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Inleiding 

Wist u dat in Nederland zo’n 15% van de burgers kampt met een beperking? Vertaald 
naar onze stad zijn dat grofweg 90.000 Rotterdammers.  

De Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) heeft zich al vele jaren 
geleden ten doel gesteld, te bereiken dat die Rotterdammers met een beperking op een 
gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij zetten ons daarvoor in 
op de vele levensterreinen waarop mensen met hun beperking kunnen worden 
geconfronteerd. Onze kennis en kunde wordt steevast ingezet om de zogenaamde 
inclusieve samenleving naderbij te brengen.  

Een belangrijk gereedschap hierbij wordt gevormd door de wet- en regelgeving. Het 
afgelopen jaar is daar het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
aan toegevoegd. Op 14 juli 2016 is dit VN-verdrag (eindelijk) door Nederland 
geratificeerd. 

Het VN-verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om 
zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken, te werken 
en sport te beoefenen. De maatschappelijke betekenis van dit bedrag is groot. Mensen 
met een beperking moeten ongehinderd gebruik kunnen maken van de (publieke) 
voorzieningen in binnen- en buitenruimte.  

Tot 1 juli 2015 kon de VGR haar activiteiten ontplooien dankzij een jarenlange 
subsidierelatie met de gemeente Rotterdam. Die relatie is echter per 1 juli 2015 
beëindigd. De VGR is sindsdien aangewezen op eigen inkomstenvergaring.  

De beëindiging van de subsidierelatie leidde ertoe dat de VGR haar activiteiten op een 
nieuwe leest moest gaan schoeien. Anders dan voorheen moet nu het “verlonen” van de 
VGR-kennis en –kunde, met de daarbij behorende activiteiten, een belangrijke plaats 
hebben. 

De VGR heeft ervoor gekozen actief te blijven op de vele levensterreinen van mensen 
met een beperking. De focus van de activiteiten (2016) was echter noodgedwongen 
vooral gericht op projecten waarvoor (door bedrijven en (gemeentelijke) organisaties) 
wordt betaald. Toegankelijkheid – in de meest ruime zin van het woord – is daarbij een 
buitengewoon belangrijk issue. Allerlei projecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij 
de toegankelijkheid van gebouwen, het openbaar vervoer, de horeca en sportlocaties 
bijzondere aandacht hebben gekregen.  

Zo zijn, bijvoorbeeld, met de RET en de Dienst Beleid en Ontwikkeling Sport afspraken 
gemaakt over de toetsing van de toegankelijkheid in het openbaar vervoer en in tal van 
sportaccommodaties. Met het MKB zijn de eerste afspraken gemaakt over de bevordering 
van de toegankelijkheid in horeca en winkels. 

Onze contacten met deze organisaties zijn voorbeelden van de nieuwe benadering. 
Contacten worden gekleurd door wederkerigheid (de VGR levert kennis en kunde en de 
andere partij verleent daarvoor een financiële compensatie). Duidelijk zal zijn dat deze 
wederkerigheid nieuw is voor de VGR en voor haar (gespreks-)partners van de voorbije 
jaren. De VGR kan zich niet langer veroorloven om automatisch “ja” op een hulpvraag te 
antwoorden. Thans is het standaardantwoord: “Ja, graag, maar … “ 

De nieuwe benadering betekent (gelukkig) niet dat de samenwerking met de circa 40 lid-
organisaties van de VGR, haar enthousiaste vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en 
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ambassadeurs inhoudelijk zal wijzigen. Ook in 2016 is de VGR de spreekbuis geweest van 
alle Rotterdammers met een beperking en de organisaties die zich in deze stad voor hen 
inzetten. Het enthousiasme is ongebroken! 

In 2016 zijn de eerste stappen gezet om de VGR toekomstproof te maken. De eerder 
bedoelde wederkerigheid is daarbij van groot belang. Dat zal in de komende jaren niet 
anders zijn. De VGR hoopt daarom zeer dat alle Rotterdammers en Rotterdamse 
bedrijven/organisaties zich zullen (blijven) inzetten voor het naderbij brengen van de 
inclusieve samenleving. Rotterdam is een prachtige stad, maar kan nog vele stappen 
zetten in het realiseren van onbelemmerde betrokkenheid van ook de eerder bedoelde 
90.000 Rotterdammers met een beperking. De woorden van het VN-verdrag zijn 
prachtig. Rotterdam is echter altijd de stad geweest van “geen woorden, maar daden”. 
De VGR vertrouwt erop dat dat uitgangspunt hoog in het vaandel blijft staan! Wij hopen 
dan ook zeer op u aller steun.  

