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Hier zetten we bijzondere mensen in 
de spotlight. Leden van een platform, 
enthousiaste vrijwilligers of personen 
die zich inzetten voor mensen met een 
beperking. Deze keer: Marie-José Kicken.

Hoe heb jij je zich ingezet voor mensen met 
een beperking?
“Ik ben 17 jaar lid van het Platform Zorgvragers 
Eijsden Margraten. Destijds waren de kinderen net 
uit huis en kreeg ik het minder druk. Het platform 
zocht een secretaris en daar heb ik toen op 
gereageerd. Daarnaast werd ik zelf geconfronteerd 
met beperkingen. Ik heb moeite met lopen – de 
afstanden worden steeds korter. Tevens ben ik 
vanuit het platform 10 jaar betrokken geweest 
bij JemJem en organiseren we maandelijks 
een leuke activiteit voor kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen met een beperking.”
 
Waarom doe je dit?
“Ik vind het belangrijk dat mensen zolang 
mogelijk zelfstandig kunnen meedoen. Met 
enkele aanpassingen in het dagelijks leven, kun 
je nog veel zelf doen. Het is noodzakelijk dat 
dit regelmatig op gemeentelijk niveau wordt 
aangezwengeld. Daar wil ik me voor inzetten.” 

Wat is jouw belangrijkste inzicht?
“Dat we in Nederland voor wat betreft 
voorzieningen voor mensen met een beperking 
achterlopen. Als ik dat vergelijk met andere 
landen, kunnen we daar nog wat van leren. 
We hebben wel allemaal regeltjes opgesteld, 
maar soms lijkt het alsof men de functie, het 
waarom erachter niet begrijpt. Dan wordt er 
alleen naar het mooie plaatje gekeken. Met 
wat creativiteit is dit dan gemakkelijk op te 
lossen, zodat iedereen kan meedoen.”
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BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

Stichting SAMEN ONBEPERKT 

Zwanenstraat 4
6211 BN Maastricht

Tel: 043 321 9149
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

CONTACT!
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IN DE SPOTLIGHT

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Peter Vrehen (Stichting Samen Onbeperkt) 
Jef Claessens (GOM) 
Dichter: Ad Frijns
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Vormgeving: Elly van Domburg
Fotograaf omslag: Aron Nijs,
met dank aan Hub Maas 
Secretariaat en distributie: 
Stichting Samen Onbeperkt

Afhaalpunten:
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10
SSO, Zwanenstraat 4, afhalen 
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Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt 
voor Inzicht? Laat het ons dan weten via:
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 043 321 9149 
Per post: Zwanenstraat 4, 6211 BN Maastricht

COLOFON
Dit blad is een uitgave van:
Stichting Samen Onbeperkt
Platform ZEM Zorgvragers Eijsden-Margraten
GOM Gehandicapten Organisatie Meerssen

We wensen iedereen een mooie en gezonde zomer!
Deadline voor het decembernummer: 1 november 2021
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                                                             van Heugten

2.  Colofon, gedicht Ad Frijns
3.  Inhoudsopgave, In de spotlight
4.  IM John Storms
5. Stichting de Mens Achter de Patiënt

6. en 7. In gesprek met Caroline

8. en 9. Iedereen doet mee ... of toch niet?

10. en 11. D’n Ingelengaank

12.  Hulpmiddelen voor mensen met een
 visuele beperking
13. Toegankelijkheid
14. Lokaal Meerssen
15. Lokaal Margraten-Eijsden
16. en 17. Bezuinigingen scootmobielen

18. Rolstoeldansen

19. Inzichtwijzer en adressen
20. Advertenties en berichtgeving

DIE MOOIE ZOMER

Wat is de zomer toch mooi
Bomen met een volle bladerentooi
De zon die schittert in het water

Veraf wat eendengesnater

Genieten van de dag
De kat die in het zonnetje lag

Een koele wandeling door het bos
Hier en daar een laagje mos

Koesteren dit mooie seizoen
Niet denken maar gewoon doen

Neem die vrije dag
Een beslissing met een lach

Het werk kan wachten tot morgen
We hebben ons een beetje verborgen

Profiteren van het leven
De zomer volop beleven

Eindig de dag met een tevreden gevoel
Genieten was het enige doel

Morgen is morgen dat zien we wel weer
Maar zulke dagen, die vragen naar meer

Door: Ad Frijns

Marie-José Kicken
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voor. “Bang?” zei John, “Ik wil met die beesten 
op de film. Dat is toch leuk?” Gelukkig zat er een 
grote zoomlens op de camera. En John kreeg zijn 
zin. Of het uiteindelijk in de uitzending zat, weet ik 
niet meer. Maar door zijn manier van werken zijn er 
toch maar mooi leuke scootmobielroutes geboren. 

Ik heb John leren kennen als een grote, eigenwijze, 
maar rechtvaardige man. Onrecht kon hij niet 
verdragen. Als hij het kon aanpakken, dan 
deed hij dat. Het stormde dan goed. Johns 
wind waaide dan met kracht 10 door het huis. 
Maar nu is hij uitgewaaid. Zijn storm is via 
afnemende wind voor eeuwig gaan liggen.

Ik heb John voor de eerste keer ontmoet in 
het CityCentrum. Ik was toen secretaris bij 
Stichting Kompas. Een groot mens op een 
hele grote scootmobiel. Jaren later werd John 
lid van de redactie van InZicht. Onder het 
pseudoniem Jan in de Wind schreef hij columns 
over de maatschappij. Zijn vakbondsverleden 
en ervaring met de Wmo kwam hierbij goed 
van pas. Moeilijk, maar het lukte hem wel. 

De redactievergaderingen waren in het 
Leeuwenborg College – het huidige Vista – 
en later in de stad. De redactie zal nooit het 
rijgedrag van John op zijn scootmobiel vergeten. 
Vooral het achteruit rijden. John reed vooruit 
de vergaderkamer in en er moest na afloop 
achteruit weer uit. Een van de redactieleden ging 
dan achter de scootmobiel staan en zei tegen 
John welke kant hij op moest om door de deur 
te rijden. De eerste keer schrokken we ons rot. 
Johns scootmobiel stond namelijk nog in standje 
‘haas’ dus na de aanwijzing ‘achteruit’ vloog dat 
ding met een rotvaart naar achteren en moest de 
navigator rennen om er niet onder te belanden. 
Vanaf toen zette ik zijn scootmobiel in de stand 
‘schildpad’. Maar de scootmobiel was zo groot dat 
het nemen van de bochten niet altijd lukte. Dat 
de muren van het Leeuwenborg nog steeds recht 
staan, zegt iets over de kwaliteit van de metselaar. 

