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Van Kern naar Schil 
Van belangenbehartiging door ervaringsdeskundigen naar adviseren door 
belangstellenden 
 

Het PGW heeft naast haar lopende activiteiten als bijvoorbeeld bouwadvisering, 
voorlichting op scholen, het organiseren van scootmobieltochten, individuele en 
collectieve belangenbehartiging, ook in 2015 haar handen vol gehad aan de transities en 
decentralisaties van de landelijke overheid naar gemeente. De grote veranderingen in de 
zorg en ondersteuning worden steeds meer zichtbaar en voelbaar bij de achterban van 
het PGW. 

Wie zoekt naar de visie op al deze veranderingen moet maar eens teruggrijpen naar het 
jaarverslag van 2014. www.pgwestland.nl. 

Afgelopen jaar heeft het PGW te maken gekregen met transities van adviesraden en 
belangenbehartigingsorganisaties. De tomeloze inzet en het aanwenden van de enorme 
ervaringskennis van mensen met lichamelijke beperkingen of chronische ziekten bij de 
ontwikkeling van gemeentelijk beleid wordt hiermee niet bevorderd. Vandaar de titel van 
ons jaarverslag: van kern tot schil. De structurele medezeggenschap van de kwetsbare 
mens wordt er met de komst van de adviesraad sociaal domein, niet effectiever en 
eenvoudiger op. Beleidsstukken en aanbestedingstrajecten zullen aan de adviesraad 
worden voorgelegd en afhankelijk van het functioneren van deze adviesraad kunnen 
ervaringsdeskundigen hun stem laten horen. Deze verandering in de 
medezeggenschapsstructuur van cliënten, zoals oorspronkelijk bedoeld, heeft met nadruk 
niet de voorkeur van het platform. De negatieve consequenties voor de adviesfunctie van 
het PGW kondigden zich in 2015 al aan.  

Het aanbestedingstraject van de nieuwe leverancier van de hulpmiddelen in het Westland 
heeft laten zien dat de gemeente eenvoudig de adviezen van belangenbehartigers en 
ervaringsdeskundigen zonder onderbouwing met argumenten voor afwijzing, naast haar 
neer kan leggen. Nog kwalijker is het gegeven dat adviezen, zonder enige reactie het wel 
of niet hebben gehaald.  

Ook het onduidelijke traject en bevoegdheden rondom de cliëntondersteuning op lokaal 
niveau, verdient geen schoonheidsprijs. In plaats van het bestrijden van de bureaucratie, 
de veelheid van procedures: ”Er worden geen overbodige bomen gekapt, zodat de 
huidige gezonde bomen beter zullen bloeien en groeien. Nee het bos is nog dichter 
beplant”. Kanteling, transitie, keukentafelgesprek, 3d’s, ………….. wie kent nog de 
kernconsulent (sociaal makelaar), visiteclubs (Vereeniging?), de korte lijnen met een 
vaste WMO-medewerker (zorgconsulent?). Oude wijn in nieuwe zakken en ondertussen 
blijft de cliënt zijn/haar weg zoeken in het doolhof van organisaties en 
cliëntondersteuners, waar het platform helaas ook deel van uitmaakt.  

Nog een voelbare verandering van het afgelopen jaar is dat er nogal wat voorzieningen 
zijn verdwenen met de overdracht naar het gemeentelijk niveau, maar ook uit het 
standaardpakket WMO. Mantelzorgcompliment, belastingaftrek zorgposten, verhoging 
eigen bijdrage noodzakelijke zorgkosten, vergoedingen uit het pakket, verdwenen 
toeslagen voor zorgkosten, verdwijnen van voorzieningen, omslag tegemoetkoming 
voorziening naar algemene voorzieningen, vermindering keuzevrijheid, cumulatie van 
meerkosten die samenhangen met het hebben van een beperking. Mensen met een 
minimuminkomen worden gecompenseerd en de gemeente Westland, hanteert hierbij 
nog een “ruimhartige” marge van inkomens tot 130% van het inkomen. Maar mensen 
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met een middeninkomen en “opgelegde” beperkingen (ouders en zelfstandigen onder de 
67 jaar!) worden onrechtvaardig hard getroffen. Een handicap als boete?  

