BELEIDSPLAN 2019 – 2021

Postadres: Rudolf Steinerlaan 185, 7207 PV, Zutphen
Tel.: 06-10306511
E-mail: info@platformgcz.com
Website: www.platformgcz.com
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Voorwoord van de voorzitter
In de huidige samenleving wordt er veel gevraagd van de burgers, ze moeten zelfredzaam
zijn.
Dit vraagt veel van mensen met een handicap of een chronische ziekte/aandoening.
Niet iedereen kan zelfredzaam zijn en heeft een goed sociaal netwerk.
Zelfs als je geen handicap of chronische ziekte hebt is het al moeilijk genoeg.
De beleidmakers hebben niet altijd inzicht in de problematiek van deze mensen.
Door in gesprek te gaan met de doelgroep leer je wat er allemaal speelt en waar ze tegenaan
lopen. Dit doen wij tevens door middel van enquêtes en gesprekken te houden tijdens ons
inloopspreekuur onder de doelgroepen. Doordat wij helemaal onafhankelijk zijn komt er
meer informatie uit.
De mensen vinden ons steeds vaker om advies te vragen.
Ons doel is dit de komende jaren verder voort te zetten omdat ervaring leert dat het echt
nodig is.
Om ons werk goed te kunnen voortzetten zijn er meer vrijwilligers nodig en meer geld om
onze doelen te halen. Alle personen die nu het werk doen, doen dit uit passie en drive.
Inleiding
Op 21 december 2006 werd de stichting opgericht als voortzetting van het platform
gehandicapten & chronisch zieken dat adviseerde aan de gemeente.
Het doel was om de belangen van de doelgroep op een breder terrein te dienen.
Sinds 2006 heeft de stichting zich door middel van diverse activiteiten ingezet voor de
belangen van alle mensen met een beperking en activiteiten te organiseren in de gemeente
Zutphen.

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldig
in Nederland, dit is een mensenrechtenverdrag.
Het beschrijft de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte op gelijke
behandeling en participatie.
Om deze (mensen)rechten te realiseren moet de toegankelijkheid van werk, onderwijs,
wonen, openbaar vervoer en dienstverlening in Nederland sterk verbeteren. De bedoeling
van het VN-verdrag is dat de achterstanden die mensen met een beperking hebben op
volwaardige meedoen, worden weggenomen. Het Verdrag regelt dat mensen met een
beperking actief betrokken moeten worden bij het verbeteren van de toegankelijkheid en
volwaardig meedoen. Kortom, de bedoeling van het VN-verdrag is dat Nederland
toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen.
De stichting heeft een belangrijke taak om het verdrag en de betekenis ervan in de
samenleving duidelijk te maken en de nodige aanpassingen te bevorderen.
Ook de veranderingen in de zorg en ondersteuning vragen om nog steeds om veel aandacht.
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1.

Missie/visie

Onze missie is dat alle inwoners van Zutphen gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de
samenleving, hier mag een beperking, handicap of ziekte/aandoening geen belemmering
voor zijn.
Dit is op gebied van toegankelijkheid, inkomen en sociale samenleving.
1.1

Doelstelling

Behartigen van de belangen van gehandicapten, chronisch zieken, oudere en
kwetsbare burgers in de gemeente Zutphen.
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moeten overal op een
gelijkwaardige manier aan mee kunnen doen in de samenleving.
Mensen mee laten doen in de maatschappij door activiteiten te organiseren voor mensen
met een beperking.
Het bevorderen van de toegankelijkheid van de gehele bebouwde omgeving en openbare
ruimte in de gemeente Zutphen.
Door te bevorderen dat het beleid van de gemeente Zutphen afgestemd is op mensen met
een chronische ziekte en of een handicap.
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1.2

Strategie

We willen de doelstellingen behalen door de volgende activiteiten;
•

Het adviseren van de gemeentelijke overheid en andere instellingen
over alle zaken die onze doelgroep aangaan.

•

Het organiseren van activiteiten voor de doelgroep die tot doel
hebben de participatie van de doelgroep te verbeteren.

•

Het geven van voorlichting aan de doelgroep m.b.t.
verkeersveiligheid en wet en regelgeving over zorg en ondersteuning.

•

Onderzoeken en advisering m.b.t. toegankelijkheid van
woningen, gebouwen en openbare ruimte.

•

Verstrekken van informatie via onze website en via nieuwsbrieven en
bijeenkomsten.

•

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van hulp en hulpmiddelen.

•

Het met elkaar in contact brengen van jongeren en mensen met een
beperking. Met als doel het begrip te vergroten.

•

Het beleid van de gemeente Zutphen van goed advies te voorzien.

•

Doelgroepen bezoeken en spreken over de problematiek die binnen de
betreffende doelgroep leeft.

•

Bijeenkomsten organiseren voor de doelgroepen.
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2.