John stond – samen met Hub Maas - aan de 
basis van de scootmobielroutes. Als secretaris 
van Stichting Samen Onbeperkt was ik 
verantwoordelijk voor de organisatie rondom 
de publicatie van de eerste boekjes. John wist 
precies wat hij met de routes wilde. ‘En wat hij 
in zijn kop heeft, zit niet in zijn kont.’ Ik denk dat 
Janna dat wel kan bevestigen. De cameraman 
en interviewer van L1 weten dat ook. Zij maakten 
een promotiefilmpje over de scootmobielroutes 
en John nam ze mee naar het park bij station 
Maastricht Noord. Daar liepen toen Schotse 
Hooglanders en de cameraman was daar bang 

Een veelgehoorde klacht van patiënten is het 
gebrek aan inleving van zorgprofessionals. 
In de zorg is het van groot belang om niet 
alleen de ziekte te zien, maar juist de persoon 
die daarachter schuil gaat.   Mens Achter de 
Patiënt is in het leven geroepen om  toekomstig 
zorgprofessionals (o.a. artsen, zorg- managers, 
fysiotherapeuten, verpleegkundigen en 
verzorgenden) bewuster te maken van de 
impact van ziekte, zodat zij mensgerichter zullen 
handelen voor het welzijn van zorgvragers.

Wij zijn op zoek naar uw verhaal: deel uw 
ervaringen rondom zorg en ziekte met studenten. 
Veel deelnemers twijfelen of ze deel willen 
nemen, maar zijn achteraf  blij dat ze meegedaan 
hebben. Zo ook Marly (links):  “Ik vind het zinvol 
om deel te nemen aan Mens Achter de Patiënt. 
Door mijn verhaal te delen kom ik in contact 
met anderen die ervaring hebben met zorg 
en ziekte, heb ik een beter idee wat er in mijn 
zorgprofessionals omgaat en heb ik een beter 
overzicht van mijn eigen  ziektetraject gekregen!”

Mens Achter de Patiënt is opgezet door 
studenten, voor studenten. In de korte module 
komen studenten en mensen met ervaring met 

zorg en ziekte driemaal samen om studenten 
inzicht te geven in de impact van ziekte.  Een 
groep bestaat uit maximaal zestien deelnemers: 
vier zorgvragers en twaalf studenten van 
verschillende studieachtergronden. De 
kleinschaligheid zorgt voor een vertrouwde sfeer 
waarin iedereen zijn of haar verhaal kan doen.

  
           De bijeenkomsten

Bron: Folder arbeidsparticipatie Punt uit

IM JOHN STORMS (23 APRIL 1946 - 8 JANUARI 2021) STICHTING MENS ACHTER DE PATIËNT

Hoe ken ik John?

De haas en de schildpad

Waarom Mens Achter de Patiënt?

Meedoen aan Mens Achter de Patiënt?

Wat is Mens Achter de Patiënt?

      1. Zorg en zorgverlener centraal

      3. de Student centraal

2. Zorgvrager centraal

Scootmobielroutes

Windkracht 10

Door: Jos Vandewall, foto: Aron Nijs Omdat mensgerichte zorg begint bij mensgericht onderwijs!
            
Bron: Folder arbeidsparticipatie Punt uit        

UW verhaal 
        doet ertoe!

Meer informatie of inschrijven?  
www.mensachterdepatient.
nl  Vragen? Mail gerust naar: 
deelnemers@mensachterdepatient.nl



Caroline heeft een lezing gegeven op 
een Congres over Herstel na Covid. Ze 
is het niet eens met de opvatting dat er 
nog veel ellende zal voortkomen uit het 
virus: “Dat weten we gewoon nog niet”, 
zegt ze. “De jonge mensen die zich nog 
steeds futloos voelen, vele maanden 
nadat ze Covid hadden, hebben misschien 
de balans nog niet kunnen vinden sinds 
ze ziek werden. Tot dan toe hadden ze 
alles onder controle: werk, gezin, gezond 
leven, sport, sociale contacten. Die Covid-
infectie heeft dat omver geschopt en 
dat geeft stress. Ja, ze voelen zich ziek, 
maar misschien moet de oplossing op 
een ander vlak worden gezocht.” 
“Je bent niet je aandoening”, zegt 
Caroline. Ze haalt het voorbeeld aan van 
de paralympisch atlete, Marlou van Rhijn: 
in artikelen over haar gaat het over haar 
enthousiasme en doorzettingsvermogen. 
Wie ze is wordt niet bepaald door de 
technische details (blades in plaats van 
de benen, die ze niet meer heeft). Het 
gaat om balans. De aandoening is er. Om 
er mee te leven moet je uitgaan van wat 
je wel kunt en hoe je dat in je omgeving 
vorm kunt geven. Herstellen vergelijkt ze 
met een marathon: “Als je daarvoor traint, 
wat is dan het belangrijkste? Rust!”
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adviezen, die voor haar zinloos waren. Haar 
beperking is niet zichtbaar en het lukte haar om 
zich te gedragen alsof er geen beperking was.
Veel lezers zullen dit mechanisme herkennen.

Hulp vragen om de regie weer te pakken
Op de vraag hoe het nu is met dat gevoel 
van zich beperkt voelen, zegt Caroline: “Deze 
periode heeft me veel geleerd. Door de corona-
beperkingen raakte ik de regie kwijt. Ik begon 
me terug te trekken. Dat was niet mijn stijl, ik 
ben een probleemoplosser.” Nu moest ze ervoor 
uitkomen dat het haar onmogelijk was om de 
knoppen en meldingen op de computer te zien, 
laat staan om er mee te werken in interactieve 
bijeenkomsten. Vanuit de faculteit werd haar hulp 
geboden bij het geven van haar online colleges: 
zij kon haar verhaal vertellen, de hulp gaf haar aan 
wanneer er reacties waren. Zij kon daar dan op 
reageren. “Dit heeft me geleerd dat hulp vragen 
juist maakt dat je de regie weer kunt pakken.” 
Ook in de supermarkt werkt het zo: Soms is er 
iemand die zegt: “Kan ik u helpen?” Caroline durft 
nu gewoon te zeggen: “Graag, ik moet dichtbij 
staan om het te kunnen lezen” of eventueel 
een leugentje: “Ik heb m’n leesbril vergeten.” 

