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EVEN VOORSTELLEN

Sinds kort hebben we een nieuw 
redactielid: Marjo le Comte. Ze stelt 
zich graag even aan u voor.

Wat doe je bij Inzicht en waarom?
“Ik ben de fotograaf. Eigenlijk ben ik al vanaf 
mijn 14e bezig met fotografie. Ik ben begonnen 
in een fotozaak in Den Haag. Daar mocht ik elk 
weekend een andere camera meenemen om uit te 
proberen. Daarna heb ik in een fotolaboratorium 
gewerkt. Op mijn Facebook-pagina staan 
inmiddels zo’n 20.000 foto’s. Hoofdredacteur 
Peter Vrehen kende mij en vroeg of ik bij 
Inzicht wilde komen. Dat leek me wel leuk.”
 
Wat vind je van onze onderwerpen?
“Ik heb de Inzicht eerlijkgezegd nog niet 
gelezen, maar ik ben erg benieuwd. We gaan er 
wat moois van maken. Ik heb er veel zin in.”

Wat is je eigen belangrijkste Inzicht?
“Hoewel ik alleen ben, ben ik niet eenzaam. 
Je moet er wat van maken in het leven, dat 
gebeurt niet vanzelf. Vroeger woonde ik in een 
woonwagen. Toen die na 16 jaar afbrandde, ben 
ik moeten verhuizen. Zo kwam ik in Maastricht 
terecht. Ik woon nu in een fijne benedenwoning 
en heb een groot terras met plantjes. Daar 
geniet ik echt van. Dat voelt net zo vrij als 
in de woonwagen. Het leven is een feest, 
maar je moet zelf de slingers ophangen.”

02

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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E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 043 321 9149 
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We wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2022!
Deadline voor het mei/juni-nummer: 20 april 2022
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Fijne Feestdagen

De feestdagen staan voor de deur
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De kerstboom heeft zijn prominente plek
De beelden in de stal op hun vaste stek

Kerstmis is uniek en een familiefeest
In onze traditie is het altijd zo geweest

De nachtmis heeft een aparte sfeer gegeven
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Wat heeft het afgelopen jaar gebracht
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Ad Frijns

IN DE SPOTLIGHT

Marjo le Comte

Voor en door mensen met een
beperking of chronische ziekte
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melden heeft altijd zin! Wij kunnen adviseren en 
helpen. Bovendien registreren wij alle meldingen 
en rapporteren hierover aan gemeenten en 
overheid zodat er beleid gemaakt kan worden. 
Een voorbeeld uit de praktijk laat zien waar een 
ogenschijnlijk simpele melding toe kan leiden:

Door een mislukte operatie is mijnheer Aarts blind 
geworden. Na maandenlang in de put te hebben 
gezeten, besluit hij zich bij elkaar te rapen en zijn 
leven vorm te geven zonder zicht. Hij krijgt een 
blindengeleidehond; eindelijk weer iets positiefs! 
Vervolgens focust hij zich op een nieuw doel: 

Discriminatie komt vaker voor dan je 
denkt: een op de vier mensen wordt wel 
eens of vaker gediscrimineerd op diverse 
gronden. Handicap of een chronische 
ziekte is een van de discriminatiegronden 
die in wetgeving is opgenomen. De praktijk 
laat zien dat discriminatie altijd en overal 
kan voorkomen en dat het iedereen kan 
overkomen. Op school als je dyslectisch 
bent en geen aangepaste toets mag 
maken. Als je op een terras te horen krijgt 
dat je rolstoel te veel plek inneemt en dat 
je moet vertrekken. Of als een werkgever 
geen redelijke aanpassingen wil doen 
zodat je beperking je niet belemmert 
in je werk of kansen op werk. Als je wilt 
gaan sporten, maar dat niet kan omdat je 
assistentiehond niet de sportschool in mag. 

Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV 
Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt 
discriminatie en ongelijke behandeling in de 
provincie Limburg. Voel je je ongelijk behandeld, 
neem dan contact op met ADV Limburg. Wij 
luisteren naar je verhaal, geven advies en 
bekijken samen met jou wat wij voor je kunnen 
doen. Misschien wil je gewoon je verhaal kwijt 
en advies krijgen, maar wij kunnen ook voor je 
bemiddelen, een klachtenprocedure starten bij 
het College voor de Rechten van de Mens of 
je ondersteunen bij het doen van aangifte bij 
de politie. Anoniem melden is ook mogelijk.

Wij ondernemen geen stappen zonder jouw 
toestemming en onze hulp is gratis. Ook als 
je klacht over een bepaalde organisatie of 
instantie gaat, behandelen wij de klacht neutraal 
want wij zijn een onafhankelijke organisatie. 

