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Woord van de voorzitter
Het jaar 2012 was een jaar dat in het teken stond van ‘verandering’.
Verandering in de vorm van het verhuizen van ons kantoor naar de Skagerrakstraat 1a.
Dit na een teleurstelling in eerder toegezegde kantoorruimte aan ons. Wij zijn dan ook
zeer dankbaar aan 2Switch Zutphen, die ons een mooi kantoor en vergaderruimte ter
beschikking heeft gesteld.
Verandering betreffende onze basissubsidie van de gemeente Zutphen, deze kwam per
1 januari 2012 te vervallen.
Er is door ons initiatief een Platform Maatschappelijke Ondersteuning opgericht naar
aanleiding van onze ‘Sociale Samenhang’ bijeenkomsten. Hiermee is een
intentieverklaring met de gemeente Zutphen getekend op 20 juni 2012.
Er zijn veranderingen binnen de samenstelling van het bestuur gekomen. De heren
Moed en Van der Kort hebben ons verlaten, wij danken hen voor de tijd en inzet die ze
hebben gegeven aan de stichting.
Er is een nieuw lid bijgekomen, mw E. Verbruggen, zij was al jaren actief binnen de
commissie ScoZu, wij wensen haar veel wijsheid in haar nieuwe taak als bestuurslid voor
ScoZu.
De hr. E. Rossel is secretaris en zelf ben ik voorzitter van het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning.
De heer J. Meessen is tweede penningmeester geworden en zal begin 2013 eerste
penningmeester zijn.
Wij zijn erg creatief geweest met het werven van sponsoren en donateurs, in de
toekomst moeten wij ons daar continue mee bezig houden om het voortbestaan van de
stichting te waarborgen.
Het bestuur vond het een succesvol jaar, we hebben allemaal heel veel gedaan en
iedereen heeft zich ingezet waarvoor onze dank.
Als stichting blijven wij alert op het beleid van de gemeente betreffende onze doelgroep.
De samenwerking met diverse organisaties zoals: ZorgBelang Gelderland, Stichting
Perspectief, Dorpsraad Warnsveld, de gezamenlijk ouderenbonden, Sutfene, Sensire en
plaatselijke organisaties blijft van groot belang.
Meerdere keren per jaar hebben wij overleg met de beleidsmedewerker van de
gemeente.
Alle leden van de stichting hebben op hun gebied een training gevolgd om zo onze
adviezen en inzet nog meer te verbeteren.
De samenwerking met de gemeente is erg goed en er is regelmatig overleg met de
diverse ambtenaren, daardoor houden wij elkaar goed op de hoogte.
Wij gaan de activiteiten met dezelfde inzet voortzetten in 2013 en zien onze toekomst en
die van onze doelgroep met vertrouwen tegemoet.
Voorzitter, mw C.W.B. van der Tuin
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Samenstelling Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
In 2012 was de samenstelling als volgt:

mw C.W.B. van der Tuin

Voorzitter
Commissie Wmo
Commissie P.R.
Commissie scootmobieldag
Voorzitter PMO

hr D.T. Brouwer

1ste Penningmeester
Ervaringsdeskundige
Commissie scootmobieldag
Commissie Wmo

hr H. Hartemink

1ste secretaris
Commissie toegankelijkheid
Algemene leiding op kantoor

hr H. Hartman

Ervaringsdeskundige
Commissie toegankelijkheid

mw C. Mak

Commissie toegankelijkheid
Commissie Wmo
Commissie scootmobieldag

hr J.R. Moed

Ervaringsdeskundige
Commissie Toegankelijkheid
Commissie P.R.

hr G. v.d.Kort

Ervaringsdeskundige
Commissie scootmobieldag
Commissie ScoZu

hr E. Rossel

2de secretaris
Commissie P.R.
Commissie Wmo
Secretaris PMO

hr J. Meessen

2de Penningmeester
Commissie P.R.
ScoZu

hr M. Brummelman

Commissie Wmo
Commissie PMO
Commissie toegankelijkheid

mw E. Verbruggen

Commissie ScoZu
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Activiteiten van de stichting