 

Nardy Desloover 

voorzitter 
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1. Collectieve belangenbehartiging 

 
1.1. Inleiding 
VN-verdrag  
De  ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een handicap is sinds medio juli 
2016 een feit. Wat de betekenis hiervan voor onze achterban in Rotterdam zal zijn, 
kunnen we als VGR nog niet geheel overzien. Op 19 december 2013 werd in Rotterdam 
al een motie aangenomen waarin het college van B&W werd verzocht te rapporteren aan 
de gemeenteraad hoe tot samenhang te komen met de 22 VN-standaardregels voor 
mensen met een beperking. Het is uiteindelijk een kwestie van serieus nemen en het 
betrekken van mensen met een beperking bij de uitvoering van projecten. 
 
Volwaardig burgerschap  
De deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij is richtinggevend bij 
de activiteiten van de VGR. Aan de hand van signalering,  polls op de website, (on-) 
gevraagd schouwen, ambassadeursoverleg, meldpuntfunctie, klachtenbundeling etc. stelt 
de VGR ongewenste situaties vast en adviseert zij verbeteringen aan private-(bv. horeca) 
en publieke organisaties (bv. gemeente). 

 
Algemene signalen 
Het afgelopen jaar zijn ca. 30 signalen van burgers ontvangen waarbij zij aangeven 
beperkingen te ondervinden om maatschappelijk optimaal te functioneren en deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven.   
 
Een greep uit de kwesties:  

- huishoudelijke hulp die nog maar 1 uur per week komt; 
- traplift die wordt geweigerd; 
- verhuiskosten die niet worden vergoed; 
- ontoegankelijke parkeergarage; 
- bereikbaarheid huisartsenpost voor doven is verslechterd door verdwijnen 

chatfunctie; 
- afstand van gehandicaptenparkeerplaats tot ingang metro te groot. 

 
 
1.2 Wat hebben we gedaan aan collectieve belangenbehartiging 

Onderstaand  wordt  een aantal highlights belicht van activiteiten die de VGR in 2016 op 
de  terreinen wonen, werken, vervoer, buitenruimte, zorg & welzijn, sport & vrije tijd en 
veiligheid heeft verricht.  Voorheen waren de levensterreinen van mensen met een 
beperking het speerpunt van de collectieve belangenbehartiging van de VGR. Door het 
ontbreken van financiële middelen is het moeizaam, en in een aantal gevallen onmogelijk 
geworden, de collectieve belangenbehartiging op de levensterreinen van burgers met een 
handicap volwaardig te volgen; laat staan vorm en inhoud te geven.  
 
De VGR is de afgelopen 40 jaar steeds voorloper en richtinggevend geweest bij het 
opzetten van projecten om mensen met een beperking te laten deelnemen aan de 
maatschappij, VGR-‘parels’ die in de loop der jaren door andere dienstverlenende 
organisaties zijn geïntegreerd betreffen: 
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- Groepsvoorlichting op scholen en beroepsonderwijs ‘omgaan met een beperking‘;   
- deelname aan Woon Advies Commissie; 
- ondersteuning van de Wsw-raad (deze signaleert en volgt de ontwikkelingen 

rondom arbeid voor mensen met een beperking en adviseert de wethouder en 
gemeenteraad hieromtrent). 

 
De ‘voor en door’ rol van een eigen collectieve belangenbehartigingsorganisatie VGR, van 
en voor mensen met een beperking is in 2016 in praktische zin sterk verminderd en  
daardoor onder druk komen te staan. Het is een andere tijd geworden na 2015/2016. 
Een andere strategie, namelijk het uitvoeren van projecten toegankelijkheid van en voor 
mensen met een beperking, waarvoor betaald dient te worden, is voor veel Rotterdamse 
bedrijven  nog een verdere verkenning waard. 
 