Het is belangrijk dat je discriminatie meldt. 
Of het nou om jouzelf gaat of om anderen, 

samen met assistentiehond Lloyd op vakantie 
gaan, net als voorheen. Tot grote teleurstelling 
van mijnheer Aarts blijkt echter dat meerdere 
touroperators een hulphond bij busreizen niet 
toestaan en hij besluit zich bij ADV Limburg 
te melden. Met twee touroperators wordt de 
kwestie opgelost, maar een is alleen bereid de 
hond tegen volledige betaling mee te nemen. 
En dit treft mensen met een visuele beperking 
onevenredig hard. Daarom hebben wij in overleg 
met mijnheer Aarts de kwestie voorgelegd aan 
het College voor de Rechten van de Mens. Dat 
stelt hem in het gelijk: de assistentiehond moet 
worden toegelaten en de vervoerder moet 

mogelijkheden tot een doeltreffende aanpassing 
onderzoeken. In elk geval bestaande uit het 
kosteloos toestaan van een hulphond. Deze 
uitspraak is niet alleen belangrijk voor mijnheer 
Aarts en Lloyd, maar ook voor alle andere mensen 
met een visuele beperking met assistentiehond 
die graag een busreis willen maken. 

Voor hulp bij discriminatie kun je contact opnemen 
met ADV Limburg. Dat kan telefonisch via       
043-321 84 89 of via het meldformulier op 
www.advlimburg.nl. Wij geven ook voorlichtingen.

DISCRIMINATIE

Discriminatie melden bij
Antidiscriminatievoorziening Limburg

Een voorbeeld:
met assistentenhond op busreis

Waar/hoe kun je discriminatie melden?

Heeft melden zin?

                        Artikel door: Antidiscriminatievoorziening Limburg

Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, herkomst, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
Art.1 Nederlandse Grondwet

De website van Stichting Samen Onbeperkt 
kon wel een update gebruiken, zo vonden we. 

Een likje verf, nieuwe teksten. Er wordt hard 
gewerkt aan zowel de vorm als de inhoud van 
de website van Stichting Samen Onbeperkt. 
Binnenkort kunt u weer bij ons terecht voor 
alle informatie over toegankelijkheid, de 
werkgroepen van de stichting en natuurlijk de 
mooie activiteiten die we organiseren. Hou onze 
Facebook-pagina in de gaten voor actuele zaken. 

www.samenonbeperkt.nl

VERNIEUWDE WEBSITE STICHTING 
SAMEN ONBEPERKT

NIEUWS
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of haar angst overwinnen en weer het podium 
opgaan. Ze koos voor het laatste. “Bij de repetities 
ging het eigenlijk best, maar tijdens de uitvoering 
voelde ik weer die paniek. ‘Dit gevoel ken ik, het 
gaat over’, dacht ik bij mezelf.” Zo overwon Joke 
haar angst en stond weer op de planken. “Bij 
mij werkte dat zo, maar tegen anderen zou ik 
zeggen: vertel het aan mensen. Dit soort dingen 
moet je niet alleen doen. En laat angst je niet 
weerhouden om te doen wat je leuk vindt.” 

Opgeven
Ruim vijf jaar geleden komt er een einde aan de 
dans van Joke. “Ik heb vroeger een ongeluk gehad, 
waardoor mijn been is verbrijzeld. Desondanks 
kon ik wel gewoon lopen en dansen. De pijn werd 
echter onhoudbaar en door een hersteloperatie 
kreeg ik een bacterie in mijn been waarna het 
geamputeerd moest worden.” Ze slikt even. “Het 
ergste vind ik dat ik het dansen heb moeten 
opgeven.” Ondertussen wordt ook de toneelgroep 
opgeheven. Tijdens haar revalidatie ontdekt Joke 
echter een andere passie: kleding. Ze organiseert 
enkele succesvolle modeshows voor mensen met 
een verstandelijke of lichamelijke beperking.. 

Traantjes
En dan is daar ineens een uitvoering van 
Buurtopera Malpertuis en Opera Zuid. Een 
bijzondere samenwerking waarbij Opera Zuid 
ondersteunt door het beschikbaar stellen van 
de ruimte en een steengoede regisseur, aldus 

Joke. “Ik stond naar die uitvoering te kijken en 
zei tegen een man die naast me stond: ‘ik zou 
ook wel iets willen voordragen’.” Die man blijkt 
de regisseur te zijn en hij vraagt direct Jokes 
telefoonnummer. Zo gezegd, zo gedaan. In haar 
scootmobiel - haar ‘maatje’ - draagt ze haar 
verhaal voor over haar amputatie en hoe je 
hierdoor anders dan anderen bent. “Natuurlijk 
vond ik het de eerste keer heel akelig en was ik 
nerveus, maar ik heb tegelijkertijd genoten. Er zijn 
wel wat traantjes gevloeid, hoor. Maar dat is ook 
de bedoeling van cultuur: mensen ontroeren. Zo 
raak je met elkaar verbonden en dat is mooi.” 