Wij hebben 10 keer vergaderd. De werkgroepen hebben daarnaast nog diverse keren
vergaderd om zo tot adviezen en activiteiten te komen.
Door de stichting werden de volgende projecten in 2012 gerealiseerd:
-

Scootmobiel instructiedag
ScoZu groep
Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Sociale Samenhang bijeenkomsten
Project groep Noorderhaven
Projecten wijk Noordveen

De activiteiten waar wij als stichting bij betrokken waren in 2012:
-

Advisering op diverse bouwplannen
Waterkwartier wijkindeling
Bezoeken vergaderingen met ZorgBelang Gelderland
Aanwezig bij de commissie- en forumvergaderingen
Belangenbehartiging voor de RIBW, GGNet
Hart van de wijk
’t Warnshuus
‘ Aandacht voor iedereen’
Woonvisie

De stichting kan nog heel goed nieuwe leden gebruiken om ons team te
versterken. De werkzaamheden zijn zeer divers, van administratie tot
uitvoerende taken.
Neem contact op met ons als u dit aanspreekt.
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Verslag van de secretaris.
Dit jaar was een jaar van de veranderingen, zo moesten we weer op zoek naar een
nieuwe kantoorruimte omdat het gebouw de Leeuwerikweide waarin wij zaten gesloopt
werd en door het wegvallen van de subsidie van de gemeente was er ook geen budget
meer voor de huur van een andere ruimte.
Gelukkig vond onze voorzitter de kringloopwinkel 2Switch bereid om ons om niet een
ruimte ter beschikking te stellen.
Met dank aan Addink distributie b.v. voor de bus en Johan van der Tuin als chauffeur
konden we al onze spullen op 26 mei gaan verhuizen naar onze nieuwe ruimte aan de
Skagerrakstraat.
Inmiddels staat alles weer op zijn plaats en zijn we gewend aan onze nieuwe locatie.
Dank zij een subsidie van Zutphense H.A.N.D. konden we een nieuwe laptop kopen
voor ons kantoor.
De oprichting van het PMO betekende voor onze administratie een hoeveelheid nieuwe
werkzaamheden.
Het PMO is een virtuele organisatie waarvan de administratieve werkzaamheden door
onze stichting worden uitgevoerd.
De correspondentie gaat hoofdzakelijk per e-mail.
De volgende werkzaamheden vinden op ons kantoor plaats:
- Uitnodigingen en andere stukken voor vergaderingen verzenden.
- Notuleren vergaderingen en uitwerken notulen en verzenden.
- Verwerken van post en e-mail en onderbrengen in administratiesysteem.
- Beantwoorden van post en e-mail.
- Regelen van bijwonen vergaderingen en symposia en cursussen door de leden.
- Verwerken van de verslagen van leden.
- Contacten onderhouden met andere organisaties.
- Relevante stukken van de stichting onderbrengen in het archief.
- Bijhouden van de administratie van de scootmobielgroep Scozu.
Al met al was het een druk jaar voor het kantoorteam maar we konden alle
werkzaamheden correct en op tijd uitvoeren.
We denken dat we ook in het nieuwe jaar weer voor een goede administratie en
organisatie kunnen zorgen voor de stichting als ook voor het PMO.