1.2.1 Wonen 
De  Woon Advies Commissie (WAC) van SPA, Stichting Platform Agenda 22, waarbinnen 
de VGR ook zitting had, is met de oud-medewerkers van de VGR meeverhuisd naar het 
ondersteuningsbureau van de Brede Raad in juli 2015.    
De WAC, nu ’ 010 toegankelijk,’  toetst bouw- en verbouwplannen op toegankelijkheid en 
aanpasbaarheid. Ook beoordeelt zij (her-)inrichtingsplannen van de buitenruimten (zgn. 
IP’s). Door middel van een aantal overleggen per jaar met het ondersteuningsbureau van 
de Brede Raad wordt de VGR op geïnformeerd over projecten. De VGR ontvangt IP’s  
(Inrichtingsplannen) ter kennisname. Het afgelopen jaar zijn tien IP’s ter kennisname 
ontvangen. 
 
1.2.2 Werken 
De Wsw-adviesraad wordt sinds juli 2015 ondersteund door het ondersteunend bureau 
van de Brede Raad. De VGR als collectief heeft hierin geen formele positie meer. 
  
1.2.3 Vervoer 
De RET en de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) vinden het belangrijk dat de 
stem van de burger met een beperking daadwerkelijk worden vertegenwoordigd in hun 
overlegorganen en dat signalen van burgers met een beperking op hun merites worden 
beoordeeld. Projectfinanciering vindt plaats door de RET. Jaarlijks wordt op basis van een 
projectplan input gegeven door de VGR om het openbaar vervoer voor mensen met een 
beperking te verbeteren.  
 
1.2.3.1 RET 
De samenwerking tussen VGR en RET vindt gestructureerd plaats op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn de vier onderdelen advies, overleg, audits ter 
plaatse en bijzondere projecten zoals Hoekse Lijn opgenomen. In 2016 vond twee maal 
het reguliere openbaar vervoer overleg plaats. De VGR adviseert actief en reactief over 
de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.  
Enkele resultaten 2016: 

- advisering optimalisering leesbaarheid informatieschermen metrostations; 
- schouwen van nieuwe  tramhaltes in Schiebroek en  Coolsingel / Beurs; 
- bespreking van suggesties ter verbetering in het OV van ca. 25 door gebruikers 

genoemde knelpunten en terugkoppeling hiervan aan de gebruikers na overleg 
met RET; 

- reclamecampagne in trams en bussen tijdens de Week van de Toegankelijkheid. 
Dit betrof een algehele bewustwordingscampagne voor alle burgers in Rotterdam.  
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foto: tramhalte zonder geleidelijnen 
 
1.2.3.2 MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Metrocov (Platform 
Reizigersbelangen Openbaar Vervoer) 
De MRDH is een samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun 
krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat 
te versterken. De MRDH heeft vanuit het rijk de status gekregen van vervoersregio. De 
MRDH buigt zich onder andere over vergunningverlening van aanpassingen in het 
openbaar vervoer. 
 
In 2016 heeft de VGR haar deelname aan het Platform Reizigersbelangen Openbaar 
Vervoer (Metrocov) gecontinueerd. Dit is een adviesorgaan voor de MRDH. In dit overleg 
zorgt de VGR ervoor dat de belangen van mensen met een beperking binnen het 
openbaar vervoer van de metropoolregio veilig gesteld worden. Het afgelopen jaar heeft 
de VGR er aan bijgedragen dat er brieven aan de MRDH zijn gestuurd inzake slecht 
toegankelijke tram-/bushaltes. Tevens is hierin aandacht gevraagd voor de aansluitingen 
van geleidelijnen vanaf die haltes naar het trottoir. Eind december 2016 was hierop nog 
geen antwoord vanuit de MRDH.   

 
1.2.3.3 Hoekse Lijn 
In 2016 adviseerde de VGR rondom de inrichting van de perrons van de Hoekse Lijn: de 
nieuwe metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland, die de treinverbinding 
vanaf eind 2017 gaat vervangen. De VGR adviseerde met betrekking tot de noodzakelijke 
aanpassingen die het mensen met een beperking mogelijk maken zelfstandig te reizen in 
het openbaar vervoer. 
 
1.2.3.4 RMC 
De VGR heeft in 2016 voor de RMC een adviserende rol vervuld bij het 
aanbestedingstraject van het doelgroepenvervoer. 
 