De menselijke maat! Wat is het moeilijk om een starre benadering van protocollen, 
juridische en wettelijke regels etc. te doorbreken bij de gemeente. Deze starre houding, 
cultuur staat een belangrijk element uit de WMO, namelijk van zorg op maat, afgestemd 
op de (on)mogelijkheden, levensfase en aansluitend bij de behoeften van de cliënt sterk 
in de weg. Van een kanteling in de toekenning is nauwelijks sprake en blijft een groot 
punt van aandacht voor het platform.   

De landelijke problemen rondom declaraties van een tegemoetkoming in het 
persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp deden zich ook voor bij pgb-houders 
in het Westland. De gemeente heeft hierbij een actieve rol opgenomen richting Sociale 
Verzekeringsbank.  

De successen van het afgelopen jaar zijn vooral te vinden in de toegankelijkheid van de 
leefomgeving, woningen en gebouwen. Toegankelijkheid in de woonvisie, samen met de 
gemeente een brochure toegankelijke gebouwen ontwikkeld, 
toegankelijkheidsmaatregelen in het gemeentelijk verkeersbesluit.  

Daarnaast zijn er in 2015 met succes 15 scootmobieltochten georganiseerd door het 
mooie Westland.  Er is een rolstoelhandbalteam opgericht in het Westland, dat is 
landelijk geregistreerd met bondsnummer bij het Nederlands HandbalVerbond. De 
beursvloer heeft weer de nodige matches opgeleverd met vele bedrijven. Er is zoveel te 
noemen. Niet onbelangrijk is ook de positieve constructieve houding en informatie van 
het PGB naar haar achterban om de positieve elementen van de komst van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning duidelijk te maken en telkens weer naar voren te 
brengen. Netwerkontwikkeling, eigen kracht, eigen regie, verbinding, activiteiten in de 
buurt, wijzen op mogelijkheden die de Westlandse samenleving hen biedt etc.  

Steeds weer zoekend naar samenwerking en verbinding. Hoe vaak lopen we tegen het 
behoudende karakter van maatschappelijke organisaties, de eigen ego’s, de nee-cultuur 
of bovenal het gegeven dat iedereen maar “druk, druk, druk en “geen geld” roept. Zijn 
we toch teveel met onzinnige nota’s, projecten, overleggen en netwerken bezig en is de 
beleving van meer, meer, meer binnen onze welvaartsmaatschappij nog steeds het 
uitgangspunt voor onze primitieve behoeften?? 

Samenwerking, verbinding, attitude, aandacht, luisteren, erkenning, passie, 
betrokkenheid, bewustwording, respect, …….. OP MAAT. Hoe harder het door managers 
en bestuurders wordt geroepen op bijeenkomsten en in overleggen, hoe minder we erin 
geloven. Maar ……. het is wel de oplossing voor veel van de problemen waar kwetsbare 
mensen tegenaan lopen. Laten we ervoor zorgen dat we toch weer de verbinding gaan 
maken in 2016. Daarbij gaat het niet om allerlei “old boys” netwerken met alle goede 
bedoelingen voor de samenleving, maar netwerken met kwetsbare mensen, met de 
Westlandse mentaliteit, schouders eronder en doen! Het kan en het moet! Samen, van 
kern tot schil! 

Het platform is veel dank verschuldigd aan wethouder Marga De Goeij, met haar 
ongelooflijke inzet en betrokkenheid bij de kwetsbare mens. Haar respect, openheid en 
vertrouwen en bovenal haar onvoorwaardelijke steun, maken dat het platform haar werk 
met volle overtuiging heeft kunnen doen in het afgelopen jaar.   

Zonder wie dan ook te kort te doen: college, ambtenaren, gemeenteraad, organisaties, 
bedrijven, fondsen en particulieren, soms zo moeizaam, vaak een feest, het platform kon 
enkel functioneren met jullie steun, aandacht, erkenning, betrokkenheid, eerlijkheid 
………..en soms een paar centen! En als we het dan toch over centen hebben. In de visie 
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van het PGW zijn de reserves van de WMO opgebouwd vanuit en bestemd voor de WMO! 
Dankzij creatieve oplossingen, terugdraaien van voorzieningen, herindicatie, goedkopere 
contracten met organisaties etc. in het domein WMO is deze reserve opgebouwd. Het is 
iets te makkelijk om gaten in andere domeinen te dichten met dit geld! De economie 
dient het sociaal beleid en niet andersom! Dat is publiek geld en dient aan publieke zaken 
te worden besteed, voorzieningen en ondersteuning! 