Secretaris hr H. Hartemink
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Verslag van de penningmeester
Het jaar 2012 was bijzonder: het was het eerste jaar dat we zonder de basissubsidie,
welke we altijd van de gemeente Zutphen ontvingen, moesten werken. Door dit gemis
moesten de leden van de stichting flink aan de bak om de financiële middelen binnen te
krijgen. Diverse mensen binnen de stichting hebben heel veel werk verzet om dit voor
elkaar te krijgen.
We willen de donateurs en de sponsoren dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage
om de stichting draaiende te houden.
In het bijzonder danken wij VVN afd. Zutphen voor hun bijdrage, want zonder deze
bijdrage kon de scootmobieldag niet gehouden worden. Daarnaast ontvingen wij van
Specsavers een aanzienlijke bijdrage. Van de Zutphense H.A.N.D. kregen wij een
donatie om een nieuwe computer aan te schaffen.
De gemeente Zutphen heeft een bijdrage geleverd om de Sociale Samenhang, waarmee
het Platform Maatschappelijke Ondersteuning was gestart, een begin te geven.
Van Zorgbelang Gelderland ontvingen wij gelden om een tweetal activiteiten in 2013
mogelijk te maken.
Wij willen deze instanties dan ook hartelijk danken. Hierdoor konden we met een heel
klein negatief saldo afsluiten.
Voor mij persoonlijk was dit het laatste verslag. Per 1 januari 2013 neemt de heer Jan
Meessen mijn taak over. Het laatste halve jaar heeft hij al benut om zich te verdiepen in
de materie van de stichting. Met hem kan de stichting goed verder.
Penningmeester,hr D. T. Brouwer
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Sponsors en donateurs
Om ons werk voort te kunnen zetten en om het voortbestaan van de stichting te
waarborgen, hebben wij sponsors en donateurs hard nodig.
In 2012 kregen wij de volgende donaties van sponsoren en donateurs:
-

2Switch heeft kantoor en vergaderruimte beschikbaar gesteld
Gemeente Zutphen een bijdrage voor het organiseren van de
‘Sociale samenhang’ bijeenkomsten
VVN voor het organiseren van de Scootmobielinstructiedag
Stichting H.A.N.D. voor de aanschaf van een laptop
Specsavers voor het gespaarde geldbedrag zodat wij verder kunnen
met het organiseren van diverse activiteiten
ZBG voor drukwerk PMO en teambuilding bestuursleden
Sutfene voor een banner op de website
Diverse donateurs boden een bijdrage aan ter ondersteuning van
ons werk
Zutphense Uitdaging bood koffie/ thee met appelgebak aan voor de
opening van ScoZu
Jeroen van der Tuin en Jason Jeffers hebben bijgedragen aan het
onderhouden van de website www.platformgcz.com

De stichting draait op vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Mocht u ons een warm hart
toe dragen dan is uw bijdrage van harte welkom. Het stelt ons in de mogelijkheid om
onze projecten uit te voeren en veel mensen tevreden te stellen.
Wij danken onze sponsoren en donateurs van het afgelopen jaar voor hun bijdrage en
hopen de komende jaren weer op hen te mogen rekenen.
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Jaarwerkplan 2013/2014
Vanaf april zal de scootmobielgroep ‘ScoZu’ weer starten met hun maandelijkse
toertochten door de omgeving van Zutphen. Hierbij zijn nu ook fietsers welkom om mee
te toeren.
Wij blijven samen werken en trainingen volgen van ZorgBelang Gelderland.
De Scootmobieldag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij het gehele jaar mee
bezig zijn. In 2013 zal de deelname gratis zijn.
PMO zal elke 2 maanden bij elkaar komen en zal de gemeente en andere organisaties
van advies blijven voorzien.
De commissie P.R. zal de website up to date houden en alle P.R. activiteiten zoals
sponsoren en donateurs werven blijven voortzetten.
Het bestuur zal gedurende het gehele jaar contacten onderhouden met de gemeente,
Stichting Perspectief en alle andere organisaties van belang voor onze doelgroep.
.
Andere activiteiten waarmee we ons bezig gaan houden:
Invaliden parkeerplaatsen
Adviseren aan de gemeente over de Toegankelijkheid in
de breedste zin
Wijken Waterkwartier, Noorderhaven en Noordveen
Eventueel uitnodiging betrokken wethouders
Adviseren op nieuwbouwplannen van woningen betreffende de
toegankelijkheid
Maatschappelijke stages aanbieden via Stichting Perspectief
Contacten met Stichting Perspectief
Contacten met de gezamenlijke ouderen bonden
Het Wmo-loket
Advisering gemeente over beleid Wmo en gezondheid
Scootmobiel instructie dag 3de woensdag in april
Scozu groep
Toegankelijkheidsonderzoek
Advisering over de drie transities
Toegankelijkheid toetsen van het Open lucht museum te Arnhem
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Commissie toegankelijkheid