1.2.4 Buitenruimte en gebouwen 
1.2.4.1 Overleg Parkeervoorzieningen 
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Twee maal per jaar voert de VGR overleg met de gemeentelijke dienst 
Parkeervoorzieningen over parkeercasuïstiek voor mensen met een beperking. 
Bijvoorbeeld, is het nu wel of niet handig om op de gevraagde plek een 
parkeervoorziening in te richten. Ook worden binnengekomen signalen besproken en 
opgelost. Zoals het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats dichterbij metrostation 
Slinge. 
 
1.2.4.2 Parkeerenquête gemeente Rotterdam  
Op verzoek van de dienst Stadsbeheer / Parkeervoorzieningen       
van de gemeente Rotterdam heeft de VGR in het voorjaar van 2016 
een enquête onder haar achterban gehouden over enkele punten in  
het gehandicaptenparkeerbeleid in Rotterdam.  
De VGR heeft de gemeente op basis van de uitkomsten o.a. geadviseerd  
dat het niet wenselijk is te kiezen voor het instellen van een algehele tijdslimiet 
gemaximeerd tot 3 uur. Daarnaast heeft de VGR aangegeven dat het van belang is dat, 
indien gemeentelijke parkeergarages ook gebruikt kunnen worden door mensen met een 
stadsbrede parkeervergunning, deze garages voldoen aan de toegankelijkheidscriteria die 
door onze achterban worden genoemd. 
 
1.2.5  Zorg en Welzijn 
In 2016 registreerde de VGR wel de signalen, die op het terrein zorg en welzijn  werden 
ontvangen, maar geleidde deze door naar de gemeentelijke instanties dan wel de Brede 
Raad die het beleidsterrein beheert voor de gemeente op het gebied van belangenbe-
hartiging voor mensen met een beperking. 
 
1.2.6  Sport en Vrije tijd 
1.2.6.1 adviesgroep Sport voor mensen met een beperking. 
De VGR neemt deel aan de adviesgroep ‘Sport voor mensen met een beperking’. Hier 
worden kennis en ervaring uitgewisseld met medewerkers van gemeente, sport en 
cultuur en maatschappelijke ontwikkeling en Rotterdam Sportsupport. Deze adviesgroep 
adviseert de gemeente over het beleid voor sporters met een beperking.   
 
Leden van de adviesgroep Sport en Vrije tijd hebben input geleverd bij het opstellen van 
de richtlijnen voor toegankelijkheid van indoor sportaccommodaties (2014). Deze 
richtlijnen dienen als basis voor de renovatie van een aantal sportaccommodaties in 
Rotterdam.  
 
1.2.6.2 Toegankelijke sportaccommodaties 
Voortgang project Toegankelijkheid gemeentelijke sportaccommodaties. 
In 2014 is er € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeente om 
sportaccommodaties aan te passen aan de ‘Richtlijnen toegankelijke indoor 
sportaccommodaties’. In 2016 werd de VGR betrokken bij de voortgang van het project: 
op detailniveau zijn er wijzigingen besproken en aangebracht.  
In eerste instantie was het de bedoeling het volledige budget te besteden aan 22 
gemeentelijke sportaccommodaties. Lopende het project werd duidelijk dat er  
€ 500.000,- “over” zou zijn; dit geld is tot 1 september 2017 beschikbaar voor 
sportverenigingen die hun sportaccommodatie toegankelijk(er) willen maken voor 
mensen met een beperking. Het advies van de VGR is noodzakelijk voor de verenigingen 
bij het verkrijgen van deze subsidie. 
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De VGR schouwt, rapporteert en adviseert de gemeente over de toegankelijkheid en de 
aanpassingen van de sportaccommodaties van sportverenigingen. Halverwege 2016 was 
de regeling nog niet bij alle verenigingen bekend. Om hier meer bekendheid aan te 
geven werd op 19 september 2016 tijdens het Rotterdam Sport Congres door de VGR en 
de gemeente Rotterdam samen een themasessie  'Subsidie ‘toegankelijke 
sportaccommodatie' verzorgd. Doel van de subsidieregeling: ‘Het stimuleren van 
Rotterdamse breedtesportverenigingen of de hieraan gelieerde beheersstichtingen om 
hun sportaccommodaties door middel van het aanbrengen van voorzieningen 
toegankelijk te maken voor sporters van hun vereniging met een beperking. Sporters 
worden zo in de gelegenheid gesteld hun sport te beoefenen.’  

