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Voorwoord  
 

 
Hoe gewoon is normaal? 
  
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het voorjaar 2020 en woedt de Corona-
epidemie in volle omvang. We horen vanuit Den Haag dat we moeten toewerken naar 
“het nieuwe normaal”. De vraag is hoe ‘normaal’ dat nieuwe normaal daadwerkelijk zal 
zijn en voelen. Ik weiger vooralsnog te accepteren dat bezoeken op afstand, knuffel- en 
contactvermijding, beperkt samenzijn en -komen als normaal moeten worden 
beschouwd. Mensen zijn op deze aardbol om samen te leven, samen te werken, samen 
te zijn, samen lief te hebben et cetera. Ik hoop zeer dat het nieuwe normaal weer snel 
tot het ‘oude normaal’ zal degraderen. 
  
Voor de VGR is het begrip “samen” ook van groot belang. De burger met een beperking 
moet zo veel mogelijk met eenieder kunnen samenleven: bijvoorbeeld op straat, in het 
vervoer, in de sportschool en op het werk. Om dat doel te bereiken hebben we ook in 
2019 weer veel werk verzet. Minder dan we zouden willen, maar genoeg om met 
tevredenheid op terug te kijken. Wij hopen dat u dat na lezing van dit Jaarverslag met 
ons eens zal zijn. 
  
Met haar activiteiten probeert de VGR de inclusieve samenleving naderbij en “normaal” te 
krijgen. Het moet volstrekt gewoon zijn dat ook een blinde met het openbaar vervoer 
kan reizen, een doof iemand een museum kan bezoeken, een verstandelijk beperkte 
burger zijn stem kan uitbrengen en dat een rolstoelgebruiker de horeca kan bezoeken. 
Kortom, dat het in alle opzichten ‘gewoon’ is dat iedereen mee doet, met of zonder 
beperking. 
  
Ieder mens is bijzonder en daarmee dus ook ‘ongewoon’. Dat is prima, want het maakt 
de samenleving tot een veelvormig geheel. De samenleving wordt erdoor verrijkt. Maar 
de betekenis van ieder mens is – in al die verscheidenheid – wel universeel. Nét zo 
belangrijk en nét zo normaal als ieder ander. Gewoon ertoe doen en gewoon erbij horen. 
De VGR hoopt zeer dat dát het “nieuwe normaal” gaat worden. Wij blijven daaraan 
werken. U toch ook? 
 
 
 
Nardy Desloover 
voorzitter VGR 
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1. Toegankelijkheid: toets en advies in 2019 

Toets op toegankelijkheid door de VGR 
De VGR toetst de algehele toegankelijkheid van binnen- en buitenruimten, van informatie 
en communicatie, rekening houdend met alle typen beperkingen.  
 
Omdat organisaties en ondernemers geacht worden vanaf 1 januari 2017 te werken aan 
een algehele toegankelijkheid, brengt de VGR in kaart hoe het met de toegankelijkheid is 
gesteld en op welke wijze die verbeterd kan worden. De VGR heeft daarvoor een 
toegankelijkheids-toets ontwikkeld, waarmee de toegankelijkheid van binnen- en 
buitenruimten in beeld wordt gebracht. 
 
Een adviseur toegankelijkheid of een team, bestaande uit een van de VGR-adviseurs en 
enkele geselecteerde ervaringsdeskundigen, voert de toets op locatie uit. De toets is 
onder andere gebaseerd op toegankelijkheidseisen uit het Bouwbesluit, de richtlijnen in 
het Handboek voor Toegankelijkheid, het ITS-keurmerk, de richtlijnen Toegankelijkheid 
Indoor sportaccommodaties, aangevuld met de expertise van de adviseurs. 
Het VGR-team beoordeelt de toegankelijkheid voor mensen met een motorische, visuele, 
auditieve en verstandelijke beperking. 
De uitkomst van de toets wordt in een rapport aan de opdrachtgever gestuurd. Eventuele 
adviezen ter verbetering van de toegankelijkheid zijn daarin opgenomen. De adviezen 
worden uitgebracht met in achtneming van redelijkheid en billijkheid van wat verwacht 
kan worden van een organisatie en de locatie. Indien wordt voldaan aan eisen en normen 
van de toegankelijkheid, rekening houdend met redelijkheid en billijkheid, wordt het 
VGR- toegankelijkheidsvignet uitgereikt. 
 