Bestuur PGW 
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Inleiding 
In deze omgeving “vecht” het PGW - op basis van respect, openheid en vertrouwen - 
voor een tolerante, loyale, rechtvaardige deelname van mensen aan de maatschappij. 
Niets meer en niets minder! Zij doet dit door telkens weer te wijzen op een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot de inrichting van het algemene beleid. Denk 
hierbij aan de volgende ondernomen acties van het PGW in 2015 om mensen met een 
beperking – jong en oud – te laten deelnemen aan de Westlandse samenleving: 

•   Mensen stimuleren deel te nemen aan het voor veel mensen toegankelijke 
openbaar vervoer door middel van het vervoersmaatjesproject; 

•   Organisatie van een vervoercarrousel in samenwerking met andere doelgroepen. 
Hier vindt men de verschillende vervoersmogelijkheden die de Westlandse burger 
met een beperking ter beschikking staan; 

•   Kwaliteitsmanagement en –controle in het Consumentenpanel Regiotaxi 
Haaglanden; 

•   Ontwikkeling van een programma van eisen voor de aanbesteding van Regiotaxi 
Haaglanden; 

•   Advisering over een toegankelijke inrichting van de woonomgeving in overleg met 
gemeente en aannemers; 

•   Uitvoering en deelname aan wijkschouwen; 
•   Organisatie en uitvoering van gele kaartenactie in samenwerking met Vitis; 
•   Advisering bereikbare en toegankelijke woningen en gebouwen in overleg met 

gemeente, architecten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en 
particulieren; 

•   Introductie van een kwaliteitswijzer bouwen waarbij advies PGW is opgenomen; 
•   Implementatie van een checklist toegankelijk bouwen; 
•   Oplossing van ontoegankelijke situaties (aangedragen vanuit samenleving) met 

betrokkenen en het meldpunt van de gemeente; 
•   Oplossing van individuele meldingen en klachten WMO vanuit de samenleving; 
•   Advisering Mantelzorg gemeente; 
•   Advisering Huishoudelijke hulp gemeente; 
•   Advisering sociale structuren gemeente; 
•   Deelname begeleidingscommissie cliëntvertrouwenspersoon WMO/WWB; 
•   Uitleen en beheer van de elektrische rolstoelfiets voor algemeen gebruik; 
•   In samenwerking met Vitis beheer en uitvoering van de rolstoelbus in het 

Westland; 
•   Beheer en uitvoering van de strandrups; 
•   Scholenproject waar het PGW met film, spel en gesprek met 

ervaringsdeskundigen, kinderen uit de groepen 7 en 8 van het lager onderwijs, 
bewust maken van de beperkingen en de mogelijkheden van mensen met een 
allerlei soorten handicaps; 

•   Voorlichting en rolstoelwassen op braderieën in het Westland; 
•   Deskundigheidsbevordering over AWBZ van Indicatiecommissie; 
•   Deskundigheidsbevordering WMO door gemeente; 
•   Overleg op verzoek met politieke partijen Westland Verstandig, Gemeentebelang, 

CDA en Progressief Westland; 
•   Deelname aan de WMO-Raad; 
•   Deelname aan WWB-raad; 
•   Deelname aan werkgroep doelgroepenvervoer; 
•   Deelname aan Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid van Zorgbelang; 
•   Deelname aan bijeenkomsten van Movisie, Tympaan Instituut, JSO, Zorgbelang et 

cetera; 
•   Lid van de landelijke belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke en 

verstandelijke beperking “Ieder(in)” (voorheen Gehandicaptenraad); 
•   Incidenteel overleg Seniorenadviesraad; 
•   Incidenteel contact met Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw; 
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•   Structureel overleg met en gevraagd en ongevraagd advies aan college en 
medewerkers gemeente; 