Om mensen met een beperking zo gewoon mogelijk mee te laten doen in de
samenleving is het belangrijk dat er in de bebouwde omgeving zo weinig mogelijk
hindernissen zijn.
De stichting heeft onder meer als doel de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving
voor mensen met een beperking zo veel mogelijk te bevorderen.
Om dit goed te kunnen doen zijn in 2012 de commissie bouw en de werkgroep
toegankelijkheid samengevoegd tot commissie toegankelijkheid.
De commissie onderzoekt de toegankelijkheid van de bestaande omgeving en adviseert
over verbeteringen.
Bij nieuwbouw en herinrichting bekijkt de commissie de plannen en adviseert zo nodig
over verbeteringen van de toegankelijkheid.
Deelname aan klankbordgroepen en inspraakprocedures behoren tot de mogelijkheden
om de toegankelijkheid te verbeteren.
In 2012 heeft de commissie de volgende adviezen gegeven;
- advies voor de bouw van het woongebouw de Klipper door Ieder1
- advies voor het bouwen van een verslavingskliniek door Tactus
- advies voor het bouwen op vrije kavels in Noorderhaven
- advies bij de herinrichting Van der Capellenlaan
- advies bij het opstellen van een handboek openbare ruimte door de gemeente
- deelname aan het wooncafé door de gemeente voor het opstellen van een nieuwe
woonvisie
- deelname aan een klankbordgroep voor het opstellen van een nieuwe woonvisie
- samen met IVN bekijken we de toegankelijkheid van een door hen uitgezette route
in het Waterkwartier.
De commissie wil in 2013/2014 weer een groter toegankelijkheidsonderzoek gaan doen
en is al volop bezig met het maken van plannen hier voor.
Verder zullen we weer van alle inspraakmogelijkheden gebruik gaan maken.
Ook bij bouwaanvragen blijven we adviezen maken.
Wij hopen dat de samenwerking met de gemeente het komende jaar weer even goed zal
verlopen als in dit jaar.
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Commissie scootmobieldag
Op de derde woensdag in april was er weer de jaarlijkse Scootmobieldag. Er waren 17
aanmeldingen, uiteindelijk hebben er maar 9 deelnemers meegedaan. De deelnemers
waren over het algemeen erg tevreden over de dag en gingen met een certificaat naar
huis. Dit jaar was het Dalton College erbij betrokken vanuit de maatschappelijke stage.
Hier aan namen 30 leerlingen deel.
De werkgroep is in november weer bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op april
2013. Via Stichting Perspectief zal de maatschappelijke stage geregeld worden.
In het jaar 2012 was het een en ander veranderd met betrekking tot de locatie. Deze was
in Sint Elisabeth.In de tuinen van Sint Elizabeth was het hindernisparcours. Welzorg
Deventer controleerde de scootmobielen op de parkeerplaats ervoor.
De deelnemers werden 1 op 1 begeleid gedurende de hele middag. Dit werd als zeer
prettig ervaren door de scootmobiel bestuurders en de leerlingen.
De tuin van sint Elisabeth was zeer geschikt voor de hindernisbaan.
De organisatie is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zutphen.
Alle betrokkenen zijn in 2013 weer aanwezig en willen graag meewerken.
De commissie is 4 maal bij elkaar geweest dit jaar.
De commissie is samengesteld uit de volgende organisaties:
Veilig Verkeer Nederland afd. Zutphen
EHBO
Schoonenberg Hoorcomfort specialist
Pearle opticiens
De ergotherapeuten van Sutfene
Welzorg Deventer
Sutfene ( Sint Elisabeth)
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Commissie ScoZu
De eerste tocht van het jaar op 25 april:
Nadat we koffie en appelgebak hadden genuttigd in het Volkshuis vertrokken we vol
goede moed richting Brummen, Voorstonden en zijn zelfs in Amsterdam geweest
(ja, Klein Amsterdam dan).
In het pannekoekenhuis te Voorst genoten we van een kopje koffie.
De tweede tocht,16 mei: helaas afgeblazen vanwege het slechte weer.
De derde tocht,13 juni:
Deze toertocht ging richting Eefde, Gorssel e.o.
Om 13.30u. vertrokken we. Na ongeveer een uurtje gereden te hebben kwamen we bij
de ooievaarsnesten (maar 1 ooievaar gezien).
Daarna reden we naar Gorssel waar we omstreeks 14.45u. een pauze namen met
koffie/thee en.....een heerlijk aardbeiengebakje.