Locaties waar op toegankelijkheid is getoetst en geadviseerd in 2019 
 
Ambachtenwijk Schiedam 
Vanwege een herziening en ophoging van het stratenplan in de Ambachtenwijk in 
Schiedam heeft de gemeente Schiedam de VGR gevraagd om de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van de buitenruimte in de Ambachtenwijk voor mensen met een 
beperking en ouderen te onderzoeken en te rapporteren. 
 
Tijdens de schouw is in de betreffende wijk gekeken naar de trottoirs (vrije doorgang, 
opstelplaats vuilnisbakken), afritjes en hellingbanen, oversteekplaatsen en 
bijzonderheden ter plaatse.  
 

   
foto: oneffen stoep     foto: overhangend groen 
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Renovatie Coolsingel 
De VGR heeft de gemeente geadviseerd over de oversteekmogelijkheden voor mensen 
met een visuele beperking en de aansluitingen van de geleidelijnen op de in- en 
uitgangen van de metrostations. 
 
Hoek van Holland 
De VGR bekeek de ontwerptekeningen en heeft de gemeente geadviseerd over een 
veilige en toegankelijke route vanaf het nieuw te realiseren metrostation Hoek van 
Holland-Strand naar het strandplein/strand. 
 
Rotterdampaswinkel 
Bij de interne verhuizing van de Rotterdampaswinkel in de Centrale Bibliotheek heeft de 
VGR ter plaatse geadviseerd omtrent toegankelijkheid. Daarnaast zijn de 
bouwtekeningen bekeken en van advies voorzien, om te komen tot een volledige 
toegankelijkheid van de Rotterdampaswinkel. 
 
Fenix II: buitenruimte / Landverhuizersmuseum 
Met Stadsontwikkeling (gemeente Rotterdam) waren voorbereidende gesprekken over de 
buitenruimte van Fenix II (op Katendrecht) en de toegankelijkheid ervan. Tekeningen 
van de buitenruimte werden bekeken door de VGR. In 2020 e.v. zal de VGR ook worden 
betrokken bij het garanderen van de toegankelijkheid van het nieuw te realiseren 
Landverhuizersmuseum (op de locatie van Fenix II). 
 
 

       
foto: kade Feniks I in nieuwe staat    foto: kade Feniks II in oude staat 
 
Voortgang Het Park 
In 2018 bracht de VGR op verzoek van Stichting Droom en Daad de toegankelijkheid van 
Het Park (bij de Euromast) in kaart; op 1 oktober 2019 tekenden de gemeente 
Rotterdam en stichting Droom en Daad de intentieovereenkomst ‘Revitalisatie van Het 
Park’. Eind 2019 werd een proefvlak van de nieuwe bestrating door Het Park gelegd. Dit 
project zal in 2020 e.v. doorlopen. 
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foto: proefvlak bestrating 
 
 
Huis op Zuid  
Dit project op Zuid bij de Laan op Zuid omvat een sporthal, zwembaden (instructiebad en 
oefenbad) en een school. Bij de uitvoering van het project wordt de toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking in de gaten gehouden door ZET en een van de adviseurs 
toegankelijkheid van de VGR.  
 