De valkuil van het compenseren
Caroline geeft aan dat ze mogelijkheden heeft 
gekregen en ze die met beide handen heeft 
aangegrepen. Haar functie heeft ze toch vooral 
kunnen bereiken door haar wilskracht. Door 
te doen alsof er geen beperking was heeft ze 
haar aanpassingsvermogen sterk ontwikkeld. 
Het heeft haar ver gebracht. Die strategie leidt 
er wel toe dat je (te?) veel van je zelf vergt.

Gebruik maken van hulp
Het is belangrijk om je beperking onder ogen 
te zien en te erkennen dat je niet alles kunt. Met 
thuis blijven en ontkennen dat je een hulpmiddel 
nodig hebt, wordt het leven niet leuker. 
Er zijn veel ondersteuners die kunnen helpen. 
Zij kunnen echter pas helpen als je accepteert 
dat je hulp nodig hebt. Je kunt de regie houden 
en zelf onderzoeken wat de ondersteuning, 
die voorhanden is, je kan bieden. 

Ineens ben ik iemand met een beperking 
Vorig jaar schreef Caroline een openhartige column 
voor In Zicht: Met de eerste lockdown hingen op 
de universiteit en in winkels ineens briefjes over 
wat niet meer mocht. Ze werd er op aangesproken, 
dat ze het niet had gezien. Ook mocht ze 
haar kennis alleen nog online delen met haar 
studenten. Ze kon niet aan deze eisen voldoen.
Caroline is namelijk slechtziend ten gevolge 
van een degeneratief proces, dat al voor haar 
puberteit is begonnen. Ze heeft geleerd zich aan 
te passen. Mensen om haar heen hoefden het 
niet te merken. Zo ontweek ze goedbedoelde 

Graag weer contact met studenten

We hebben afgesproken in het gebouw 
van de Universiteit. In gewone tijden geeft 
Caroline hier haar colleges Neuropsychologie 
aan ouderejaars studenten. Ze verlangt er 
naar weer ‘echt’ college te kunnen geven. 
Als neuropsycholoog doet Caroline onderzoek 
op het grensvlak van klinische neurologie en 
psychologie. Met name onderzoek naar het 
verband tussen wat er plaats vindt in de hersenen 
en het waarneembare gedrag van iemand. Beiden 
worden beïnvloed door wat iemand meemaakt. 

Een gesprek over eigen regie 
en hulp vragen 

IN GESPREK MET CAROLINE VAN HEUGTEN

“Dit heeft me geleerd dat hulp vragen 
  juist maakt dat je de regie weer 
               kunt pakken.” 

Door: Els Damsma-Nijland

Foto: Esther van de Beek
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  Een tijdelijke WIA-uitkering wordt toegekend 
op basis van 42% arbeidsongeschiktheid. Na 3 
maanden wordt de uitkering verlaagd: ze zou 
wel meer uren kunnen werken. De veehouder 
waar ze werkt wil haar echter niet meer uren 
geven, omdat ze niet snel genoeg werkt. Hij 
wil iemand anders in dienst nemen. Ze heeft 
zich volledig ingezet en meer uren gedraaid 
dan ze uitbetaald heeft gekregen. Door de 
stress wordt ze ziek en neemt ontslag. 

  Ze gaat bij een andere veehouderij werken, 
verder van haar huis. Hier herhaalt zich dit 
verhaal: officieel werkt ze er 6 uur per week. 
Ze wordt uitgebuit: draait veel weekenden, 
die zwart worden uitbetaald, maar zonder 
bijzondere tijden toeslag. Omdat ze geacht 
wordt meer te kunnen werken dan 12 
uur, verlaagt het UWV uiteindelijk haar 
uitkering – die wordt nu berekend op basis 
van het minimumloon in plaats van het 
loon dat ze eerder verdiende. Het verschil 
is niet groot, maar de boodschap, dat ze 
onvoldoende presteert, breekt haar.

gebouwen) graag goed, maar hij doet het 
niet snel. Hij voelt zich vaak opgejaagd door 
leidinggevenden “die zelf niets doen”. En 
als collega’s zich ziek melden moet hij vaak 
hun werk overnemen; dat gaat zo ver dat 
afgesproken verlofdagen worden ingetrokken. 
Hierbij dreigen sommige leidinggevenden met 
ontslag en dat maakt hem boos. Hij vindt dat 
hij de rotzooi van anderen moet opruimen en 
niet voor vol wordt aangezien. Zijn voldoening 
haalt hij uit de waardering van de mensen, 
die les geven op de scholen, die hij poetst.

n  Jonge vrouw meldde zich ziek met 
burn-out vanuit een fulltime baan.

  Met veel doorzettingsvermogen haalt ze 
een diploma voor assistente veehouderij.

  Ze werkt voor een proefperiode 2x3 
uur per week bij een melkveebedrijf; 
daarnaast nog 3 uur als vrijwilliger en 
regelmatig zwart in het weekend. Met haar 
beperkingen (psychische problemen en 
autisme) wordt geen rekening gehouden.

Zoektocht met teleurstellingen
Het lukt veel mensen niet om voor betaald 
werk in aanmerking te komen, ook al doen ze 
hun uiterste best. Mensen mogen het proberen 
bij een werkgever. Ze zijn blij. Dan na 2 weken 
of 2 jaar krijgen ze toch geen arbeidscontract: 
een ander kan sneller of precieser of meer uren 
werken. Als dit een aantal keren gebeurt, is 
er totaal geen zelfvertrouwen meer en volgt 
apathie. Het gevoel nergens voor te deugen 
dooft ook het enthousiasme om mee te doen 
in een omgeving, waar je wel gezien wordt.
Gelukkig zijn er ook voorbeelden van 
daadwerkelijke aanstelling en werkplezier, die 
het belang duidelijk maken van er bij horen. 

n  Licht verstandelijk beperkte jongeman, die snel 
is afgeleid als er veel drukte om hem heen is. 
Hij werkt al meer dan 2 jaar met behoud van 
uitkering op een kleine afdeling in een groot 
ijzerwarenbedrijf. Hij heeft het er naar zijn zin. 