Huidige situatie

In de hedendaagse samenleving ondervinden mensen met een beperking veel
belemmeringen als zij op een gelijkwaardige manier willen deelnemen aan de samenleving.
De fysieke omgeving is op veel manieren nog niet optimaal ingericht op mensen met een
beperking.
De hulp en ondersteuning laat na de veranderingen van afgelopen jaren nog wel het nodige
te wensen over.
Wij willen met onze activiteiten bevorderen dat hier verbetering in komt zodat mensen met
een beperking beter zelfstandig kunnen leven.

2.1

Activiteiten van de stichting

Doorlopende activiteiten waarmee we ons bezig gaan houden zijn:
•
•

Scootmobiel instructie dag op de 3de woensdag in april.
Scootmobieltochten onder begeleiding met vrijwilligers, 7 keer per
jaar.
• Participeren in project Mijn Woning OpMaat
• Participeren in project Wehelpen.nl gemeente Zutphen
• Maatschappelijke stages aanbieden via Stichting Perspectief Zutphen
en Het Plein
• Het onderhouden van de website met actuele informatie.
• Het aanbieden van een nieuwsbrief per e-mail.
• Deelnemen aan de beurs Thuis in Zutphen.
Bijeenkomsten organiseren waar de doelgroep informatie kan
uitwisselen met ons. Inloopspreekuren organiseren waar mensen
informatie kunnen krijgen.
• Activiteiten organiseren in de week van de toegankelijkheid
• Activiteiten organiseren in de week van de mantelzorg
• Adviseren van de gemeente op het gebied van toegankelijkheid van de
openbare ruimte.
• Advisering gemeente over beleid Wmo en gezondheid.
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Eenmalige activiteiten waarmee we ons bezig gaan houden zijn:
•
•
•
•
•

2.2

Training rolstoelduwen en tiltechnieken voor mantelzorgers en
vrijwilligers in de zorg.
Samen met het project Aandeslag contacten organiseren tussen
bewoners van het AZC en mensen met een beperking.
Toegankelijkheidsonderzoeken
Het werven van sponsoren voor andere eenmalige evenementen.
Het incidenteel uitvoeren en uitwerken van enquêtes onder de
doelgroep (bijvoorbeeld de enquête huishoudelijke hulp van 20 april
2015 verstuurd aan 750 ouderen).

Voorbeeld van activiteiten

De SPGCZ organiseert in april de scootmobiel instructiedag.
Dit is een dag voor mensen die net een scootmobiel hebben aangeschaft.
Deze mensen krijgen verkeersinstructies en maken op deze dag een tocht door de stad met
een oog en gehoortest, gaan over een hindernisparcours
De scootmobiel instructiedag wordt gehouden in Waterkracht te Zutphen en de deelname is
gratis.
De scootmobielgebruikers worden één op één begeleid door vrijwilligers.
Voor de deelnemers is er een informatiemarkt over zorg en hulpmiddelen.
Deze dag organiseren wij in samenwerking met VVN (veilig verkeer Nederland) en Sutfene
en Hotspot Hutspot en Specsavers en de Hema en een scootmobiel leverancier.
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3.

Toekomst

Door de grote veranderingen in de manier waarop zorg en ondersteuning georganiseerd
worden kunnen er op veel plaatsen dingen misgaan waardoor mensen in de knel komen.
Het is noodzakelijk om veel werk te maken van het signaleren van problemen en deze
bespreekbaar maken met beleidsmakers en bestuurders.
We moeten alert zijn dat de veranderingen niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit van leven
van mensen met beperkingen afneemt.
Wij blijven ons bijscholen en informeren over de nieuwe zorgtaken die nu bij de gemeente
liggen en hoe wij onze achterban kunnen blijven steunen en informeren hierover.
Juist nu er een aantal taken van de rijksoverheid zijn overgeheveld naar de gemeenten en
gelijktijdig de transformaties zijn begonnen is het belangrijk onze doelgroep te blijven
informeren en ondersteunen.
In de toekomst blijven we weer Scootmobiel instructiedagen organiseren in samenwerking
met VVN en Sutfene. Deze worden bij het Bornhof gehouden op de 3de woensdag van april.
De commissie ScoZu blijft van april t/m september 1 maal in de maand toertochten in de
omgeving van Zutphen
Deze worden gehouden op de 2e woensdag van de maand.
De commissie toegankelijkheid gaat door met adviseren bij bouwprojecten en onderzoekt
verder hoe de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen verbeterd kan
worden. Daarnaast blijft deze commissie actief binnen 'Mijn Woning OpMaat'. Rekening
houdend met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
De commissie pr gaat verder met uitbouwen van de website tot een informatiebron voor de
achterban.
Wij zijn verbonden met ‘Wehelpen.nl” voor de gemeente Zutphen en zitten in de
aanjaaggroep.
Op onze website staat nu ook een link naar de website van WeHelpen.
Wij zijn nu na de verhuizing naar De Martinet en ons inloopspreekuur in Waterkracht, beter
bereikbaar voor onze achterban en kunnen deze tijdens onze kantooruren te woord staan en
helpen.
In de toekomst blijven wij een werkervaring plek bieden en gaan dit zelfs uitbreiden met een
werkervaring plek voor iemand die onze website kan onderhouden.
Wij blijven actief met sponsoren en donateurs werven om onze stichting in stand te houden.
Ook blijven wij het komende jaar veel overleg voeren met andere organisaties die met onze
doelgroep te maken hebben om de hulp voor deze mensen zo goed mogelijk te coördineren
en de kosten van voorzieningen naar draagkracht te verdelen.
Wij blijven nauwe contacten onderhouden met Stichting Perspectief Zutphen, Dorpsraad
Warnsveld, Sutfene en de gemeente Zutphen.
Wij zullen ons als stichting blijven inzetten voor een samenleving waarin de 15 procent
mensen met een beperking volwaardig kunnen functioneren.
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4. Organisatie
KvK nummer: 08154198
Fiscaal nummer: 8174.29.384
ANBI-status: Ja.
Postadres: Rudolf Steinerlaan 185, 7207 PV, Zutphen
Tel.: 06-57 10 11 60
E-mail: info@platformgcz.com
Website: www.platformgcz.com
4.1

