  hij	  het	  liefst	  iets	  met	  
auto’s	  wilde	  doen.	  Linda	  ging	  uit	  van	  de	  mogelijkheden,	  pas	  wanneer	  je	  iets	  geprobeerd	  hebt	  en	  het	  
lukt	  echt.	  Van	  eeuwige	  dagbestedingspatiënt	  naar	  garagemedewerker	  die	  zelfstandig	  kan	  reizen.	  	  	  

	  

Dromen	  en	  toekomst	  
Petra	  van	  Boetzelaer	  en	  Robert	  Smaal	  praten	  over	  
het	  leven	  van	  Robert.	  
Toen	  Robert	  16	  was	  zei	  hij	  tegen	  zijn	  moeder	  dat	  hij	  
geen	  kinderfeestje	  meer	  wilde,	  maar	  een	  disco.	  
Petra	  ging	  rondvragen,	  van	  daaruit	  heeft	  ze	  
mensen	  benaderd.	  De	  eerste	  keer	  kwamen	  er	  8	  
vrienden	  en	  8	  mensen	  om	  de	  vrienden	  te	  
begeleiden.	  	  

Inmiddels	  hebben	  ze	  al	  vier	  discoavonden	  georganiseerd	  en	  komen	  er	  steeds	  meer	  vrienden.	  
Roberts	  heeft	  nog	  droom	  en	  dat	  is	  voetballen.	  Robert	  is	  niet	  zo	  goed	  in	  voetballen,	  maar	  hij	  kan	  heel	  
goed	  coachen	  en	  aanmoedigen.	  	  
Robert	  werkt	  bij	  Antonius	  de	  Wissel.	  Robert	  werkt	  ook	  bij	  ROCA12.	  Hij	  is	  daar	  in	  de	  klas	  om	  toezicht	  
te	  houden.	  Dit	  zijn	  leerlingen	  die	  leren	  te	  werken	  met	  mensen	  met	  een	  beperking.	  	  
Ook	  kent	  Robert	  een	  buschauffeur	  	  Gea	  zij	  werk	  bij	  Syntus.	  Elke	  zondag	  toetert	  de	  Gea	  3x	  en	  dan	  
stapt	  Robert	  in	  en	  mag	  hij	  het	  hele	  rondje	  meerijden.	  
Petra	  heeft	  ook	  een	  droom	  voor	  Robert,	  namelijk	  dat	  hij	  zelfstandig	  kan	  wonen.	  De	  oude	  kazerne	  
staat	  leeg	  en	  Petra	  zou	  graag	  zien	  dat	  hier	  woonvorm/werkplek	  te	  maken	  valt.	  	  	  
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BlueAssist	  
Paul	  Imthorn	  legt	  uit	  wat	  BlueAssist	  voor	  je	  kan	  betekenen	  als	  
je	  moeilijk	  kan	  begrijpen	  of	  begrepen	  wordt.	  Het	  werkt	  in	  
België	  en	  nu	  gaan	  we	  kijken	  of	  we	  dit	  in	  Barneveld	  en	  Ede	  ook	  
kunnen	  uitproberen.	  
	  
	  

Als	  je	  met	  openbaar	  vervoer	  gaat	  reizen	  kan	  er	  van	  alles	  mis	  gaan.	  Wanneer	  je	  moeilijk	  begrijpt	  of	  
moeilijk	  verstaanbaar	  bent	  is	  het	  fijn	  als	  iemand	  je	  kan	  helpen.	  BlueAssist	  heeft	  ook	  een	  app	  waarin	  
instructies	  kunnen	  worden	  gezet	  om	  de	  ander	  te	  helpen.	  Daarnaast	  vraagt	  BlueAssist	  inwoners	  in	  
een	  gemeente	  om	  anderen,	  die	  onderweg	  hulp	  nodig	  hebben,	  even	  te	  helpen.	  	  
	  
	  

Rechten	  
Paul	  Imthorn	  is	  verbonden	  aan	  de	  Coalitie	  voor	  
Inclusie	  en	  van	  daaruit	  vraagt	  hij	  in	  de	  provincie	  
Gelderland	  aandacht	  voor	  het	  verdrag	  van	  de	  
Verenigde	  Naties	  voor	  de	  rechten	  van	  mensen	  met	  
een	  beperking.	  Nederland	  is	  van	  plan	  om	  dit	  in	  
2015	  te	  ratificeren.	  Dat	  betekent	  dat	  Nederland	  
ervoor	  moet	  zorgen	  dat	  mensen	  met	  een	  beperking	  
gewoon	  mee	  kunnen	  doen	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  

Het	  verdrag	  gaat	  bijvoorbeeld	  over:	  
• Toegankelijkheid	  
• Zelfstandig	  wonen	  en	  deel	  uitmaken	  van	  de	  maatschappij	  
• Persoonlijke	  mobiliteit	  
• Werk	  en	  werkgelegenheid	  
• Deelnemen	  aan	  culturele	  leven,	  vrije	  tijdsbesteding	  en	  sport.	  
	  

Afronding	  
Hoe	  vonden	  de	  aanwezigen	  deze	  avond?	  Reacties:	  
• Leerzaam	  en	  interessant	  
• Voor	  herhaling	  vatbaar	  
• Goede	  bijeenkomst	  
• Idee:	  interactieve	  bijeenkomst	  waar	  we	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  uitwerken	  van	  dromen	  in	  februari.	  
	  

Afspraken	  
We	  organiseren	  in	  februari	  2015	  weer	  een	  thema-‐
avond.	  	  
Linda	  van	  Hoorn	  wil	  wel	  een	  bijdrage	  leveren	  in	  het	  
praktisch	  gedeelte	  van	  uitwerken	  van	  dromen.	  De	  
bijeenkomst	  kan	  weer	  plaatsvinden	  op	  Bospoort	  2	  
Ede.	  
Jet	  van	  Verseveld	  en	  Paul	  Imthorn	  zullen	  dit	  
organiseren.	  