  Dan neemt de Sociale dienst contact op 
met het bedrijf: Ze zullen de jongeman in 
dienst moeten nemen. Gevolg: het bedrijf 
neemt afscheid van hem. Er is nog geen 
nieuwe werkgever voor hem gevonden. 
Voor zijn inkomen maakt het niet uit: 
dat was en is bijstandsniveau. Hij mist 
zijn maten van het werk. Hij trekt zich 
terug; is thuis ook niet gezellig meer.

n  Wajongere werkt al 25 jaar bij een 
schoonmaakbedrijf. Hij verdient het minimum 
loon voor de uren die hij werkt (4 uur per 
dag) en 70% ervan voor overige uren. Hij 
woont met zijn zus, die een volledige Wajong 
heeft (75% van het minimumloon). Daarmee 
hebben ze samen een inkomen, waarmee ze 
niet in aanmerking komen voor toeslagen of 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

  Hij doet zijn werk (in scholen en soms openbare 

Eh .. nou ja .. natuurlijk .. maar .. Als je geen 
geld hebt, hoor je er eigenlijk niet bij. Geld 
regelt al duizenden jaren de verdeling van 
alles wat we als mens nodig hebben.

Jammer genoeg wijst de praktijk uit, dat je 
er pas echt bij hoort als je iets doet, dat geld 
oplevert. Dus telt het in ons economisch 
systeem niet echt mee, als je er bent voor de 
mensen in de buurt en voor het moois in je 
omgeving (mantelzorgers, buren, vrijwilligers). 
Je zou zeggen: tel het dan wel mee, maar 
omdat we geen andere waarderingsmaat 
hebben dan geld lijkt dat geen optie. 

Ook al wil je taken verrichten voor de volle 
omvang van je arbeidsvermogen, dan nog zijn 
er – sinds 2015 - te weinig banen gevonden 
voor de mensen die “een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt”: in Limburg heeft de banenafspraak 
geresulteerd in een – al dan niet tijdelijke - 
baan  voor 50% van de mensen, die in het 
doelgroepenregister staan. De arbeidsmarkt is 
genadeloos. Werkgevers zitten in een ratrace en 
selecteren mensen die het meeste produceren 
(of op een andere manier wat opleveren). 

IEDEREEN DOET MEE ... OF TOCH NIET?

Je woont in zo-maar-een straat en in 
zo-maar-een stad(je) en je wil er bij horen.
Hoe zo – als je er woont, dan hoor je er 
toch bij?

Voorbeelden uit de praktijk

Zoektocht met teleurstellingen

ACTUEEL

           Afbeeldingen en tekstballonnetjes uit de folder ‘Arbeidsparticipatie Punt uit!’

Met mijn werk wil ik andere 
mensen tot nut zijn, zoek 
ik een zinvolle invulling van 
mijn leven en wil ik financieel 
onafhankelijk worden.”

Door mijn werk kan 
ik meedraaien in de 
maatschappij.

Voor mij betekent werk dat je 
deelneemt aan het arbeidsproces 
en contact hebt met collega’s.

Door: Els Damsma-Nijland
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D’n Ingelengaank - De Groene Loper voor scootmobielers 

John Storms (zie ook pagina 4) had al meerdere scootmobielroutes bedacht. Een route over de Groene 
Loper speciaal voor mensen in een scootmobiel, rolstoel of met een rollator ontbrak nog. Samen met 
Hub Maas heeft hij een route uitgestippeld en dankzij Hart voor de Stad kwam het laatste boekje er. 

Het werd D’n Ingelengaank. Een mooi nalatenschap van John. Inzicht ging ook eens op pad.

1. Bistrot OnTop

4.  De Engel van   
 Maastricht

10. O.L.V. Lourdeskerk

2. Klimrex 11. Boulevardbank

3. Restobar Mama
12. Voormalig KPN-
terrein, nu Stadstuin

5. Talentino 13. Watertappunt WML

6. Gemeenteflat 14. Bevrijdingsmonument

7. Enexishuis 8. Groene Loper Lab 15. Vrijheidspark9. Het Werkhuis

Fotografie: Aron Nijs, Simone Smeets, Elly van Domburg 



18 18

Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor mensen met 
een visuele en verstandelijke 
beperking om gezellig een 
gezelschapsspel te doen. Door 
grote, contrastrijke en voelbare 
vormen. Denk aan een grote 
dobbelsteen met voelbare 
‘ogen’, spelkaarten met grote 
contrastrijke cijfers en Scrabble, 
Domino of Mens-erger-je-niet 
in een visueel makkelijkere 
en tastbare uitvoering. 

Wilt u meer weten over 
hulpmiddelen voor het dagelijks 
leven van slechtziende en 
blinde mensen met een 
verstandelijke beperking?

Kijk dan op de website van Visio: 
www.visio.org. Zij versturen ook 
maandelijks een nieuwsbrief 
met interessante informatie 
en handige tips. Dit artikel is 
gebaseerd op hun website. 

aan het label koppelen en 
ook weer aflezen. Dit kunt u 
bijvoorbeeld gebruiken om 
te weten welke cd of dvd u in 
handen heeft. Of om labels van 
andere producten, zoals voedsel, 
medicatie of kleding te lezen. 

Als u slechtziend of blind bent, 
is het soms moeilijk te weten of 
bijvoorbeeld een kopje koffie vol 
is. De vloeistofindicator geeft 
een piepsignaal wanneer het 
kopje vol genoeg is. Er zitten 
twee gevoelige ‘sprieten’ aan 
die in het kopje hangen. Door 
het piepsignaal weet u dat u 
moet stoppen met inschenken.

De sleutel in het slot draaien kan 
veel tijd en energie kosten als 
u slechtziend of blind bent. De 
lockaid is een hulpmiddel wat u 
over het slot plakt waardoor de 
sleutel soepel in het slot glijdt. 
De sleutel kan daarbij ook nog 
gemakkelijker herkenbaar worden 
gemaakt door een voelbare 
rubberen sleutelring eromheen.

