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               Woord van de voorzitter. 

Ook in 2016 hebben bestuur en werkgroepen van het Gehandicapten 

Overleg Helmond weer hard en met veel enthousiasme gewerkt aan de 

belangenbehartiging van Helmondse  burgers met een beperking en/of 
chronische ziekte. 

Continuïteit 
De hoogte van de gemeentelijke subsidie 2016 was gelijk aan 2015, 
gelukkig waren onze kosten ook gelijk. 
 

Ambities 

Het Gehandicapten Overleg Helmond  blijft de komende jaren met net 
zoveel  enthousiasme  als afgelopen jaren doorgaan met de 

belangenbehartiging van mensen met een chronische ziekte en/of een 
fysieke beperking. Uit onze ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat 

hier toch steeds dringend behoefte aan is. Ook zullen we door blijven gaan 

met het geven van ongevraagde en gevraagde adviezen naar de 
gemeente toe.  

Het bestuur heeft zich voorgenomen een heldere beschrijving te maken 
van de koers die het Gehandicapten Overleg Helmond gaat varen. 

Voor de wijze waarop de diverse werkgroepen  Gehandicapten Overleg 
Helmond  hun activiteiten in 2016 uitgevoerd hebben en hun plannen voor 

2017 verwijs ik naar de beschrijvingen van de diverse werkgroepen. 

Representatie 

Ook in 2016 heeft het Gehandicapten Overleg Helmond hun medeleven en 

belangstelling getoond bij afscheid en jubilea. 
Diverse workshops, conferenties , e.d.  zijn door het Gehandicapten 

Overleg Helmond bijgewoond. 

 

 

Ik wens u veel leesplezier. 
Juliette van Schijndel, voorzitter 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

Gehandicapten Overleg Helmond 

Het Gehandicapten Overleg Helmond heeft als doel het bevorderen van 

een volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de Helmondse 

gemeenschap van alle mensen met een functiebeperking ongeacht 

leeftijd. 

Tevens heeft het GOH ten doel gevraagd en ongevraagd adviezen  te 

verstrekken aan gemeente. 
Gevraagde adviezen en voorlichting geven we op verzoek aan o.a. 

gemeente, zorginstellingen of mensen met een beperking of partner/ 
gezinsleden of familie. Tevens verwijst het GOH door naar de juiste 

loketten indien nodig. 
Het GOH is het Helmonds platform voor organisaties van mensen met een 

functiebeperking en tevens voorlichter en adviesorgaan voor mensen met 

een beperking. Wij werken samen met enkele overkoepelende 

organisaties waarvan we regelmatig bijeenkomsten bijwonen en in 

gesprek gaan met de gemeente Helmond. 

Werkgroepen 
 

Onder het GOH zijn diverse werkgroepen actief. 
De werkgroepen bestaan uit een aantal enthousiaste mensen die heel 

hard werken om hun medemensen een goed en bewust leven te bezorgen. 
Ze komen op voor de belangen van hun medemens welke verstrikt zijn 

geraakt in de vele regels. Het is niet altijd zichtbaar wat ze achter de 
schermen doen, maar voor hun inzet willen we ze zeer hartelijke dank 

toezeggen. 

Ze doen dit allemaal geheel belangeloos. 

 

Wmo werkgroep  
De  WMO werkgroep  is in 2011 gestart . De werkgroepleden zijn 
ervaringsdeskundige/deskundige op het gebied van de WMO. 

De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over zaken 
betreffende de 9 prestatievelden WMO.  

Het betreft de volgende prestatievelden: 
1.  Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van    

dorpen, wijken en buurten. 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen        
met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 

     3.  Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 



     4.  Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

     5.  Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke  
           verkeer en van.     

           Het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of  

           een chronisch psychisch probleem en van mensen met  
           een psychosociaal probleem. 

      6.  Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of      
           een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een  

           psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun  
           zelfstandig functioneren of hun deelname aan het Maatschappelijk  

           verkeer. 
    7.   Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder  

          vrouwenopvang. 
    8.   Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met  

          uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 
    9.   Het bevorderen van verslavingsbeleid. 

 
 

Onze werkgroepleden zijn deskundigen op het gebied van de WMO. 