1.2.6.3 Project ‘Sporten met een beperking’ voor sporters van 18+ 
In 2012 heeft de VGR voor het eerst van het FondsDBL een bedrag van €100.000,- 
ontvangen voor de contributie en vervoerskosten voor sporters met een beperking van 
18 jaar en ouder met een kleine beurs. Daarna is ieder jaar opnieuw de aanvraag 
gehonoreerd door het FondsDBL. De VGR zette zich in 2016 wederom in voor 
voortzetting van dit project. In 2016 hebben 128 Rotterdammers en 4 Schiedammers 
met een beperking een vergoeding ontvangen middels dit project. 

1.2.6.4 Elektrische strandrolstoelen 
Naar verwachting wordt het per 1 september 2017 mogelijk direct vanuit het huidige 
metronetwerk naar Hoek van Holland haven te reizen. Het doortrekken en de realisatie 
van de verbinding naar het strand, het laatste metrostation, staat voor medio 2019 
gepland.  

Voor mensen met een beperking is de toegankelijkheid van het strand beperkt tot het  
looppad van de boulevard tot strandlijn en het pad langs de horeca. Het is dus niet mogelijk 
om langs de vloedlijn te gaan met de rolstoel.  
 
Op de markt zijn enige typen elektrisch aangedreven rolstoelen, die gemaakt zijn voor zowel 
op heuvelachtig terrein als zandgrond. De bediening is eenvoudig, met een joystick, en de 
stoel kan door de berijder zelfstandig gebruikt worden.  
De VGR heeft een enquête gehouden onder de aangesloten lid-organisaties. Deze wees uit 
dat er veel belangstelling is voor de elektrische strandrolstoelen. De VGR heeft in 
samenwerking met de importeur een demonstratie georganiseerd op het strand van Hoek van 
Holland. Deze was zeer succesvol en is ook uitgezonden op RTV Rijnmond; en bevestigde 
onze mening dat er onder de mensen met een beperking behoefte is aan elektrisch 
aangedreven rolstoelen die gebruikt kunnen worden op het strand. 
De doelstelling van de VGR is om enkele van deze rolstoelen aan te schaffen en ze tegen 
een redelijke bedrag op het strand van Hoek van Holland beschikbaar te stellen.  
 

            
foto van de scout crawler         foto van de Cadweazle 
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2. Toegankelijkheid getest in 2016 

2.1 Inleiding 
VN-verdrag  
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte geldt 
sinds juli 2016 ook in Nederland. In Nederland kenden we al de Wet Gelijke Behandeling 
op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet gold voor onderwijs, werk, vervoer 
en wonen. Na ratificatie van het VN-verdrag is de wet Gelijke Behandeling uitgebreid met 
‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor het toegankelijk zijn 
van winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers, etc. 
 
Audit 
Het gaat daarbij om algemene toegankelijkheid van gebouwen, informatie en 
communicatie, rekening houdend met alle typen beperkingen. Organisaties en 
ondernemers moeten vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs werken aan deze algemene 
toegankelijkheid.  
Dan dient wel duidelijk te zijn hoe het met de toegankelijkheid is gesteld en op welke 
wijze die verbeterd kan worden. De VGR heeft een toegankelijkheids-audit ontwikkeld, 
waarmee de toegankelijkheid van organisaties, winkels etc. in beeld wordt gebracht. 
 
Een adviseur toegankelijkheid of een team, bestaande uit een van de VGR-adviseurs en 
enkele geselecteerde ervaringsdeskundigen, voert een audit op locatie uit. De audit is 
o.a. gebaseerd op de richtlijnen van het Handboek voor Toegankelijkheid, de richtlijnen 
Toegankelijkheid Indoor sportaccommodaties, aangevuld met de expertise van de 
adviseurs. 
Het VGR-team beoordeelt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op 
motorische, visuele, auditieve aspecten en vanuit het oogpunt van mensen met een 
verstandelijke beperking.  
De bevindingen van de audit worden in een rapport aan de opdrachtgever gestuurd. 
Eventuele adviezen ter verbetering en optimalisering van de toegankelijkheid zijn daarin 
opgenomen. De adviezen worden uitgebracht op basis van redelijkheid en billijkheid van 
wat verwacht kan worden van een organisatie binnen de bestaande situatie. 
 