•   Structureel overleg met en gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers 
HartingBank, leverancier van hulpmiddelen; 

•   Overleg over nieuwe structuur cliënteninspraak gemeente Westland; 
•   In samenwerking met de Beweegcoach mensen met een beperking toe leiden 

naar een reguliere sportvereniging en de mogelijkheden voor aangepast sporten 
onder de aandacht van sportverenigingen brengen; 

•   Registreren en oplossen van signalen van ontevredenheid over alle aspecten die 
samenhangen met het beleid voor mensen met een beperking; 

•   ………, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, 
praten, praten. 

 
Met relatief beperkte financiële middelen en menskracht zijn er wederom in 2015 weer 
enorme resultaten geboekt die bijdragen aan een vitale Westlandse samenleving voor 
iedereen!  
 
Samenwerking 
Hierbij dient niet onvermeld dat het PGW bij haar acties vaak samenwerking met of 
aansluiting bij anderen zoekt. Helaas heeft dit niet altijd het gewenste resultaat. Veel 
samenwerkingsverbanden van het PGW lopen stuk op het gegeven dat partners met 
verschillende doelen of verwachtingen de samenwerking aangegaan. Hierbij staat lang 
niet altijd de inhoud van een doel voor samenwerking voorop. 
Als belangenbehartigingsorganisatie werken we samen op basis van vertrouwen, respect 
en openheid aan de realisering van deelname van mensen met een beperking aan de 
samenleving. Het PGW is niets meer en niets minder dan een groep mensen met een 
handicap die dagelijks aan den lijve ervaren wat het is om afhankelijk te zijn, ergens niet 
in of bij te kunnen, genegeerd worden op basis van hun beperking. Op basis van deze 
ervaringskennis is er binnen de groep ook ervaringsdeskundigheid aanwezig om met 
beleidmakers, politici, organisaties, woningbouwcorporaties, scholen etc. om de tafel te 
zitten om onze “kennis” (ervaringen en oplossingen) onder hun aandacht te brengen, 
omdat een mens nu eenmaal niet overal aan kan denken. Veel hand en spandiensten 
worden ook verleend door vrijwilligers die belangstelling hebben voor de doelgroep van 
het PGW. 
De samenwerkingsverbanden zijn voor het PGW een middel om haar doel te realiseren en 
geen doel op zich. Cliëntenparticipatie is een middel en geen doel op zich! 
In deze tijd van veranderende zorg zoekt ook de gemeente Westland naar effectieve en 
efficiënte cliëntenparticipatie, het doel van inspraak en (mede)zeggenschap mag daarbij 
niet uit het oog worden verloren. 
 
 
Financiën 
Ook het afgelopen jaar heeft het PGW de gemeente en politiek gevraagd om niet te veel 
tijd, menskracht en financiële middelen in te zetten op onderzoek, het inhuren van 
externe adviseurs en andere consulenten, die veel geld ruiken bij de gemeente om hun 
expertise te verkopen. Het Rijk heeft immers veel geld overgemaakt aan de gemeente. 
Als we alle onderzoeken opdiepen uit de laden, gezond nadenken, kennis en 
deskundigheden inschakelen en nog even luisteren naar betrokkenen waar het beleid 
voor is bestemd, houden we alles binnen de gemeente, kan het worden geborgd en 
uitgevoerd! 
  
Vrijwilligers 
Ons werk is nog niet af, we zijn nog niet klaar, maar samen – en dan praat ik over de 
medewerkers van het PGW – hebben we de Westlandse samenleving weer een beetje 
mooier gemaakt. Ieder met zijn eigen kennis, ervaringen, kwaliteiten, voorkeuren heeft 
zich optimaal ingezet voor de realisering van ons doel. 
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Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat veel vrijwilligers van het PGW, met al hun 
beperkingen, beperkte uithoudingsvermogen en andere kwaaltjes telkens weer de moed 
vinden om zich in te zetten voor “die” ander, om zich in te zetten voor een bereikbare, 
toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen, om zich in te zetten om duidelijk 
te maken dat voorgestelde veranderingen nog geen verbeteringen zijn, om een bijdrage 
te leveren aan de Westlandse samenleving. Dit is kracht, verantwoordelijkheid en regie 
van onderaf!  
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Samenstelling bestuur PGW 
 