De werkgroepleden hebben onderling de prestatievelden verdeeld, waarbij 
per prestatieveld minimaal 2 personen betrokken zijn. Deze personen 

werken eerst alles uit wat met hun prestatieveld te maken heeft. Daarna 
wordt het in de hele groep besproken en indien nodig wordt er een 

deskundige en/of ervaringsdeskundige uitgenodigd voordat een standpunt 
wordt uitgewerkt. 

De volgende personen nemen plaats in de werkgroep: 
 

Juliette van Schijndel  
Voorzitter Gehandicapten Overleg Helmond, Voorzitter Invaliden Bond 

Helmond,voorzitter cliëntenraad Samen Verder,cliëntenraad Annaklooster, 
 Vice voorzitter Com. Werk en Inkomen,WMO voorzittersoverleg peel 6.1, 

Overkoepelende cliëntenraad Werkplein Helmond, Commissie Wonen, 
cliëntenvertegenwoordigingTaxbus, Klachtencom. Taxbus,Zorgbelang, 

ROG(regionale organisatie gehandicapten,RWV (Regionale werkgroep 

vervoer) 
Regionale Werkgroep Verkeer, Bestuur Raad Chronisch zieken en 

Gehandicapten Ieder in,  
1, 3, 5, 6, 7,8 

 
 

Joke de Bruijn 
 Bestuurslid GOH, Directrice kleinschalige zorginstelling “Care for you,zorg 

”, psychologe, jurist, wetenschapper, ouderenadviseur, consulent voor 
mensen met een beperking. 

1,3,5,6,7,9 
 

Marlène Blijlevens  
Projectgroep Helmond Noord, Armoedebeleid 



2, 3,7 

 
Marianne Hogenboom 

Bestuurslid GOH, Bestuurslid Reumavereniging 

2, 3, 7 
 

Bjorn de Bruyn  
Leraar Wiskunde, Jeugdcoördinator , pedagoog i.o., begeleider jongeren 

met een stoornis in het autisme spectrum. 
2, 3 

 
Nico Schneiders 

Mantelzorg vereniging SOGK 
3, 4, 5 

 
Tiny Martens 

Voorzitter FNV Bondgenoten, Commissie Werk en Inkomen 
3, 8, 9 

 

Hein Hunnego 
B.T.B. project 

 
Linda v/d Sande 

Scholenproject,secretaris GOH 
 

 

 

 

BTB groep 

Integrale toegankelijkheid 

Integrale toegankelijkheid is in feite de optelsom van alle aspecten die 
ervoor zorgen of iemand zich ergens welkom voelt.  

Wanneer iemand moeilijk binnen kan komen, maar als vanzelfsprekend 
wordt geassisteerd kan dat betekenen dat iemand zich toch welkom voelt. 

Alle investeringen in toegankelijkheid kunnen echter ook in het niet vallen 
wanneer iemand onjuist wordt bejegend. Alleen een juiste combinatie van 

maatregelen zorgt voor 'integrale toegankelijkheid'. 

Drie pijlers 

Het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) benadert de integrale 
gedachte vanuit drie pijlers: 

 
Fysieke toegankelijkheid 

  Bereikbaarheid - Kan ik bij het object komen? 

http://www.zetopen.nl/tags/fysieke%20toegankelijkheid


  Toegankelijkheid - Kan ik het gebouw of de ruimte binnen komen?  

  Bruikbaarheid - Kan ik de ruimte of de voorziening ook gebruiken? 
 

Sociale toegankelijkheid 

  Bejegening - Voel ik me ook welkom? Wordt ik op een prettige manier 
aangesproken en geholpen? 

  Beschikbaarheid - Kan ik er ook doen wat ik wil? Kan ik het betalen? 
 

Informatievoorziening 
  Toegankelijke informatie - Kan ik de informatie lezen? Begrijp ik de 

informatie? 
  Informatie over toegankelijkheid - Is het (van tevoren) duidelijk wat ik 

er kan doen of juist niet? 
 

De drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 

In het verleden is door het GOH met name de fysieke en deels de sociale 
toegankelijkheid gecheckt van gebouwen of ruimtes in Helmond. Dit 

betreft onder meer Medische Centra, apotheken, wijkcentra, openbare 

gebouwen, winkels en restaurants.  
In 2016 zullen een aantal locaties bezocht worden door een groep 

ervaringsdeskundigen onderleiding van de heer Hunego , voor 2015 staan 
onder andere de sportcentra en fysiotherapeuten op de planning. 