De vierde tocht,18 juli:
Deze toertocht ging richting Brummen, Rhienderen e.o.
Enthousiast zijn we weer met z'n allen vertrokken en hebben bij de Vrolijke Frans in
Broek onze koffiepauze genomen.
Dit was tevens vooralsnog de laatste tocht door te weinig vrijwilligers.
Op 12 september nadat we nieuwe vrijwilligers hadden verworven konden we nog een
tocht maken.
Almen,Vorden stond op het programma. De tocht was erg mooi, (koffie bij Hotel Bakker
te Vorden).
Het blijkt dat de meeste deelnemers niet op donderdag kunnen. De voorkeur gaat toch
naar de woensdagmiddag,wat we besloten hebben voor het volgend seizoen.
De voorzitter van de commissie ScoZu is halverwege het jaar gestopt met alle
activiteiten voor de SPGCZ. Mw. E.Verbrugge heeft zijn plaats ingenomen, ze is zeer
bekwaam en is al vanaf het begin lid van de commissie SCOZU.
De Zutphense Uitdaging bood koffie/ thee met appelgebak aan voor de opening van
ScoZu
De commissieleden zijn 4 keer bij elkaar geweest om alles in goede orde te laten
verlopen.
Met ingang van 2013 kunnen ook fietsers mee op de toertochten. De laatste 2
toertochten van 2012 gingen er al een paar mee op de fiets als begeleider.
Wij zijn op zoek naar sponsors om de deelname aan deze groep gratis te maken zodat
de drempel lager is om mee te kunnen toeren.
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Commissie Wmo
Deze commissie heeft zich dit jaar bezig gehouden met WMO, ‘Sociale Samenhang’ en
de oprichting van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning.
Hierbij heeft de consulent van het Programma ‘Aandacht voor iedereen’ ons bijgestaan
en van materiaal voorzien.
Onze grootste zorg gaat uit naar onze doelgroep die heel veel moet inleveren.
De Wmo-raad Zutphen hield op te bestaan eind september 2011. Hierdoor zal er bijna
geen inspraak meer zijn op het beleid van de gemeente betreffende onze doelgroep.
De mensen die gebruik maken van de Wmo moeten fors op alles bijbetalen, o.a. eigen
bijdrage voor de scootmobiel en rolstoel en een forse verhoging van de
invalidenparkeerkaart. Die gaat van €30- naar € 250- per 5 jaar. Daarnaast komen er
vanuit de overheid nog flinke lasten bij. Het is een stapeling van lasten, die onze
doelgroep zeker zal gaan voelen. Wij zijn van mening dat deze groep de dupe is van de
bezuinigingen. Daarom laten wij zeker namens deze groep onze stem horen.
In opvolging van onze op 23 september 2011 georganiseerde ‘Sociale samenhang’,
waarvan toen de uitkomst het volgende was:
‘De gemeente moet kijken naar de behoefte van de doelgroep en deze mee laten
participeren via een vertegenwoordiging in een adviesorgaan. Communicatie naar de
doelgroep en van de doelgroep naar de gemeente toe moet verbeterd worden. Burgers
en ondernemers moeten bij het beleid betrokken worden’
is in april 2012 een vervolgbijeenkomst georganiseerd waar veel ambtenaren en de
wethouder aanwezig waren. Hier werd de basis gelegd voor het Platform
Maatschappelijke Ondersteuning. Deze naam is gezamenlijk door alle deelnemers
gekozen en allen waren akkoord dat er een intentie verklaring getekend zou worden
tussen het PMO en de gemeente Zutphen.
Op 1 juni 2012 werden de puntjes op de i gezet wat resulteerde in een ondertekening
van de intentieverklaring op 20 juni 2012
Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerkers en wij zijn naar
bijeenkomsten over de transities geweest.
Wij hebben de (O)GGZ spiegel Zutphen 2012 in kaart gebracht en deze aan de
wethouder aangeboden. De verdere stappen naar aanleiding hiervan lopen nog.
De commissie heeft 3 maal vergaderd.
PMO heeft een eigen menuknop op de website van de stichting gekregen, omdat alles
digitaal zal gaan. De gemeente faciliteert dit PMO niet. Stichting Perspectief zal het PMO
wel faciliteren door middel van vergaderruimte en de consumpties die tijdens de
vergadering genuttigd zullen worden. Voor meer informatie zie
www.platformgcz.com/P.M.O.
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Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Op 20 juni 2012 is tussen het Platform Maatschappelijke Ondersteuning en de gemeente