Neem niet alleen de eigen 
beperking als uitgangspunt bij 
toegankelijkheid, maar denk 
ook aan andere vormen van 
beperkingen. Reik bijvoorbeeld 
jaarlijks een prijs uit voor een 
goed initiatief op het gebied 
van toegankelijkheid, eventueel 
in samenwerking met de 
gemeente. Nodig de pers uit.

Ken de grenzen van uw 
deskundigheid. Verwijs door 
naar deskundigen als het gaat 
on adviezen over bijvoorbeeld 
het Bouwbesluit, Drempelvrij, 
Woonkeur. Werk samen met 
andere belangenorganisaties 
op het gebied van 
toegankelijkheid, zoals 
bijvoorbeeld ouderenbonden.

Gebruik de publiciteit van de 
‘Week van de toegankelijkheid’ 
om activiteiten in uw 
gemeente te organiseren.

Toegankelijkheid heeft een 
aantal tegenstrijdige aspecten 
in zich. Mensen met een visuele 
beperking hebben graag 
stoepranden om zich met de 
taststok te kunnen oriënteren. 
Mensen in een rolstoel of mensen, 

die slecht ter been zijn hebben 
een hekel aan stoepen. Het als 
platform zelf signaleren van die 
problematiek levert meer op dan 
wanneer u ermee geconfronteerd 
wordt als tegenargument 
voor toegankelijkheid.

Maak met uw gemeente 
afspraken over het verbeteren 
van de toegankelijkheid plus 
een overzicht van concreet te 
behalen resultaten, tijdspad 
en beschikbare financiën. 
Deze plannen dienen jaarlijks 
geactualiseerd te worden.

Zorg dat uw gemeente een 
digitale gids maakt, waarin staat 
opgesomd welke gebouwen 
in welke mate toegankelijk zijn 
voor mensen met een beperking. 
Actualiseer deze gids jaarlijks.

Houd als belangenorganisatie 
het lokale nieuws in de gaten. 
Daar staan de aanvragen 
voor bouwvergunningen 
in. Zo weet u precies waar 
men wil (ver)bouwen.

Deze tekst is gebaseerd op 
de publicatie ‘Bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en 
bruikbaarheid’ van VCP

In het tweede artikel in de 
volgende Inzicht gaan we verder 
in wat de gemeente nog meer 
voor belangenorganisaties 
kan betekenen.

Voor mensen met een 
verstandelijke beperking 
kan slechtziend of blindheid 
veel impact hebben op hun 
dagelijks leven, bijvoorbeeld 
op hun zelfstandigheid, 
energiebalans of stimulerende 
tijdsbesteding. Er zijn mooie 
hulpmiddelen die de kwaliteit 
van het leven van mensen met 
een visuele en verstandelijke 
beperking kunnen vergroten.

Een greep uit de hulpmiddelen:

De Daisyspeler is een apparaat 
om een gesproken boek, 
tijdschrift of krant mee te lezen. U 
kunt er ook muziek mee luisteren. 
De Daisy speler is gemakkelijk 
te bedienen door de voelbare 
én contrasterende knoppen.

De pennytalk of label lezer is een 
soort grote pen. Met behulp van 
labels die u op voorwerpen plakt, 
kunt u gesproken boodschappen 

In twee artikelen geven wij 
tips die belangenorganisaties 
kunnen gebruiken bij het beleid 
rondom toegankelijkheid. 
Deze editie het eerste artikel. 

Overleg

Pleit voor een gestructureerd 
overleg tussen uw belangen-
organisatie, de gemeente 
en ondernemers. Stel een 
gemeenschappelijk en haalbaar 
doel. Vaak zijn ondernemers 
en gemeente geneigd om 
als eerste naar de kosten te 
kijken. Breng daar begrip 
voor op. U kunt wijzen op 
het mogelijke economische 
voordeel van toegankelijkheid 
en de haalbaarheid. “Als u 
toch gaat verbouwen…”

Relatie

Bouw een goede relatie op met 
de plaatselijke en/of regionale 
opdrachtgevers en ontwerpers. 
U wordt dan als belangen-
organisatie als vanzelfsprekend 
ingeschakeld. Hanteer een 
positieve opbouwende toon 
als u overlegt met partijen over 
toegankelijkheid. Dus niet ‘wat 
stom dat dat en dat niet gebeurd 
is’. Productiever is: ‘u hebt al 
een aantal zaken goed op orde. 
Als dat en dat nog verandert, 
wordt het nog beter. Die en 
die kan u daarin adviseren’.
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        HULPMIDDELEN VOOR MENSEN MET EEN
      VISUELE EN VERSTANDELIJKE BEPERKING

TIPS VOOR BELANGENORGANISATIES 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

NIEUWS

Denk breder

de Daisyspeler

de Vloeistofindicator

spelmaterialen

de Pennytalk

de Lockaid

Meer weten

Schakel deskundigen in
Plannen

Fysieke toegankelijkheid

Toegankelijkheidsgids

Bouwen

NIEUWS

Hoe zorg ik voor een goede toegankelijkheid?
Door: Jef Claessens
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Het bestuur van zwembad Geulle heeft 
begin maart de GOM gevraagd om advies 
te geven over toegankelijkheid voor 
projecten die voor dit seizoen op stapel
stonden. Het betrof leuningen voor trappen, 
hellingbaan en een toiletruimte 
annex douche- en kleedruimte voor 
mensen met een beperking.

In In het bijzonder is de realisering van de 
toiletruimte annex douche- en kleedruimte 
besproken. Hierbij zijn de mogelijkheden 

Veel bedrijven hebben een hoge drang naar 
prestatiedruk en efficiëntie om mee te liften 
in deze wereldeconomie. Dit wordt verkregen 
door onder andere bezuinigen door te voeren. 
Hier is de banksector niet aan ontkomen. 
Zo ook bij de Rabobank niet. Het bijkantoor 
in Meerssen werd hiervan het slachtoffer.

De Rabobank maakte vorig jaar bekend haar 
vestiging in de Bunderstraat te sluiten vanwege 
het teruglopend aantal klanten. De pinautomaat 
zou blijven bestaan. In mei werd duidelijk 
dat de automaat toch gaat verdwijnen. 