 
 

Ook onze website is inmiddels aangepast en we hopen ook zo ons digitaal 
steentje te kunnen bijdrage betreffende de informatievoorziening over de 

toegankelijkheid in Helmond. 

 

 

 

 

 

Scholenproject 

In onze samenleving komen jongeren niet meer zo vaak in contact met 

mensen met een beperking. Natuurlijk zien ze wel mensen met een 

rollator of een rolstoel/scootmobiel, maar ze hebben zelden contact met 
deze mensen. 

Jongeren hebben vaak geen idee, dat mensen met een handicap gewoon 

een baan hebben of dat ze aan sport doen. Natuurlijk zijn er mensen, die 

http://www.zetopen.nl/tags/sociale%20toegankelijkheid
http://www.zetopen.nl/tags/toegankelijke%20informatie


hulp nodig hebben, maar wat dan precies? In deze tijd waarin vaak wordt 

gesproken over waarden en normen en respect voor de ander. Daarom 
vindt het GOH het erg belangrijk om een reëel beeld te schetsen van 

mensen met een beperking. 

Door openheid van zaken te geven en met feiten en waargebeurde 

verhalen te komen, stimuleren wij jongeren eens na te denken over dit 
onderwerp. 

In nauw overleg met de leerkracht wordt het thema bepaald en de 

mogelijkheden besproken. 

Om het scholenproject succesvol te laten verlopen, is een goede 
voorbereiding vereist. We doen, indien nodig, een beroep op mensen 

buiten onze organisatie.  Veel van hen nemen deel aan het arbeidsproces, 

daarom moeten we de activiteiten ruim tevoren plannen. 

In 2016 zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: Sport, Wonen, 
Zintuigen. 

We hebben presentaties georganiseerd door  

 Boba Bureau ondersteuning aangepaste sporten en toegankelijkheid 

theorie en praktijk  

 Audiologisch Centrum Brabant te Eindhoven: Voorlichting over 

slechthorendheid (onderwerp: hoe ervaar je 
doofheid/slechthorendheid als kind?)  

 Iemand, die rolstoelgebonden is, heeft haar ervaringen gedeeld 

 Iemand met een hulphond  

 Iemand met een blindengeleidehond  

Ook hebben we met klassen een bezoek gebracht aan: 

 twee aangepaste woningen 

In 2016 hebben we het scholenproject uitgevoerd bij 5 scholen in 
Helmond.  Voor 2017  is het voornemen ook onze presentatie en 

workshops te geven op diverse scholen zowel basisscholen als ook het 
middelbaar onderwijs.  

 



Wij willen met deze voorlichting en workshops bereiken dat er meer 

begrip zal zijn voor mensen met een 

beperking.  

 

 

 



Werkgroep voorlichting 

Het gehandicapten Overleg Helmond geeft regelmatig voorlichting bij 

zorginstellingen, in wijkhuizen en  bij andere maatschappelijke 
organisaties. 

In onze samenleving lopen nog veel mensen tegen de diverse regelgeving 
aan, veel mensen weten niet waar men iets moet aanvragen, men is niet 

bekend met nieuwe wet- en regelgeving en laten op die manier veel geld 
liggen. 

Veel wet- en regelgeving is moeilijk te begrijpen, het Gehandicapten 
Overleg Helmond geeft voorlichting en uitleg in zogenaamde Jip en 

Janneke taal. We helpen mensen die niet in staat zijn zelf actie te 
ondernemen of we helpen bij de aangifte/ formulier invullen. 

In 2016 hebben we diverse presentaties gegeven; 
 Participatiewet 

 Belasting 2015 wat mag nog wel en wat niet opgevoerd 

worden. 
 Wat is WMO?  

 Vervoer, taxbus 
In 2016 hebben we de presentaties gegeven : 

 Con Brio 
 Wijkhuis de Brem 

 Wijkhuis de Terp 
 Rivierenhof 

 Alphonsus 
 Ameide 

 
 

 
 

 

Werkgroep Parkeerbeleid 
 

In deze werkgroep is aandacht besteed aan het parkeerbeleid in Helmond, 
we hebben uiteraard diverse adviezen hiervoor gegeven zowel gevraagd 

als ongevraagd aan de gemeente Helmond. 
We hebben de invalide parkeerplaatsen onderzocht, de kosten 

parkeergelden hebben we onderzocht en advies uitgebracht. 
 