Zutphen een intentieverklaring getekend.
In de intentieverklaring staat onder andere:
(Belangen)organisaties in de gemeente Zutphen kunnen gebruik maken van het
Platform Maatschappelijke Ondersteuning voor de gevraagde en ongevraagde
advisering van de gemeente op het gebied van het beleid en uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Op zijn beurt maakt de gemeente Zutphen gebruik
van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning voor advisering over de Wmo.
1. Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit (belangen)organisaties
in Zutphen, voor inwoners van de gemeente Zutphen in het kader van de Wmo.
2. De gemeente gebruikt het Platform Maatschappelijke Ondersteuning als een
kanaal voor advies en preadvies.
3. De gemeente stuurt na de besluitvorming het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning een inspraakverslag waarin staat wat de gemeente met het advies
gedaan heeft.
4. Jaarlijks bespreekt de gemeente de te verwachten adviesaanvragen met het
Platform.
5. De stichting Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken is het organisatorische
lichaam voor het Platform Maatschappelijke Ondersteuning.
Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning is een virtuele organisatie. Het heeft
geen rechtsvorm, statuut of (financiële) middelen. De Stichting Platform
Gehandicapten en Chronisch Zieken (SPGCZ) draagt zorg voor het gezicht van het
Platform Maatschappelijke Ondersteuning. Communicatie verloopt daarom via de
SPGCZ. Evengoed is het wel zo dat de SPGCZ de deelnemers van het Platform
Maatschappelijke Ondersteuning voor overleg bij elkaar kan roepen als daar
aanleiding toe is.
Leden van het PMO zijn:
- Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken,MEE,Cr-raad
MEE,Zozijn,Tactus,Cr-raad Het Plein,GGNet,Familieraad GGNet,SBOZW,
R.P.V. Zutphen en omstreken,Sensire,Wijkteam Noordveen en vanaf 2013
Longfonds.
PMO is in 2012 twee maal bij elkaar geweest en heeft gesprekken en bijeenkomsten
bijgewoond over de transities van de gemeenten Zutphen en Lochem.
Er is een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit is door alle leden goed bevonden.
Een coördinatiecommissie draagt zorg voor de agenda, de uitnodigingen, verzamelen
van advies en adviesaanvragen doormailen.
Wij hebben de (O)GGZ spiegel Zutphen 2012 in kaart gebracht en deze aan de
wethouder aangeboden. De verdere stappen naar aanleiding hiervan lopen nog.
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Commissie P.R.
De P.R.-Commissie is in 2012 vooral bezig geweest met de toekomst van de SPGCZ.
Door het wegvallen van subsidies, waaronder de gemeentelijke subsidie, na
1 januari 2012 is de stichting genoodzaakt om op andere manieren aan inkomsten te
komen. Door middel van sponsoring en donaties hoopt de stichting op deze manieren
aan inkomsten te komen.
De commissie heeft meerdere potentiële sponsors aangeschreven waarvan een aantal
positief heeft gereageerd. Zie pagina 9 Sponsors en donateurs.
Voor meer informatie over ons sponsorbeleid kunt u mailen naar:
sponsor@platformgcz.com
De commissie heeft meerdere donateurs aangeschreven waarop positief gereageerd is.
Wij kunnen altijd meer sponsors en donateurs gebruiken om ons werk voort te zetten.
Voor meer informatie over ons donatiebeleid kunt u mailen naar:
sponsor@platformgcz.com
De commissie heeft meerdere projectplannen geschreven voor o.a. SCOZU, laptop voor
kantoor, P.R. materiaal en teambuilding.
Op onze website www.platformgcz.com kunt u terecht voor informatie over onze
vergaderingen en het laatste nieuws.
U kunt lezen over onze activiteiten en wie in het bestuur en commissies zitten.
In 2012 hebben ongeveer 1000 bezoekers uit verschillende landen onze website
bezocht.
De P.R.-commissie is wekelijks bezig geweest met de website en
andere P.R. activiteiten.
Er zijn nieuwe flyers, visitekaartjes gemaakt.
Op diverse bijeenkomsten zijn de nieuwe flyers, bumperstickers en visitekaartjes
uitgedeeld.
Jeroen van der Tuin en Jason Jeffers hebben bijgedragen aan het onderhouden van de
website, waarvoor onze dank.