Dagelijks bestuur: 
Annemiek Koremans, voorzitter  
Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm, secretaris  
Toon van Buel, penningmeester 
 
Algemene bestuursleden: 
Judith Berkenbosch 
Wim Bronswijk 
Erika Harteveld 
Eric Heuveln 
Ruud van Holsteijn 
Jan Jacobs 
Evelien Knoester 
Sjaak de Kok 
Heleen van de Maarel 
Jan de Nooy 
Cock Onings 
Jeannette Pesch 
Annie Struijck 
 
 
Coördinatoren werkgroepen 
Rolstoelwassen:  Hilde Peeters en Elly Verkade 
Scholenprojecten: Judith Berkenbosch, Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm en 

Annemiek Koremans 
Toegankelijkheid:  Wim Bronswijk en Annemiek Koremans 
Website:   Jan Reigchelt en Annemiek Koremans 
Cliëntenraad Sociale Zaken:Wim Bronswijk 
Woonservicezones:  Annemiek Koremans 
WMO-raad: Erika Harteveld en Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm  
Strandrups:  Rokus Harteveld en Annemiek Koremans 
Vervoer: Annemiek Koremans 
Themabijeenkomsten: Erika Harteveld en Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm 
Beleid:    Annemiek Koremans 
Nieuwsbrief:   Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm en Annemiek Koremans 
Projectondersteuner: Jeannette Pesch 
Fotograaf:   Eric Heuveln 
 
  
Adviseur:   Sjef Enthoven (Bureau Enthoven Communicatie) 
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Activiteiten 2015 Platform Gehandicapten Westland 
(PGW)	  
Het overzicht van de activiteiten van het PGW wordt in onderstaand schema 
weergegeven. 
Naast de weergegeven bijeenkomsten hebben de leden veelvuldig onderling contact 
gehad en zaken uitgevoerd. Daarbij zijn er ook vanuit het bestuur veel (telefonische) 
contacten geweest met burgers met een handicap die met een vraag of probleem zaten, 
ambtenaren, beleidsmedewerkers en besturen. Ook zijn er 3 nieuwsbrieven en vele 
schriftelijke adviezen (gevraagd en ongevraagd) vanuit het PGW naar diverse 
organisaties en particulieren verzonden. En tot slot zijn bouwtekeningen en 
leefomgevingplannen op toegankelijkheid beoordeeld en van een reactie voorzien. 
De strandrups heeft ruim 160 ritten gemaakt. 
 

Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Januari   

5 Gemeente Nieuwjaarsreceptie 

6 Immanuelschool Monster Scholenproject 

 Vitis Welzijn Nieuwjaarsreceptie 

7 Gemeente Overleg cliëntenvertrouwenspersoon 
WMO/WWB 

8 PGW Werkgroep toegankelijkheid 

 Zorgbelang Zuid-Holland Nieuwjaarsreceptie 

9 De Kijckert Wateringen scholenproject 

12 De Achtsprong Scholenproject 

 Beweegcoach VTV Overleg activiteiten 

13 Immanuelschool Monster Scholenproject 

14 Gemeente Toegankelijkheid nieuwe gemeentehuis 

 Werkgroep HINT Toegankelijkheid wonen Ter Heijde 

15 Progressief Westland Nieuwjaarsreceptie met thema: Zorg van de 
toekomst 

16 De Kijckert Wateringen scholenproject 

19 Gemeente WWB raad vergadering 

20 De Hoeksteen 
Honselersdijk 

Scholenproject 

   

21 Architect HINT Toegankelijkheid woningen Ter Heijde 

 Gemeente Werkgroep doelgroepenvervoer 

22 CDA Stand van zaken gehandicaptenbeleid 

 Gemeente Bouwtekeningen bekijken in Naaldwijk 

23 PGW Dagelijks Bestuursvergadering 
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26 Jem-id Website PGW 

 Gemeente Bouwtekeningen bekijken in Naaldwijk 

30 Zorgbelang Zuid-Holland Cliëntenondersteuning 

	  