Het bedrijf ‘Geldmaat’ dat pinautomaten plaatst 
in heel Nederland, laat weten dat zij in de Cigo 
aan de Beekstraat een geldautomaat plaatsen. De 
GOM maakt zich zorgen over de bereikbaarheid 
van de automaat in deze winkel. Er is namelijk een 
hoogteverschil van twee treden. Hierdoor zal het 
voor mensen die slecht ter been zijn, met rollator 
lopen of in een rolstoel zitten, niet meer mogelijk 
zijn om zelfstandig te pinnen. Verder is er geen 
mogelijkheid om een hellingbaan te realiseren. Een 

bekeken die pasten in de reeds bestaande 
ruimte. De GOM zorgde voor een artikel 
waarin de voorwaarden en maten staan om de 
realisering van de toiletruimte annex douche- en 
kleedruimte uit te voeren volgens de normen. 

Het bestuur van zwembad Geulle heeft hun 
waardering en dank uitgesproken. Ze hopen in 
de toekomst nogmaals een beroep te kunnen 
doen op de GOM. Dat kan uiteraard. De GOM 
en zwembad Geulle hebben mensen met 
een beperking een grote dienst bewezen.

bijkomend groot nadeel is dat men geen geld kan 
pinnen buiten de sluitingstijd van de winkel. De 
privacy bij het pinnen is eveneens een probleem.
De GOM heeft hier al contact opgenomen 
met de gemeente en de politiek, maar 
zij kunnen hier niets tegen doen. 
Dus er is maar een conclusie mogelijk: 
mensen met rolstoel of rollator kunnen niet 
meer zelfstandig aan cash-geld komen. 
Voor de hele gemeente Meerssen zijn geen 
geldautomaten aanwezig in de kernen Rothem 
en Geulle. Een zeer trieste zaak. Hoe is zoiets 
mogelijk in 2021 in een beschaafd land?

ADVIES TOEGANKELIJKHEID ZWEMBAD GEULLE

TOEGANKELIJKHEID GELDAUTOMAAT MEERSSEN

Bereikbaarheid

GEHANDICAPTEN-
ORGAINISATIE
MEERSSEN

                   Door: Els Damsma-Nijland 

Alles wat we eerder gewoon vonden is 
nu: herkregen vrijheid. Toch ook weer 
niet helemaal: we moeten nog voorzichtig 
zijn, afstand houden, niet met veel bij 
elkaar komen. Het leidt tot creativiteit bij 
organisatoren,  verwarring bij burgers en 
wanhoop bij handhavers. Gesubsidieerde 
verenigingen kunnen al sinds maart 2020 
niet meer doen wat ze sinds jaar en dag 
deden. Ze zijn sindsdien bezig om toch 
op de één of andere manier nog iets 
met en voor elkaar te kunnen doen.

De gemeente heeft opdracht verstrekt aan een 
onderzoeksbureau om tot een plan te komen 
voor ruimte op de wegen en paden voor 
alle weggebruikers. Aanleiding is natuurlijk 
de overlast die autoverkeer ondervindt van 
fietsers en agrarische voertuigen. En overlast 
die boeren ondervinden van autoverkeer en 
wandelaars en fietsers enzovoort. We waren 
aangenaam verrast dat het betreffende 
onderzoeksbureau ook het Platform 
Zorgvragers Eijsden-Margraten uitnodigde 
om mee te praten als ‘stakeholder’. 
En ja, we hebben daar wel ideeën over. Vaak 
wordt er helemaal niet aan gedacht dat 
rolstoelers en mensen met een scootmobiel 
ook moeten kunnen rijden. Of dat mensen 
met een rollator of een stok ruimte nodig 
hebben om rustig buiten te kunnen 
lopen. We hebben dus wel wat wensen 
naar voren te brengen. Met name in de 
dorpskernen zouden we graag minder en 
rustiger verkeer willen zien, en stoepen, die 
daadwerkelijk bruikbaar zijn als stoep.

Het zal duidelijk zijn dat niet voor ieder soort 
verkeer een eigen weg kan worden aangelegd. 

Feesten
Bruiloften, reünies, diplomafeesten en nog zo 
veel andere vieringen zijn uitgesteld. Zo ook het 
25-jarig bestaan van ons Platform. Op ons eerdere 
verzoek tot financiële ondersteuning om het te 
vieren kregen we geen antwoord van de gemeente. 
We hebben het dit jaar opnieuw aangekaart. En 
jawel, we kregen bericht dat ons een bedrag is 
toegekend. Nu gaan we onze plannen uitwerken 
voor tenminste één bijeenkomst in Eijsden en 
één in Cadier en Keer of Margraten (nog even 
wachten tot de 1,5 meter kan worden losgelaten).
Suggesties hiervoor zijn welkom!

Er is overleg gestart tussen de gemeente, de 
Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de 
LLTB, natuurverenigingen, ons Platform, toer-
organisatoren en ondernemers in de horeca. Dat 
is op zich al bijzonder. Alle betrokkenen begrijpen 
dat het nodig is respect voor elkaar te hebben 
om tot een goed plan te komen. De gemeente wil 
dat alle partners in het verdere proces betrokken 
blijven. Dat is al een goed uitgangspunt. 

Vanuit het Platform praten John Bergs en Els 
Damsma mee. Als u hen aandachtspunten 
wil meegeven, horen we het graag.
via info@platformzem.nl of tel. 043-4072579.

WAT EEN RARE TIJDEN BELEVEN WE !

FIETS ACTIEPLAN

Door: Jef Claessens
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Geachte raadsleden, burgerraadsleden 
en andere toehoorders

Een scootmobiel is een vervoermiddel speciaal 
geschikt voor mensen met een beperking. 
Mensen die minder mobiel zijn, kunnen als zij 
een scootmobiel hebben toch ergens heen. 
Boodschappen doen, familie en vrienden bezoeken 
in de buurt, deelnemen aan buurtactiviteiten.

U als gemeenteraad gaat een besluit nemen over 
mensen voor wie een scootmobiel zo belangrijk 
is om gelijkwaardig mee te doen in onze samen-
leving. Het voorstel werpt alleen maar extra 
drempels op voor deze mensen. En dan bedoel ik 
niet de deurdrempels.