Werkgroep Armoede 
 

Als GOH, werkgroep WMO hebben we onze medewerking verleend aan 
een congres voor Armoede ,tevens zijn we regelmatig aanwezig op de 

bijeenkomsten van Werkgroep Armoedebeleid. 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

Gevraagde adviezen aan de college B & W en        

gemeenteraad   

  
- Advies Commissie Wonen: leningen SVh ( starterslening, 

Duurzaamheidslening,Blijverslening. 
- Advies Beleidsnottie Minimabeleid 

- Advies Participatiewet 
- Advies nota minimabeleid 

 
 

  
 Ongevraagde adviezen 
 

- Afschaffing maatschappelijke stage  

- Woningen voor minima en daklozen 

- Gehandicaptenparkeerplaatsen 
- Kritiek op het werkbedrijf en inzak later uitkeren van uitkeringen. 

- Advies inzake vastgelegde maatregelen betreft het aanbieden van 
beschut werk.  

- Communicatie richting de burger en het gebruik van Jip en Janneke 
taal 

  
   
 

 

Thema,s, projecten en voorlichting door het GOH 
 
 Voorlichting Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en  

Gehandicapten 

 
Voorlichting belasting 

 
 Armoede 

 
 Scholenproject 
 

        Scootmobielcursus in samenwerking met Lev groep en Veilig Verkeer  
        Nederland 

 



 BTB project 

 
 Ik mankeer wat, wat zijn dan mogelijkheden 

 

 Langdurigheidstoeslag  
 

` Zorgsite Helmond 
 

 
 

BIJGEWOONDE BIJEENKOMSTEN, WORKSHOPS E.D.  
 

Najaarsconferentie Senzer 
Debat participatiemaatschappij 

Overleg Talent Verplicht ( deelname talent aan BTBproject) 
Jaarvergadering Annaklooster 

Jaarvergadering Samen Verder 
Overleg de Rose loper 

Workshop Autisme 

Beursplein 
Diverse nieuwjaarsrecepties 

WMO peelgemeenten 
Connextion 

Informatiebijeenkomst Zorgkantoor 
Werkcafe Helmond 

Diverse bijeenkomsten Clientenraden 
Workshop Bedrijfsplan 

Workshop Clientenraad een serieuze gesprekspartner 
Symposium Beschermd Wonen 

Symposium Zorginkoop door gemeenten 
Symposium De Sociale Huursector  

Symposium Dementie 
Symposium Kind en Jeugd 

Congres Het Wijkteam onder de loep 

Congres Het Verpleeghuis 
Congres Zorgdeclaratie 

Congres Kwaliteit in de Zorg 
Dag van de medicatieveiligheid 

Conferentie Langer Thuis 
Conferentie toegankelijkheid Sport 

Gezondheid is geen spelletje 
Workshop HRM strategie 

Adviesbijeenkomst Nieuwe Postwet 
Samen met de Ketenpartners; het activeringsbeleid 

Workshop Omgaan met complex probleemgedrag in de 
ouderenzorg 

Workshop Omgevingswet in uitvoering 
Congres Slimme gemeente 



Samenwerken in Netwerken 

Strategie en leiderschap in een duurzame participatiestaat 
 

 

 
 

Aangesloten verenigingen 

Het GOH telt op 31 december 2016 , 31  aangesloten verenigingen. 

 Bond Ouders Spastische Kinderen 

 CCUV Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland 

 Gehandicapten Sport gewest Helmond 

 GRIP Geestelijke Gezondheidszorg 

 Invaliden Bond Helmond 

 MS werkgroep 

 Nederlandse vereniging van Rugpatiënten “De Wervelkolom” 

 Nederlandse vereniging van Slechthorenden 

 Rode Kruis 

 Care for You ,zorg 

 Samen Verder 

 St. Annaklooster 

 Vereniging Ouders Verstandelijk Gehandicapten 

 VSN Vereniging Spierziekten Nederland 

 Nierstichting 

 Ned. Hartstichting 

 Stichting MEE 

 Stichting LAT woonproject Margrietlaan Helmond 

 EVA groep 

 FNV Bondgenoten 

 Bibliotheek Helmond-Peel 



 P-AL 

 CRPS 

 Vereniging Ehlers Danlos 

 Nederlandse Vereniging Autisme 

 Kans + Sien 

 Naar- Keuze 

 Vereniging Motorisch Gehandicapten en hun Ouders 

 L.S 

  Vereniging Reuma Actief 

 

Bestuur 

In 2016 bestaat het dagelijks bestuur uit een voorzitter,vice 

voorzitter,penningmeester, secretaris, notulist , en drie algemeen 

bestuursleden. 