	  
	  

	  
	  
foto’s	  scholenprojecten	   	  
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Februari   

2 Gemeente WWB raad vergadering 

4 Beweegcoach VTV Bijeenkomst sportverenigingen 

 Ichtusschool scholenproject 

5 HartingBank / Medux Voorbereiding spiegelgesprek cliënten HB 

 Gemeente Bouwtekeningen Dijckerwaal 

11 HartingBank, Gemeente, 
PGW 

Spiegelgesprek met ouders van kinderen 
met beperking over de kwaliteit van 
geleverde voorzieningen gemeente door HB 

12 Gemeente Overleg cliënten vertrouwenspersoon 
WMO/WWB 

 Gemeente Project vervoersmaatje 

 De Hoeksteen 
(Honselersdijk) 

Scholenproject 

16 PGW Strandrolstoelen 

17 Gemeenten regio DWO Inspiratiebijeenkomst (doelgroepen)vervoer 

19 De Hoeksteen (’s 
Gravenzande) 

Scholenproject 

 Gemeente Overleg WMO uitvoering 

20 Gemeente Overleg criteria wonen voor ouderen 

24 PGW Werkgroep Toegankelijkheid 

25 Gemeente Overleg brochure toegankelijkheid 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Het	  rolstoelhandbalteam	  
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Maart   

5 PGW Planning strandrups 

6 PGW Algemeen Bestuur vergadering 

9 Daltonschool Scholenproject 

 HartingBank Bijeenkomst ministerie 

 Progressief Westland Overleg stand van zaken 
gehandicaptenbeleid 

11 Montessori Scholenproject 

 Gemeente WWB raad vergadering 

12 Zeester Scholenproject 

 Quintus Evaluatie kerstfeest 2014 

13  HartingBank Afscheid CEO 

 Zeester scholenproject 

14 Kastanjehof Opening 

16 Projectontwikkelaar Toegankelijk bouwen 

17 Gemeente WMO raad vergadering 

18 Initiatiefgroep Respijthuis Interview over behoefte respijthuis 

 Vitis Projectgroep rolstoelbus 

19 ISW Hoge Woerd Goede doelen dag 

 Zorgbelang Zuid Holland Voorlichtingsbijeenkomst 

20 Mariaschool Scholenproject 

 Haaglanden Consumentenpanel Regiotaxi 

23 Haaglanden Consumentenpanel Regiotaxi 

 Vitis Pluktuin 

24 Gemeente Overleg doelgroepenvervoer 

26 Gemeente WMO 

 Gemeente De Loftrompet 

27 De Regenboog Scholenproject 

 Mariaschool Scholenproject 

 vd. Ende adviesgroep Verzekeringen PGW en strandrups 

30 WMO raad Werkgroep cliënten participatie 

31 Gemeente WMO 
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

April   

2 Stichting strandrups Bestuursvergadering Strandrups 

 HartingBank Overleg voorzieningen 

3 SARW Overleg toegankelijkheid 

8 Gemeente WWB vergadering 

9 Willem Alexanderschool Scholenproject 

 Gemeente Werkgroep doelgroepenvervoer 

 PGW Dagelijks Bestuur vergadering + I-Cloud 

 Gemeente WWB en WMO vergadering Werkplein 

10 PIUS X school scholenproject 

11 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

 PGW ICT activiteiten 

 Gemeente Uitvoering WMO 

14 Gemeente Bijeenkomst zorgconsulenten en sociaal 
makelaars 

15 Ieder(in) Voorlichtingsbijeenkomst 

16 Gemeente, 
projectontwikkelaar 

Toegankelijk bouwen 

 PIUS X school Scholenproject 

 De Wegwijzer Scholenproject 

17 Vitis Overleg schoonhouden strandpad 

 Gemeente Brochure toegankelijk bouwen 

20 PGW Werkgroep scholenproject 

21 Zorgbelang Zuid Holland Gespreksgroep 

22 PGW Werkgroep toegankelijkheid 

 Scootmobielrijder Scootmobielles 

23 Gemeente Afspraken strandseizoen 

 Zorgbelang Zuid Holland Bijeenkomst Zorg 

   