Samen
De samenwerking van Buurtopera Malpertuis en 
Opera Zuid wil Joke nog even extra benadrukken. 
“Dat is zo fijn. We zijn enorme bofferds!” Ondanks 
haar verleden is ze blij met haar leven nu. “In 
mijn jeugd heb ik cultuur wel gemist, maar ik 
zie hoe mijn kleindochter dit nu gelukkig wel 
beleeft. Het hoort wat mij betreft gewoon bij 
de opvoeding.” Ondertussen repeteert ze elke 
woensdag bij de buurtopera. “We zijn bezig 
met een voorstelling over de coronatijd, hoe dit 
is geweest en dat er eigenlijk geen verschil is 
tussen rijk en arm. In december is de uitvoering.”

Dit artikel verscheen eerder in Kwiek, 
een uitgave van de gemeente Maastricht 
voor inwoners van 65 jaar en ouder.

met mijn zusje uit, maar nooit openlijk.” Na twee 
huwelijken was het genoeg. “En nu ga ik!” dacht 
ik. “Ik wilde alles doen wat vroeger niet mocht.” Ze 
was een jaar of 50 en begon aan het leven dat ze 
nooit eerder had kunnen leven. Mét dans en toneel. 

Angst overwinnen
Hoewel toneelspelen haar passie was, kreeg Joke 
last van paniek op de planken. Ze richtte zich op 
dansen en nam afscheid van het toneel. “Toen ik 
jaren later hoorde dat in de buurt een toneelgroep 
werd opgericht, was ik eigenlijk wel weer 
geïnteresseerd, maar tegelijkertijd brak het zweet 
me uit.” Joke had twee opties: blijven stilzitten 

Haar jeugd was helaas vrij van wat voor 
culturele beleving dan ook, maar dat 
haalt Joke de Mos (74) nu ruimschoots in. 
Rolstoel, plankenkoorts: niets staat haar 
hierbij in de weg. Als Cultuurmaker belijdt 
ze haar eigen motto: “Leef je eigen leven en 
geef angst niet de kans om te winnen.”

‘Het zat in me’
Ze is geboren in Den Haag en opgegroeid in een 
streng gereformeerd gezin. “Dansen, toneel: het 
was allemaal heidens en dus verboden. Maar o wat 
wilde ik dat graag als kind. Het zat echt in me, dat 
voelde ik. Ik ging wel stiekem op dansles en samen 

Kunst en cultuur mag je raken, 
zo ontstaat verbinding 

IN GESPREK MET JOKE DE MOS

Leef je eigen leven en geef angst
      niet de kans om te winnen 

 Mensen ontroeren. 

Zo raak je met elkaar   

     verbonden en 

       dat is mooi.

          Door: Karin Somers - Fotografie: Moon Saris
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De gemeente Maastricht sluit zich aan bij 
het convenant voor het meenemen van 
hulpmiddelen bij verhuizing. Dit omdat 
de gemeente de hulpmiddelen verstrekt. 
Welzorg verstrekt dan hetzelfde hulpmiddel 
in opdracht van de nieuwe gemeente.

In de bijeenkomst waar de werkgroep 
hulpmiddelen werd geïnformeerd, werd 
voorgesteld om de werkgroep te behouden als 
gebruikersplatform. Het zou beter zijn als meer 
ervaringsdeskundigen mee zouden kunnen 
denken. Mensen die aandachtspunten naar 
voren willen brengen, kunnen dat doen via de 
vertegenwoordiger(s) van hun eigen gemeente. 

Voor Maastricht: 
Miranda Wiegers, tel. 06-20869335, 
e-mail: miranda.wiegers@gmail.com 

Voor Meerssen: Dré Knols, tel. 043- 3642783, 
e-mail: ajfknols@home.nl 

Voor Eijsden-Margraten: 
Els Damsma, tel. 043-4072579, 
e-mail: heerko-els@planet.nl 

n Communicatie:
  De klantenservice bestaat uit vier clusters. 

Heel Limburg valt onder Cluster Zuid. Op 
basis van adresgegevens wordt verbonden 
met mensen die ook het dialect tenminste 
verstaan. De Klantenservice is 24/7 bereikbaar.

n Hulpmiddelenvoorziening:
  Benodigde onderdelen, die op voorraad 

zijn, worden vanuit het centrale depot 
de dag na bestelling vroeg in de morgen 
weggebracht, zodat ze diezelfde dag 
kunnen worden gebruikt. Andere onderdelen 
worden zo snel mogelijk geleverd.

n Tijdigheid:
  Standaard hulpmiddelen zijn uit voorraad 

leverbaar. Bij bijzondere zaken of bijzondere 
aanpassingen wordt een haalbare termijn 
afgesproken, waarover de hulpmiddelgebruiker 
goed wordt geïnformeerd. Een vervangend 
hulpmiddel kan, indien nodig, ter 
overbrugging worden verstrekt.