Het raadsvoorstel dat op tafel ligt is doorspekt 
van aannames en ondoordachte gevolgen voor 

deze mensen. Onduidelijke eigen bijdrages 
(de gegeven getallen zijn nog niet definitief 
net als de leverancier overigens) de overgangs-
termijnen, de types scootmobielen (met alleen 
A B en C kan de leverancier iets, maar de klant 
niet), onduidelijke en ingewikkelde compensatie-
procedure, bruikleenovereenkomsten en 
voorbeelden van berekeningen. 

Wat gaat dit betekenen voor mensen met 
een smalle beurs? Welke meerkosten krijgen 
mensen hierdoor boven op hun andere 
zorgkosten? Ondanks de compensatieprocedure? 
Vervoerskosten zijn sec geen zorgkosten maar 
tellen wel extra zwaar door bij toch al hoge 
zorgkosten. Welke alternatieven hebben mensen?

In juli vorig jaar was er groot aantal mensen met 
een scootmobiel aanwezig op de Markt om te 
protesteren. Wij hebben u duidelijk willen 
maken dat: 
n  de scootmobiel mensen onafhankelijkheid, 

zelfstandigheid en bewegingsvrijheid geeft.
n  mensen gelijkwaardig moeten kunnen 

deelnemen aan de maatschappij
n  mensen hun vervoer kunnen blijven betalen.
Tijdens deze bijeenkomst beloofde de wethouder 
dat de huidige gebruikers van een scootmobiel 
zich geen zorgen hoefden te maken. Nu blijkt 
dat deze mensen bezorgder zijn dan ooit, en 
vervolgens toch een eigen bijdrage moeten 
gaan betalen voor hun huidige scootmobiel. 
Want anders is de besparing niet te behalen. 

Het voorliggend voorstel roept veel vragen 
op. Het is onduidelijk, onrechtvaardig en zelfs 
discriminerend omdat mensen zonder beperking 
zelf hun verplaatsing kunnen bepalen. 
Mensen met een( elektrische) rolstoel betalen 
helemaal geen eigen bijdrage. 

Het staat haaks op het VN Verdrag waar Maastricht 
zo trots op wil zijn. Het stapelt zorgkosten voor 
mensen met een beperking. Mensen die niet 
spontaanzelf kunnen bepalen wanneer en hoe 

zij ergens naar toe gaan en tegen welke prijs.
Het voorstel is een experiment, niet integraal 
getoetst, niet uitgewerkt, bevat veel aannames 
en een zorgelijk open einde voor de huidige 
scootmobielgebruikers.
Wij vragen de gemeenteraad: Weet u op dit 
moment eigenlijk wel voldoende om over dit 
onderwerp te kunnen besluiten?

We gaan er vanuit dat de gemeenteraad van 
Maastricht het voorstel goedkeurt. Mocht u 
vragen of behoefte aan juridisch hulp hebben, 
dan kunt u altijd contact opnemen met het 
platform in uw gemeente. De contactgegevens 
van Stichting Samen Onbeperkt (Maastricht), 
GOM (Meerssen) en PZEM (Eijsden-Margraten) 
vindt u in de Inzichtwijzer.

REACTIE SSO OP BEZUINIGINGEN SCOOTMOBIEL

Joke de Mos heeft tijdens de Stadsronde 
haar ‘zegje’ gedaan over het scootmobiel
“Ik heb een geamputeerd been en ben 
afhankelijk van mijn scootmobiel. De bijdrage die 
wordt verwacht, vind ik erg. Ik heb een AOW en 
€30,- pensioen. Ik ga zwemmen, naar fysio en 
mijn sociale contacten waar ik de scootmobiel 
en vervoer op maat voor nodig heb. Als je 
gehandicapt bent, is het leven veel duurder. Ook 
als je als mens recht hebt op een intiem leven, 
moet dat betaald worden. Hier heb ik geen geld 
voor. Waar blijf je als gehandicapte? Er blijft 
dan niets over voor een kop koffie te drinken. 
Als dit gaat gebeuren moet ik gedwongen 
achter de geraniums  gaan zitten. En misschien 
terecht komen bij een psycholoog. Ik weet dat 
Maastricht een tekort heeft, maar moeten wij hier 
de dupe van zijn? Ik betreur dit ten zeerste.”

REACTIE VAN JOKE DE MOS TIJDENS DE STADSRONDE

De gemeente Maastricht moet bezuinigen. Daarom stellen zij een wijziging voor rondom 
de verordening Wmo. Scootmobielen zijn dan geen maatvoorziening meer, maar een 
algemene voorziening. Met alle gevolgen van dien. Daarom heeft Stichting Samen 
Onbeperkt tijdens de Stadsronde van 20 april 2021 de volgende reactie gegeven. 

Actie tegen de plannen in 2020. Foto’s: Ernst Roelofs
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Stichting Samen Onbeperkt Spreekuur
Meldpunt Zorg en Welzijn
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht
Woensdag en donderdag van 11.30-14.30

Wij zouden het op prijs stellen om van te voren 
een afspraak te maken voor uw bezoek. Dit kan via 
ons e-mail adres: samenonbeperkt@gmail.com 
of via ons telefoonnummer 06-83824685
Bereikbaar op woensdag en donderdag 
van 11.30-14.30 uur

Meerssen

Sociaal Team Wmo, Jeugdzorg en participatiewet
Telefoonnumer 12 043 (kies optie 2) op werkdagen 
van 9.00-12.00 en ‘s middags alleen bij 
spoedgevallen
E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen
Vauwerhof 5 | 6231 LW | Meerssen
Telefoonnummer: 043-3219149

Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten: 
Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470
E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl 

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, 
participatiewet) melden bij het Sociaal Team
Telefoonnummer: 043-4588488, 
dagelijks van 9.00 – 12.00 uur
E-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl 
Een afspraak maken kan digitaal via 
www.eijsden-margraten.nl

Het is niet eenvoudig om in het woud van 
loketten de weg te vinden. Bij wie moet u zijn? 
De Inzichtwijzer geeft antwoord.

Heeft u informatie of advies over de zorg nodig?
Constateert u eventuele knelpunten of heeft u 
ervaring in de zorg en wilt u deze met ons delen?