2.2 Toegankelijke aankomsthal RTHA; Rotterdam The Hague Airport 
In mei 2016 heeft de VGR de nieuwe aankomsthal van RTHA geschouwd op 
toegankelijkheid vanuit een breed reizigersperspectief van mensen met een beperking. 
De voorgestelde aanpassingen zijn door de luchthaven uitgevoerd en de luchthaven 
mocht als eerste Rotterdamse organisatie het VGR toegankelijkheidsvignet in ontvangst 
nemen.  
 
2.3 Toegankelijke sportaccommodaties en toegankelijke sportbeoefening 
2.3.1 Audit Spartastadion 
Een audit bij het Sparta Stadion wees uit dat over het geheel genomen  het stadion goed 
toegankelijk is. Hier en daar kunnen verbeteringen worden aangebracht met betrekking 
tot veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. 
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De VGR kent het Vignet Toegankelijkheid toe na aanbrengen van een aantal voorgestelde 
en besproken aanpassingen. Voor de gemeente is de ontoegankelijkheid van de 
tramhalte voor mensen met een beperking een aandachtspunt. 
 

 
foto: bezoekers op de mindervalidetribune van het Sparta Stadion 
 
2.3.2 Sportaccommodaties die door de VGR zijn getoetst op toegankelijkheid in het kader 
van de subsidieregeling toegankelijke sportaccommodaties (zie 1.2.6.2): 
- Manege De Hazelaar  
- R.H.V. Leonidas  
- RVV Neptunus  
- tennisvereniging LTC Deuce again  
- watersportvereniging Aegir  

 
2.4 Toegankelijke horeca 
Mede door toedoen van MKB Rotterdam is in het kader van de Week van de 
Toegankelijkheid bij een aantal horecagelegenheden in Rotterdam een audit uitgevoerd,  
waarbij de focus lag op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 
 
2.4.1 The Harbour Club Rotterdam 
Op maandag 12 september 2016 heeft een audit plaatsgevonden van restaurant The 
Harbour Club door de VGR. De schouw betrof het restaurant en de aangrenzende 
buitenruimte. Over het geheel genomen is The Harbour Club toegankelijk. De VGR kent 
het Vignet Toegankelijkheid toe na aanbrengen van de voorgestelde verbeteringen die 
zijn toegezegd.  

 
2.4.2 Restaurant Opporto  
Ook restaurant Opporto werd aan een audit onderworpen  
door de VGR. De schouw betrof het restaurant en de  
aangrenzende buitenruimte.  
Over het geheel genomen is het restaurant toegankelijk.  
De VGR kent ook hier het Vignet Toegankelijkheid toe 
na aanbrengen van een drietal aanpassingen / dan wel  
na aantoning dat de adviezen op korte termijn worden  
opgevolgd en de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.     
                 
             foto: certificaat VGR 
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2.5 Toegankelijke musea 
 
 
Het wereldmuseum Rotterdam  

Op verzoek van het Wereldmuseum Rotterdam 
is in december 2016 een audit naar de 
toegankelijkheid verricht. Toegankelijkheid van 
musea is een belangrijke  randvoorwaarde om 
cultuurbeleving voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken.  
Resultaten 
Het museum is reeds heel toegankelijk voor 
mensen met een beperking. Als de adviezen 
van de VGR zijn opgevolgd door het 
wereldmuseum ontvangt  het museum het 
VGR- toegankelijkheidsvignet. 

foto: Wereldmuseum 
 
 
 
2.6 Toegankelijke stemlokalen in Rotterdam  
De VGR is door de gemeente Rotterdam gevraagd te  
onderzoeken of de stembureaus in Rotterdam die het  
predicaat hebben van rolstoeltoegankelijk stembureau,  
daadwerkelijk toegankelijk zijn voor de gebruikers met  
een beperking. 
Resultaten 
Twee derde van de onderzochte toegankelijke  
stembureaus is redelijk tot goed toegankelijk. Met name  
de verzorgingshuizen/serviceflats scoren goed. 
32% van de stembureaus is niet of niet goed toegankelijk:  
dit zijn meestal scholen, kerken of wijkgebouwen. 
Aandachtspunten ter verbetering van de toegankelijkheid  
zijn onder meer: goede parkeervoorziening voor mensen  
met een beperking; zichtbare bewegwijzering buiten en  
binnen; geen obstakels in de looproute; deuren die  
gemakkelijk open en dicht kunnen; brede oprijplaten  
-niet te steil-; duidelijkheid over de begeleiding in het              foto: aanduiding stembureau 

stemhokje.     
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3. Rondom VGR  