Voor de recente informatie en activiteiten kunt u dus terecht op:
www.platformgcz.com
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Verslag ZorgBelang Gelderland
De volgende bijeenkomsten zijn door onze leden bezocht:
- Nieuwjaarsreceptie ZBG
- Wmo –
- Manifestatie ZBG
- Alliantiedag
- Beurs ZorgTotaal
De training die onze leden gevolgd hebben:
- Fondsenwerven
- Exel
Wij hebben regelmatig contact en gesprekken gehad met ZBG over de Wmo en
‘ Aandacht voor iedereen’.
Consulenten van ZBG hebben ons begeleid met de uitwerking van de (O)GGZ-spiegel
Zutphen en bij het organiseren van een ‘Sociale Samenhang ‘ bijeenkomst.
Zie www.platformgcz.com/downloads voor de (O)GGZ spiegel.
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Toekomstvisie 2014
Wij zullen meer zelf op onderzoek moeten gaan over wetgeving en advisering.
Juist nu is belangenbehartiging belangrijk omdat een aantal taken van de rijksoverheid
wordt overgeheveld naar de gemeenten en er gelijktijdig drie transities, Participatiewet,
jeugdzorg en de begeleiding. doorgevoerd worden.
Hierdoor verandert veel voor mensen die afhankelijk zijn van voorzieningen.
Daarom zal onze taak als adviseur binnen het PMO nog intensiever worden.
In 2014 gaan we weer een Scootmobieldag organiseren in samenwerking met VVN,
deze zal deze bij huize Sint Elisabeth gehouden worden.
De commissie SCOZU gaat weer 6 toertochten door de omgeving van Zutphen
organiseren.
De commissie toegankelijkheid gaat door met adviseren bij bouwprojecten en
onderzoekt verder hoe de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen
verbeterd kan worden.
De commissie PR gaat verder met uit te bouwen van de website tot een informatiebron
voor de achterban.
Wij blijven actief met sponsoren en donateurs werven om onze stichting in stand te
houden.
Wij blijven het komende jaar veel overleg voeren met andere organisaties die met onze
doelgroep te maken hebben om de hulp voor deze mensen zo goed mogelijk te
coördineren en de kosten van voorzieningen naar draagkracht te verdelen.
Wij blijven nauwe contacten onderhouden met Stichting Perspectief en de gemeente
Zutphen.
Er word druk gewerkt aan een project dat een blijvende voorziening voor de
(toekomstige) scootmobiel gebruikers zal opleveren.
Wij zullen ons als stichting blijven inzetten voor een samenleving waarin de 15 procent
mensen met een beperking volwaardig kunnen functioneren.
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Verklaring van de afkortingen
SPGCZ

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

PR

Public Relations

SBOZW

Stichting Bonden Ouderen Zutphen Warnsveld

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

CG- RAAD

Chronisch zieken & Gehandicaptenraad.

ScoZu

Scootmobielgroep Zutphen

ZBG

ZorgBelang Gelderland

RPV

Reuma Patiënten Vereniging

GGZ

Geestelijke Gezondheid Zorg

RIBW

Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen

DB

Dagelijks Bestuur

GGNet

Geestelijke Gezondheid Net

GGD Gelre-IJssel Geneeskundige Gezondheid Dienst
VVN

Veilig Verkeer Nederland

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken

PMO

Platform Maatschappelijke Ondersteuning
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