Plein Arminiuskerk 
Het voorterrein van de historische Arminiuskerk aan de Westersingel wordt in de oude 
luister hersteld. De VGR heeft in opdracht van de Stichting Droom en Daad de 
ontwerptekeningen bekeken en ter plaatse een schouw uitgevoerd. De adviezen om het 
plein optimaal toegankelijk te maken voor mensen met een beperking zijn door het 
architectenbureau Braaksma en Roos overgenomen.  
 

 
foto: Arminiuskerk 
 
 
Vlietlandziekenhuis 
Advisering door de VGR met betrekking tot het verleggen van de geleidelijn in de 
buitenruimte om het werkterrein heen, dat was aangelegd tijdens de verbouw van de 
afdeling oncologie en borstkliniek van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. 
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Kunsthal  
In april werd een laatste tentoonstelling door onze testteams bezocht en ook de 
toegankelijkheid van déze tentoonstelling werd op verzoek van de Kunsthal in kaart 
gebracht. 
 

                 
foto: kunst van Picasso                              
 
 
Waar we verder over spraken in 2019  

- toegankelijkheid van het Eurovisie songfestival 
- toegankelijkheid Rotterdamse festivals 
- toegankelijkheid stembureaus 
- toegankelijkheid EMC, renovatie faculteit EMC 
- toegankelijkheid Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
 
 
2. Collectieve belangenbehartiging 

 
Volwaardig burgerschap  
De deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij is het doel bij de 
activiteiten van de VGR. Aan de hand van signalering, gevraagd en ongevraagd 
schouwen, meldpuntfunctie, klachtenbundeling etc. stelt de VGR ongewenste situaties 
vast en adviseert zij verbeteringen aan private (bv. horeca) en publieke organisaties (bv. 
gemeente). De VGR vindt het belangrijk haar rol als collectieve belangenbehartiger te 
blijven uitvoeren, ondanks dat hiermee niet altijd inkomsten gegenereerd worden. 
 
Algemene signalen 
Ook in 2019 zijn signalen van burgers ontvangen waarbij zij aangaven beperkingen te 
ondervinden om maatschappelijk optimaal te functioneren en deel te nemen aan het 
openbare leven.   
Met name over het doelgroepenvervoer door Trevvel kwamen veelvuldig signalen binnen. 
Naar aanleiding van de vele klachten is de ombudsvrouw Rotterdam inmiddels een 
onderzoek gestart naar Trevvel.  
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Wat hebben we gedaan aan collectieve belangenbehartiging? 

WMO-aanvragen hulpmiddelen 
In het voorjaar van 2019 vroeg de VGR haar achterban om problemen met de 
verstrekking van hulpmiddelen te melden. Daaruit kwamen te weinig reacties en waren 
er onvoldoende harde cijfers om het gesignaleerde probleem aan te kaarten bij de 
Rotterdamse wethouder. 
 
Toegankelijke stembureaus 
Om het belang van toegankelijke stembureaus te benadrukken, hebben op woensdag 20 
maart 2019 tijdens de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen Lia 
Schop en minister Hugo de Jonge samen gestemd in het EMC (filmpje OPEN Rotterdam). 
 
Toegankelijkheid raadsvergaderingen voor doven en slechthorenden 
De VGR maakte het college van B&W attent op een systeem waarbij via 
spraakherkenning doven en slechthorenden de mogelijkheid wordt geboden de 
raadsvergaderingen rechtstreeks te volgen.  
Nadien is gebleken dat dit de aandacht van de gemeente heeft. Een motie van de Partij 
voor de Dieren om te bezien of dit systeem in Rotterdam kan worden ingevoerd, is 
aangenomen. 
 
 
Vervoer 
Om deel te kunnen nemen aan het leven buiten hun eigen woning, is toegankelijk 
(openbaar) vervoer voor mensen met een beperking heel belangrijk. Als 
belangenbehartiger heeft de VGR gestructureerd overleg met RET; binnen de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de VGR-vertegenwoordiging in het 
consumenten adviesorgaan Metrocov. 
 
In het Metrocov en MRDH-overleg is, tijdens de 8 bijeenkomsten, gesproken over 
allerhande onderwerpen die ertoe moeten bijdragen dat de Rotterdammer met een 
functiebeperking beter in staat is zich zelfstandig in het openbaar vervoer te begeven. 
Steevast wordt daarbij getracht structurele verbeteringen te realiseren.  
 