Bestuur

Connie van der Tuin

Voorzitter
Commissie P.R.
Commissie scootmobieldag
Commissie ScoZu
Commissie WMO

Henk Hartemink

penningmeester
Commissie toegankelijkheid
Algemene leiding op kantoor
Commissie scootmobieldag
Commissie ScoZu

Carla Mak
Commissie scootmobieldag
Commissie WMO
Juan Aarts

Secretaris
Commissie P.R.
Commissie ScoZu
Commissie Toegankelijkheid
Commissie WMO

Martie Brummelman

2de penningmeester
Commissie ScoZu

Karina Verbruggen

ScoZu
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4.2

Werknemers

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning.
DB leden ontvangen een vaste onkostenvergoeding van 10,- euro per kwartaal.
Reiskosten voor bijeenkomsten buiten Zutphen worden na overleg met het DB
vergoed vanuit Zutphen.
Reiskosten binnen de gemeente Zutphen worden niet vergoed.
Reiskosten woonwerk buiten Zutphen worden niet vergoed.
Andere onkosten worden na overleg met DB en een declaratie vergoed.

Alle bestuurders en medewerkers zijn vrijwilliger en worden niet beloont voor hun
werkzaamheden.
In totaal wordt er per week 200 uur gewerkt door alle bestuurders en vrijwilligers.

Vrijwilligers:
Bouwe Smit

Begeleider bij de ScoZu groep

Vikash Chedammi

Bijhouden van de website
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5.

Financiën

Begroting Stichting Platform Gehandicapten Chronisch Zieken Zutphen
Bedragen in euro's
Inkomsten
2018
2019
2020
2021
raming
Sponsoring

1.550

1.750

2.000

2.000

Subsidies

3.850

4.000

4.000

4.000

300

500

500

500

0

0

0

0

Inzet vrijwilligers

20.500

21.000

21.000

21.000

Totale inkomsten

26.200

27.250

27.500

27.500

4.300

4.300

4.300

4.300

20.500

21.000

21.000

21.000

1.400

1.950

2.200

2.200

26.200

27.250

27.500

27.500

Liquide middelen

5.000

5.000

5.000

5.000

Totale activa

5.000

5.000

5.000

5.000

Reserves en fondsen

5.000

5.000

5.000

5.000

Totale passiva

5.000

5.000

5.000

5.000

Gezamenlijke acties
Onttrekking aan reserves

Bestedingen

Kosten beheer en administratie
Eigen bijdrage besteed aan
doelstelling
Besteed aan doelstelling

Totale kosten/bestedingen
Activa

Passiva
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5.1 Toelichting op de begroting

De SPGCZ organiseert alle activiteiten met behulp van vrijwilligers.
De stichting maakt geen gebruik van professionele krachten.
Wij ontvangen subsidies om kantoorkosten en ander vaste lasten te dragen.
Hierdoor kunnen wij vrijwel de gehele bijdrage van sponsors besteden aan de activiteiten.
Door de hulp van sponsors en donateurs kunnen wij meer activiteiten organiseren.
Dit is ook een stimulans voor onze vrijwilligers die zich belangloos inzetten voor onze
doelgroep.
Wij werken ook samen met andere organisaties om gezamenlijke activiteiten te organiseren.
De stichting houdt een eigen vermogen aan om de risico’s van het organiseren van
activiteiten op te kunnen vangen.
Ook houden wij een eigen vermogen aan om bij tegenvallende inkomsten de doorlopende
projecten te kunnen blijven organiseren.
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