 

Huisvesting 

Wij zijn gevestigd in het Con Brio-gebouw aan de Braakse Bosdijk  2 te 

Helmond. We beschikken over een kantoorruimte en daarnaast maken we 

in overleg met het beheer gebruik van de grote vergaderruimte. Er is een 

beheerder voor het gebouw. Hij werkt op vrijwillige basis. Bij hem kunnen 

we terecht voor alle zaken met betrekking tot het gebouw Con Brio. 

Hiervoor onze dank. 

 

Financiële middelen 

De financiële middelen bestaan uit subsidie van de gemeente Helmond. 

 

 



 

Wat doen we nog meer ? 

.    Fysieke Overleg Tafel algemeen en Fysieke overleg tafel H.H 

 Het klachtenmeldpunt. Dit doen we samen met de Invaliden Bond 
Helmond. 

Mensen met een klacht inzake huishoudelijke verzorging, vervoer, 
zorg, uitkering etc, kunnen bij het klachtenmeldpunt terecht. Het 

klachtenmeldpunt verzameld de klachten en zet deze door naar de 
betreffende instantie en probeert tot een oplossing  

        of verbetering te komen. Indien nodig verzorgen wij ook juridische  
        hulp. 
 

 Invullen van belastingpapieren voor de minima. Ook in 

samenwerking met het IBH. 

Afgelopen jaar hebben we een groot aantal ( 420) mensen met een 
laag inkomen geholpen met de aangifte en andere formulieren, een 

juriste en belastingadviseur helpt ons hierbij, ze doen dit ook geheel 
belangeloos.  

 
 Werkgroep parkeerbeleid 

Het GOH heeft een afgevaardigde welke deelneemt aan de bijeenkomsten 

parkeerbeleid 
Als lid van de deze werkgroep geeft onze afgevaardigde gevraagd en 

ongevraagd advies. 
 

 Commissie Wonen 

Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen van 

de Commissie Wonen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. 
 

 Commissie Werk en Inkomen 

Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen van 

de Commissie Werk en Inkomen  en geeft gevraagd en ongevraagd 
adviezen. 

 

 Overkoepelende cliëntenraad Werk en Inkomen 

Een afgevaardigde van het GOH neemt actief deel aan de 
overleggen van de overkoepelende cliëntenraad Werk en Inkomen.  

 

 Zorgbelang 

Het GOH werkt samen met Zorgbelang, Zorgbelang en GOH zetten 
zich in voor de belangen van zorgvragers door het verzamelen van 

ervaringen en standpunten over onderwerpen welke met zorg te 
maken hebben. 

 
 ROG Regionale Organisatie Gehandicapten 



Enkele  afgevaardigden van het GOH wonen regelmatig 

themabijeenkomsten bij en nemen deel aan de overleggen. 
 

 
 

 RWV Regionale Werkgroep Vervoer 
Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen, 

bespreekt eventuele klachten en/of geeft advies. 

 

 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)  

Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen, 

bespreekt eventuele klachten en/of geeft advies. Ook is onze 
afgevaardigde lid van de officiële werkgroepklachtenbehandelingen 
 

 

 Ieder in 
Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen, 

bespreekt eventuele klachten en/of geeft advies. 
 

 BUS Belangenbehartigers Uitkeringsgerechtigden Samen 
Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen, 

bespreekt eventuele klachten en/of geeft advies. 
 

 Cliëntenraad St. Annaklooster, Buurtzorg en Samen Verder /Samen 
Thuis 

Een afgevaardigde van het GOH neemt deel aan de overleggen, 
bespreekt eventuele klachten en/of geeft advies. 

 
 

 
 

 

 

Gehandicapten Overleg Helmond 
Braakse Bosdijk 2 
5703 HZ  HELMOND 

  

0492-55 01 15  
Ons kantoor is open op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur, op 

andere dagen alleen op afspraak. 
 

Website www.gehandicaptenoverleghelmond.nl 
E-mail  info@www.gehandicaptenoverleghelmond.nl 

 

http://www.gehandicaptenoverleghelmond.nl/
http://www.gehandicaptenoverleghelmond.nl/