RET 
De samenwerking tussen VGR en RET vindt gestructureerd plaats op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn de vier onderdelen advies, overleg, schouwen 
ter plaatse en bijzondere projecten opgenomen. Jaarlijks wordt op basis van een 
projectplan aan die vier onderdelen inhoud gegeven. Doel is om het openbaar vervoer 
voor mensen met een beperking te verbeteren door middel van signalering en advisering, 
waarbij de focus steeds meer verschuift van het bespreken van individuele klachten naar 
toekomstig beleid van de RET. In 2019 vond vier keer het reguliere openbaar 
vervoersoverleg plaats. 
 
Inzet vanuit de VGR is geleverd aan de volgende specifieke projecten: 

- Het ter plaatse beoordelen van de uitgevoerde aanpassingen op tramperrons in 
Rotterdam en Schiedam. Van belang is dat niet alleen de tramperrons zelf 
toegankelijk zijn, maar dat er ook een correcte aansluiting vanaf de openbare 
ruimte naar de tramhalte aanwezig is (in de vorm van geleidelijnen). Voor dat 
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laatste is de gemeente verantwoordelijk. Dit is een doorlopend aandachtspunt. 
 

- In 2019 is consensus bereikt door RET, PBT (Project Bureau Toegankelijkheid), de 
gemeente Rotterdam en de VGR over de interpretatie van PBT-richtlijnen en de 
uitwerking daarvan in de praktijk voor tramperrons en aanlooproutes. 

           
          foto: tramhalte met rolstoelicoon en geleidelijn 

 
- Busstation Zuidplein 

Advisering aan de gemeente over de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking van 
het nieuw te realiseren busstation Zuidplein.  
 
 
 

 
 
 
                                                                                                      

                                                                                     foto: bus op Zuidplein 
- RET en studenten Hogeschool Rotterdam  

De VGR nam deel aan studentpresentaties op 25 april 2019, waarin door 
studenten voorstellen werden gedaan voor het toegankelijker maken van het OV. 
De VGR maakte deel uit van de jury. 
 

- Er is een begin gemaakt met het schouwen van de RET-metrostations en de 
gemeentelijke buitenruimte van de Hoekse Lijn. De stations Nieuwland en 
Vlaardingen zijn in 2019 bekeken, de overige stations volgen in 2020. 

 
- Week van de Toegankelijkheid 

In de Week van de Toegankelijkheid in oktober 2019 is een advertentie geplaatst 
in het Dagblad Metro, waarin de samenwerking tussen de RET en de VGR naar 
voren komt in het gezamenlijk streven naar toegankelijk openbaar vervoer. In de 
door de RET geplaatste advertentie, ½ pagina groot, werd in beeld en tekst 
duidelijk de instapmarkeringen voor rolstoelgebruikers (2e deur) met de 
geleidelijn naar instapmarkering voor blinden en slechtzienden (1e deur) op het 
tramperron weergegeven. 
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NS 
NS-station Rotterdam Alexander: de VGR heeft de aannemer advies verstrekt over de 
aanpassingen die nodig zijn om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te 
waarborgen tijdens de verbouwing van dit NS-station. 

 

 

foto: bouwwerkzaamheden NS-station Rotterdam Alexander 

 
Doelgroepenvervoer 
Met doelgroepenvervoerder Trevvel zijn de eerste contacten gelegd om in de toekomst te 
komen tot een gestructureerd overleg over het zgn. doelgroepenvervoer van mensen 
met een beperking. In 2019 is twee keer overleg geweest met Trevvel over wat de VGR 
kan betekenen voor participatie d.m.v. een cliëntenpanel. In 2019 is dit gebleven bij 
gesprekken, omdat er zoveel andere problemen waren bij Trevvel. In 2020 wordt het 
gesprek verder opgepakt. 
 