Welzorg biedt een aantal extra voorzieningen 
aan, zoals de aanwezigheid in verschillende 
dorpen op wekelijkse markt voor kleine 
reparaties. De meerwaarde hiervan 
moet nog uit de praktijk blijken.

Er zal gebruik worden gemaakt van digitale 
mogelijkheden, o.a. het Mijn Welzorg-account. 

In 2021 werd de aanbesteding voorbereid. Het 
overleg met de cliëntenvertegenwoordigers 
was minder vaak dan zij gewild hadden, o.a. 
door de corona-maatregelen. Via het overleg 
van de portefeuillehouders van de verschillende 
gemeenten kon de cliëntenvertegenwoordiging 
aangeven welke voorwaarden zij tenminste in de 
aanbesteding geregeld wilden hebben. Denk aan: 
heldere communicatie, tijdige levering, levering 
van wat cliënt nodig heeft, zeven dagen in de week 
storingsdienst buiten de gewone openingstijden, 
acceptabele termijn voor onderhoud en reparatie, 
deskundige medewerkers en een duidelijke 
klachtenprocedure. Het programma van eisen 
werd in maart 2021 openbaar gemaakt voor 
leveranciers, zodat ze zich konden inschrijven.

In augustus 2021 werd duidelijk dat de 
aanbestedingsprocedure had geleid tot een 
nieuw contract met Welzorg. In dit contract 
zijn een aantal zaken wel aangescherpt. De 
cliëntenvertegenwoordigers zijn hier in september 
over ingelicht. Zij vroegen toen of er ook andere 
leveranciers ingeschreven hadden. Ja, er hadden 
enkele andere aanbieders ingeschreven. In 
de beoordeling had Welzorg de gunstigste 
prijs-kwaliteit verhouding. Het criterium 
kwaliteit werd bepaald door drie factoren: 
communicatie, doelmatigheid en tijdigheid.

In dit artikel leest u over de laatste 
aanbesteding van hulpmiddelen door 
de gemeenten in de regio Maastricht-
Heuvelland. Het was geen makkelijke route. 
Klaar voor de toekomst?

Voor gebruikers van een hulpmiddel waren het 
moeilijke tijden om mee te kunnen doen in het 
dagelijks leven. Boos en verdrietig kun je ervan 
worden, als het hulpmiddel, dat jij nodig hebt, 
niet verstrekt wordt of niet goed onderhouden. 
Die boosheid groeide in de loop van 2017 en 
2018, toen de firma Welzorg de met de gemeente 
overeengekomen afspraken niet meer waar 
kon maken. Om een faillissement te voorkomen 
werden bezuinigingen doorgevoerd met grote 
gevolgen voor gebruikers van de hulpmiddelen. 

Het contract, dat Maastricht en de 
Heuvelland-gemeenten waren aangegaan 
met Welzorg, kon in veel gevallen niet worden 
waargemaakt. Bij de gemeenten werden 
Wmo-afdelingen er op aangesproken. 
Er kwam overleg met Welzorg en een werkgroep 
van cliëntenvertegenwoordigers uit de betrokken 
gemeenten. Halverwege 2017 werd een Cliënt 
Service Medewerker aangesteld. Deze zou in 
schrijnende gevallen zorgen voor een oplossing. 
Dat deed ze ook en voor deze cliënten was 
het een opluchting dat hun probleem werd 
opgelost. Maar er waren veel meer situaties 
waar mensen slecht of niet werden geholpen. 
De gemeenten legden alleen contact met 
de servicemedewerker voor cliënten die hun 
probleem duidelijk genoeg hadden uitgelegd.  

Het was een lange weg. Het contract met 
Welzorg liep tot 1 januari 2020. Dus moest 
in 2019 een nieuwe aanbesteding worden 
gedaan. Bij gebrek aan alternatieven werd 
het contract met een jaar verlengd. 
Ook in 2020 kwam het nog niet tot een 
aanbesteding. Er volgde een verlenging 
van het contract tot 1 januari 2022. 

HULPMIDDELEN

Hoe ging het verder?

De verbeteringen

Gebruikersplatform

Een korte geschiedenis

Inschrijving door opdrachtnemers, 
aanbesteding

ACTUEELDoor: Els Damsma en Miranda Wiegers