 
3.1 VGR - ambassadeursnetwerk 
 
De VGR heeft overleg met haar Ambassadeurs in de wijken van Rotterdam. Zij zijn ‘de 
oren en de ogen’ in de wijken van Rotterdam om de signalen te verzamelen van wensen 
en obstakels waar mensen met een beperking in hun dagelijks leven mee worden 
geconfronteerd. Ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen, die meestal ook actief zijn als 
belangenbehartiger in hun eigen gebied. Onderling wordt informatie en kennis gedeeld. 
Veel van de ambassadeurs doen ook actief mee bij het schouwen van objecten. Het 
afgelopen jaar hebben we wel gemerkt dat het ook voor de lokale wijk 
belangenbehartigers steeds lastiger wordt voldoende menskracht te genereren om de 
belangen van mensen met een beperking  te kunnen dienen. Mensen met een beperking, 
doof, slechtziend, motorisch beperkt, laaggeletterd, hebben behoefte aan voorzieningen 
die hun beperking zoveel mogelijk vermindert waardoor deelnemen aan de maatschappij 
mogelijk wordt en blijft. Mensen met een beperking blijven het prettig vinden dat zij zelf 
worden gehoord en dat zij geen object van onderzoek door anderen worden.     
 
3.2 Comité van Aanbeveling  

 
De VGR heeft sinds 2013 een Comité van Aanbeveling dat haar netwerk openstelt voor 
maatschappelijke participatie, studie en ontwikkeling voor mensen met een beperking.  
Deelnemers zijn: 

- Dhr. Henk van der Beek, Vicevoorzitter MKB Nederland (Rotterdam)     
- Dhr. Dr. Michael P. Bergen, lid Raad van Bestuur ‘Rijndam Revalidatiecentrum’  
- Mw. Dr. Mieke Cardol, lector ‘Disability Studies, diversiteit en participatie’ aan de 

Hoge School Rotterdam      
- Dhr. Henry. Greenfield, Coördinator Toegankelijkheid en Diversiteit EUR; studeren 

zonder drempels      
- Dhr. Sander de Kramer, Radio en TV presentator, schrijver columnist, mede 

initiatiefnemer Sunday Foundation. Bekend ook als Hoofdredacteur van de 
‘Straatkrant’       

- Dhr. Pedro Peters, Algemeen Directeur, CEO van de RET   
- Dhr. Mr. Roland H.J. Wondolleck, voormalig Algemeen Directeur The Hague 

Airport BV  
 

3.3 VGR organisatie 
Bestuur 
Voorzitter: Nardy Desloover                                                                                                                     
Secretaris: Jan Poot                                                                                                                       
Penningmeester: Diederik Ipenburg                                                                                                                                      
Bestuursleden: Lia Schop en Alie Visscher 
 
Het bestuur is een meewerkend bestuur dat naast de bestuurstaken participeert in 
overlegvormen in de stad: adviesgroep Sport voor mensen met een beperking,  
Programma Langer Thuis (stalling scootmobiel), Gastvrij Rotterdam (toegankelijke 
horeca), MKB, IDEM, Iederin, Brede Raad, Oogvereniging regio Rijnmond, RET-VGR-
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overleg, RTC/RMC, Metrocov (consumenten adviesorgaan van Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag). 
 
Tevens nemen enkele bestuursleden regelmatig de rol op zich van 
accountbeheerder/projectleider van een project, nemen deel aan de schouw van een 
gebouw of buitenruimte en geven zij ervaringsdeskundig advies op het gebied van 
toegankelijkheid.        
 
Team 
Per 1 januari  2016 bestaat het team van de VGR uit een bureaucoördinator voor 20 uur 
per week en het bestuur van de VGR. Ondersteuning wordt geboden door zeven  
vrijwillige medewerkers op het terrein van website, redactie artikelen, vervoer en 
projectondersteuning.  
 