 

 
foto: Trevvel-busje 
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Buitenruimte 
 
Kop van Zuid 
Olympisch tenniskampioene Esther Vergeer was op 7 februari voor één dag 
hoofdredactrice van RTV Rijnmond. In dat kader nam zij een kijkje op de Kop van Zuid 
en testte een aantal door de VGR aangedragen locaties in dit populaire deel van 
Rotterdam.  
VGR-voorzitter Nardy Desloover legde in het ter plekke gemaakte televisie-item van RTV 
Rijnmond de functie van de VGR uit. 
 

             
foto: interview met Esther Vergeer         foto: interview met Nardy Desloover 

 
 
Overleg Parkeervoorzieningen 
Eén of tweemaal per jaar voert de VGR overleg met de gemeentelijke dienst 
Parkeervoorzieningen over parkeercasuïstiek voor mensen met een beperking. 
Binnengekomen signalen worden besproken in dit overleg. Ook wordt gekeken naar de 
beschikbare gehandicaptenparkeerplaatsen. 
 
In 2019 heeft geen bijeenkomst plaatsgevonden met Parkeervoorzieningen wegens 
langdurige ziekte van enkele deelnemers. 
 

 

foto: parkeren mindervaliden 
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Sport en Vrije tijd 
 

1. Adviesgroep Sport voor mensen met een beperking 
De VGR neemt deel aan de adviesgroep ‘Sport voor mensen met een beperking’. 
Deze adviesgroep adviseert de gemeente ten behoeve van het beleid voor 
sporters met een beperking. In 2019 zijn er ca. vijf vergaderingen geweest waarin 
o.a. de volgende thema’s aan bod kwamen: toegankelijkheid van de 
sportaccommodaties, bekendheid van het aangepast sporten, VN-verdrag, 
vindbaarheid van aangepaste sporten, sportvervoer, begeleiding van 
sportconsulenten naar een sportvereniging, verlaagde sportparticipatie door 
vooral het tekort aan financiën. 
 
Met name de drempels om te sporten voor mensen met een beperking (o.a. 
financiën) had de aandacht van de adviesgroep. 
 

2. Problematiek op het gebied van financiën/volwassenensportfonds 
Een van de Rotterdamse politieke partijen zocht (naar aanleiding van haar motie 
in het voorjaar van 2019) contact met de VGR vanwege het tekort aan financiën 
bij mensen met een beperking om te gaan sporten. Dat is de aanzet geweest om 
een volwassensportfonds op te zetten. In 2019 is gestart met de voorbereidingen 
voor een pilot in 2020, waar een deel van de Rotterdammers met een beperking 
gebruik van kan gaan maken. 
 

3. Participatie bij denktank 
De achterliggende gedachte is Rotterdamse partijen geïnteresseerd krijgen voor 
een volledig toegankelijke sportaccommodatie die in eerste instantie gebruikt kan 
worden voor en door mensen met een beperking en die ook gebruikt kan worden 
voor sociale activiteiten voor en door mensen met een beperking. 
 

           
foto: sporters rolstoelrugby (RIS) 
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3. Rondom VGR  

 

VGR-archief 
Het archief van de VGR dat ruim 40 jaar beslaat, is in 2019 doorgenomen en geschoond. 
Daarbij zijn hoofd- en bijzaken volgens de aanwijzingen van het Rotterdamse 
gemeentearchief gescheiden, waarop het archief is overgedragen aan het 
gemeentearchief.  

 
VGR - ambassadeursnetwerk 
Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie en daardoor van menskracht en 
middelen is de VGR tot haar grote spijt nauwelijks meer in staat haar ambassadeurs op 
wijkniveau steun te bieden. De VGR is derhalve uitermate dankbaar dat 
belangenbehartigers op wijkniveau de VGR nog steeds van informatie voorzien over wat 
er op wijkniveau verbeterd kan worden. Door die informatie te bundelen en bespreekbaar 
te maken in overkoepelende overleg met bijvoorbeeld RET, Metrocov, MRDH, 
doelgroepenvervoer, taxi’s en Parkeervoorzieningen kan van verschillende kanten druk 
worden uitgeoefend om gewenste verbeteringen te realiseren.  