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)
Telefoonnummer: 088 010 2222 | 
www.meezuidlimburg.nl

informatie over de Wet Langdurige zorg: 
info@burgerkrachtlimburg.nl

Spreekuur Arbeidsbeperking en uitkering
Maastricht-Heuvelland 

Wijk Service Punt Wyckerpoort/Wittevrouwenveld
Voltastraat 50 | Maastricht
Iedere dinsdag 14.00-15.30 uur
Afspreken via 043-7630030

Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70 | Maastricht
Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Afspreken via 043-7630030

Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, Maastricht 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
afspreken via 043-7630030 

Gemeentehuis Gulpen
Willem Vliegenstraat 12, Gulpen 
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
afspreken via 043-4072579 

Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen 
(Participatie)
Telefoonnummer 14-043 (daarna het keuzemenu 
volgen)
Bezoekadres: Randwycksingel 22, 
6229 EE Maastricht 

een antislip rolstoeloprijlaan en een speciale 
dansrolstoel. Dit jaar wil de stichting daar 
minstens vier dansrolstoelen aan toevoegen.   
Stichtingsvoorzitter Math Roijen: “De jongeren en 
hun ouders kunnen dit niet betalen. Trainster Laura 
Juárez en alle andere vrijwilligers krijgen geen 
vergoeding. De gemeente heeft een oefenruimte 
beschikbaar gesteld. Voor deze rolstoelgebonden 
jongeren is dit de enige hobby en uitlaatklep. 
Hun zelfvertrouwen en levensvreugde zijn enorm 
toegenomen. Zij dromen ervan ooit te kunnen 
deelnemen aan echte danswedstrijden.”

Ook u kunt helpen. De stichting staat onder 
voortdurende controle van voorzitter Math 
Roijen uit Banholt.  “Als ANBI-stichting 
moeten we aan diverse eisen volddoen. 
Dat vinden we een goede zaak”
Belangstellenden en potentiële sponsoren 
kunnen contact opnemen met Math Roijen: 

mathroijen@hotmail.com, 
telefoonnummer 043 851 90 14. 
Uw donatie kunt u overmaken 
op: ABN Amro: NL 66 ABNA 
0545 4284 32 t.n.v. Un Abrazo 
Para Los Amigos, Banholt, onder 
vermelding van Diversos Danza. 
www.abrazoamigos.nl 
info@abrazoamigos.nl 

De faciliteiten voor minder validen zijn in 
Argentinië heel anders dan bij ons. Deze 
mensen zijn vooral op zichzelf en de 
omgeving aangewezen. Overheidssteun 
is er nauwelijks in dit land.
Met hulp van de Stichting Un Abrazo Para 
Los Amigos, kortweg Abrazo Amigos, uit 
onze regio, is een dagopvang gerealiseerd 
voor 30 gehandicapte jongeren en arme 
(straat)kinderen. De stichting betaalde alleen 
de materialen, alle bouwwerkzaamheden 
werden verricht door lokale inwoners.  
In deze “Comedor” wordt ook dagelijks eten 
verstrekt aan veel kinderen en gezinnen en 
hier wordt ook het gehandicaptenvervoer 
geregeld. Ook worden twee scholen 
gerenoveerd en uitgebreid. 

Abrazo Amigos ondersteunde Diverso Danza 
vorig jaar met 13 paar dansschoenen, 15 sweaters, 

INZICHTWIJZERDIVERSOS DANZA: 
MINDER VALIDEN EN VALIDEN DANSEN SAMEN

Maastricht

Eijsden-Margraten

Maastricht - Heuvelland

Diverso Danza

AbrazoAmigos

Niet iedereen is met een goede motoriek geboren. Dan is het mooi als je toch, 
vaak vanuit je rolstoel, je hobby kunt uitoefenen samen met een valide partner. 
Dat kan bij Diversos Danza in het Argentijnse Azul. 

Door: Math Rooijen

De redactie van Inzicht bij het afscheid van 
Velma Solomons



>>> Stuur een mailtje naar samenonbeperkt@gmail.com <<<

>>> OPROEP <<<
wij zoeken versterking

redacteur en fotograaf
 Wil jij bijzondere interviews houden, artikels schrijven over diverse onderwerpen? 

Of heb je een scherp oog en dito lens? Wil je daarbij graag samenwerken 
in een gezellig team? 

advertentie

4 september 2021
www.zomercarnavalamby.nl

Het feest is ‘all inclusive’
voor jong, oud, lopend, rijdend, 

alle culturen en geloven.

Cliëntondersteuning MEE
Iedereen met vragen over leven met een beperking kan kosteloos bij de cliënton-
dersteuners van MEE terecht. Het kan gaan om allerlei vragen over zorg, wonen, 
onderwijs, vrije tijd, werk en inkomen. Wij bekijken samen met u wat nodig is om 
uw vraag op te lossen. U krijgt informatie, advies en praktische ondersteuning 
bijvoorbeeld bij het voeren van het keukentafelgesprek.
De medewerkers van MEE zijn goed op de hoogte van wetten en regels zoals de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet 
en kennen de wegen in uw regio.
Cliëntondersteuning is onafhankelijk. Uw vraag staat centraal. 

MEE biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet aan-
geboren hersenletsel, een chronische ziekte of een psychische beperking. Professio-
nals, mantelzorgers en familie kunnen ook bij MEE terecht.

Wat MEE nog meer voor u kan doen
n Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (Wlz)
n  Integrale Vroeghulp
  Integrale Vroeghulp is bedoeld voor ouders die vermoeden dat hun kind (0 tot 

6 jaar) problemen heeft in de ontwikkeling
n  Informatiebijeenkomsten: Herkennen van en omgaan met mensen met een 

(lichte) verstandelijke beperking, een vorm van autisme of niet aangeboren 
hersenletsel (NAH)

n  Cursussen en trainingen: bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen, agres-
sie-regulatietrainingen. Cursussen voor broertjes en zusjes van kinderen met 
autisme of budgetteringscursussen

Meer informatie: 

neem contact op met het 
servicepunt van 
MEE Zuid-Limburg: 088-010 22 22
of kijk op onze website: 
www.meezuidlimburg.nl meedoen  mogelijk maken