Adres:  
Rode Kruisgebouw aan de Leeuwenstraat 9-11, 3011 AL Rotterdam / 010-4113318  
 www.vgr-rotterdam.nl  
 
 
 

 
foto: entree Rode Kruisgebouw 

 
  

http://www.vgr-rotterdam.nl/
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4. Samenvatting VGR nu en in de toekomst  

 
Het doel en bestaansrecht van de VGR is er voor zorg te dragen dat mensen met een 
beperking als ieder ander kunnen deelnemen aan de samenleving; waar nodig met 
speciale voorzieningen. 
 
De middelen die de VGR hiervoor inzet zijn: 

- De ervaringskennis van mensen met een beperking. Zij kunnen als geen ander 
aangeven waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Die ervaringskennis 
wordt door de VGR gebundeld tot bruikbare algemene (beleids-)informatie voor 
o.a. vervoerders, MKB, sport- en culturele organisaties en op verzoek aan de 
gemeente en de politiek.  De VGR kan zodoende invloed uitoefenen om 
voorzieningen toegankelijk te krijgen voor mensen met een beperking.  

- De VGR is er ook voor het opvangen van signalen over de uitwerking van het 
beleid op burgers met een beperking in Rotterdam. Deze signalen worden 
doorgeleid naar desbetreffende organisaties. 

- De VGR beoordeelt en schouwt in Rotterdam de toegankelijkheid van de binnen- 
en buitenruimte, samen met mensen met een functiebeperking. Op die manier 
kan in de praktijk worden beoordeeld of een locatie toegankelijk is en wordt 
geadviseerd hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht.  

 
In 2016 heeft een organisatiekanteling plaatsgevonden. In plaats van overleggen met de 
gemeente over het toegankelijker maken van stad is de focus verlegd naar het 
auditen/schouwen van locaties op toegankelijkheid in het meer (publiek) private 
maatschappelijk veld in Rotterdam. De toekomst zal uitwijzen of en hoe er in Rotterdam 
plaats zal blijven voor de collectieve belangenbehartiging.   
 
De VGR zal zich constructief blijven inzetten, om in samenwerking met haar partners en 
vrijwilligers en haar netwerk, de verbindende schakel te zijn en te blijven om de 
participatie van de burger met een beperking mogelijk te maken.  
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Bijlage I 

 
Ledenlijst VGR 2016 
 

1. Arrows’81 
2. ASVZ 
3. Bartimeus 
4. BOSK Rotterdam 
5. De Zonnebloem 
6. Dr. M. Polanoschool 
7. Epilepsie Vereniging Nederland, gewest zuidwest 
8. Coöperatie i.o. Wijkbussen Rotterdam 
9. Gehandicapten Platform Feijenoord / Obstakel 
10. Gemiva-SVG Groep / De Nieuwe Schalm 
11. Helen Keller stichting 
12. Koninklijke Aurisgroep 
13. Koninklijke Visio Rotterdam 
14. Longfonds Rayon Rijnmond 
15. Metro BE / Blauwe Vogels Rotterdam e.o. 
16. Middin 
17. Multiple Sclerose Vereniging Nederland 
18. NVVS Rotterdam 
19. Oogvereniging 
20. Parkinson Vereniging 
21. Psoriasis Vereniging Zuidwest Nederland 
22. Reconvalescentenschool 
23. Reumapatiëntenvereniging Rotterdam e.o. 
24. Rijvereniging De Hazelaar 
25. RIS- Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten 
26. Rode Kruis afd. Rotterdam 
27. Samen 010 (voorheen KSA) 
28. Hersenletsel.nl (voorheen Samen Verder, Ver. Voor CVA gehandicapten) 
29. Stichting Bouwend Rotterdam 
30. Stichting Haben 
31. Stichting Ik werk! 
32. Stichting Pijn-Hoop, regio Zuid Holland Zuid 
33. Stichting Roeivalidatie 
34. Stichting Rolstoelbus Rotterdam 
35. Stichting Sportieve Handy’s 
36. Stichting Zwemgym  
37. Streven doet Herleven 
38. SVBS 
39. SwedoRo 
40. VSN 

 
Het VGR lidmaatschap werd beëindigd door: 
- Jacob en Geertruida Hoekstichting wegens beëindiging van haar activiteiten 
- Dit Koningskind wegens opheffing 
- ANGO Haaglanden en ANGO Rotterdam wegens opheffing 