Veel ambassadeurs doen actief mee aan het schouwen. Van bijvoorbeeld de mate van 
toegankelijkheid van de stembureaus, de informatievoorziening in bus, tram en metro en 
de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaatsen. Zij dragen 
er allen aan bij dat een representatief beeld van de toegankelijkheid in Rotterdam en 
omgeving gegeven kan worden. Ambassadeurs zijn en blijven ‘de oren en de ogen’ in de 
wijken van Rotterdam om de signalen te verzamelen van obstakels waar mensen met 
een beperking in hun dagelijks leven mee worden geconfronteerd. Ook wensen over 
verbeteringen en aanpassingen worden gehoord en aan de orde gesteld. 

Ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen, die meestal ook actief zijn als 
belangenbehartiger in hun eigen gebied. Onderling wordt informatie en kennis gedeeld.  

Mensen met een motorische beperking, mensen die doof of slechthorend, blind of 
slechtziend zijn en mensen die laaggeletterd zijn of verstandelijk beperkt, 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: “Praat met mij, niet over mij!” 
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VGR - organisatie 
 
Bestuur 
Voorzitter: Nardy Desloover                                                                                                                     
Secretaris: Jan Poot                                                                                                                       
Penningmeester: Diederik Ipenburg                                                                                                                                      
Bestuurslid: Lia Schop  
 
Het bestuur is een meewerkend bestuur. Enkele bestuursleden participeren naast de 
bestuurstaken in overlegvormen in de stad: adviesgroep Sport voor mensen met een 
beperking, IDEM, Iederin, Oogvereniging regio Rijnmond, RET-VGR-overleg, Metrocov 
(consumenten adviesorgaan van Metropoolregio Rotterdam Den Haag). 
 
Tevens nemen enkele bestuursleden regelmatig de rol op zich van 
accountbeheerder/projectleider van een project, voeren zij als adviseur toegankelijkheid 
de toets op toegankelijkheid uit van een gebouw of buitenruimte en geven zij advies op 
het gebied van toegankelijkheid, ook in de tekenfase van projecten.         
 
Team 
Het team van de VGR bestaat 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.  
In 2019 is de betaalde medewerker langdurig uitgevallen wegens ziekte. De 
werkzaamheden zijn door de ondersteunende vrijwilligers overgenomen. 
 
Adres:  
Rode Kruisgebouw (1e verdieping) aan de Leeuwenstraat 9-11, 3011 AL Rotterdam / 
010-4113318  www.vgr-rotterdam.nl  
 
 

 
foto: entree Rode Kruisgebouw 
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4. Samenvatting VGR nu en in de toekomst  

 
Het doel en bestaansrecht van de VGR is ervoor te zorgen 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 zo invloed uitoefenen om voorzieningen 
toegankelijk te maken 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 
doorgegeven 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.  

 
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.  
 

Uit: bestuursvergadering 24 september 2019 
De vraag rijst of de VGR nog wel collectieve belangenbehartiging vervult. We constateren 
dat dat wel het geval is, maar met een andere insteek van vroeger. We zijn minder dan 
vóór juli 2015 gericht op directe en brede belangenbehartiging, maar focussen ons op 
toegankelijkheid. Met onze focus op dat belang (in de meest brede zin) behartigen we de 
belangen van alle Rotterdammers met een beperking. Daarnaast zijn we ook 
representant van onze achterban en kunnen we signalen die het individuele niveau 
overstijgen “collectief” aankaarten/aanpakken. De signaleringsfunctie is daarom ook van 
betekenis. 
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Bijlage I 

 
Ledenlijst VGR 2019 
 

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

 
 