 Gemeente WMO raad vergadering 

24 PGW vrijwilliger Koninklijke onderscheiding 

28 Arcade wonen Overleg toegankelijk bouwen 

30 Rotary Inleiding PGW 

 Het Kompas scholenproject 
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Mei   

1 Jem-id Website PGW 

4 Gemeente Molenslag 

6 Vitis Projectgroep rolstoelbus 

 WWB raad Afscheid lid 

7 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

 HartingBank Overleg voorzieningen 

8 Scootmobielrijder Scootmobielles 

11 Zorgbelang Zuid Holland Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid 
West 

12 Gemeente Overleg toegankelijk Openbaar Vervoer 

13 Gemeente WMO uitvoering 

16 WWB-raad Afscheid deelnemer 

20 Gemeente Bouwen Dijkweg en Kandelaar 

 PGW/SARW Bouwtekeningen bekijken 

21 De Driekleur Scholenproject 

 Gemeente Inkomensondersteuning WMO 

 Gemeente Bijeenkomst over wonen 

22 Senioren Advies Raad 
Westland 

Inleiding toegankelijkheid 

 Progressief Westland Forum sociale huurwoningen, inkomens en 
zorg 

26 ‘t Startblok Scholenproject 

27 John F.Kennedyschool Scholenproject 

 Gemeente  Test Sociaal Kennisplein 

 Gemeente Aanbesteding hulpmiddelen 

28 ‘t Startblok Scholenproject 

 HartingBank Aanbesteding hulpmiddelen 

 PGW Werkgroep rolstoelhandbal 

 PGW Werkgroep scholenproject 

29 Gemeente Gesprek met wethouder 

30 Gemeente Ambassadeur wonen, zorg en welzijn 
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Juni   

1 PGW Werkgroep scootmobieltochten 

 Gemeente Zorgconsulent keukentafelgesprek 

 Scootmobielrijder Scootmobielles 

2 Vitis Overleg exploitatie rolbus 

3 Rehobothschool Scholenproject 

 PGW Gesprek met Jan Zijda (toegankelijkheid) 

4 Gemeente Bijeenkomst cliëntenondersteuning 

 PGW Dijkweg en Kandelaar 

5 PGW Algemeen Bestuur vergadering 

 Vitis Kennismaking sociaal makelaars 

6 PGW Braderie Wateringen 

9 Bernadetteschool Scholenproject 

 PGW Bestudering WMO verordening 

 Beweegcoach VTV Werkgroep sporten met een handicap 

10 Bernadetteschool Scholenproject 

15 Gemeente Overleg wethouder brochure 
toegankelijkheid 

16 Gemeente Afspraak met ambtenaar (toegankelijkheid) 

17 Avonturijn Scholenproject 

 PGW Werkgroep rolstoelhandbal 

18 Gemeente Overleg wethouder WMO en ambtenaren 

 Gemeente Werkgroep doelgroepenvervoer 

 ANBO/ANWB Bijeenkomst toegankelijkheid vervoer 

19 Gemeente / HartingBank Driehoeksoverleg 

 Zorgbelang Zuid Holland Bijeenkomst zorg 

22 Zorgbelang Bijeenkomst Leiden 

23 WMO raad Werkbezoek GGZ 

25 Haaglanden Consumentenpanel Regiotaxi 

 Gemeente Werkgroep cliënten vertrouwenspersoon 

26 Deltaschool Scholenproject 

29 PGW Werkgroep scholenproject 

 PGW Scootmobieltocht De Lier 
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 Gemeente Bijeenkomst sociale en economische kracht 
gemeente Westland 

30 PGW Productie fotopresentaties 

	  

	  
	  
een	  zonnige	  rit	  met	  de	  strandrups	  
	  
	  

	  
	  
Onze	  rolstoelwassers	  in	  actie.	   	  
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Juli   

1 PGW Werkgroep rolstoelhandbal 

 WWB-raad WWB-raad vergadering 

3 PGW Gesprek met Jan Zijda (toegankelijkheid, 
YES) 

8 Voorall Opening strandseizoen Kijkduin, introductie 
‘Catweazel’  

9 Vitis Overleg rolstoelbus 

10 Kinderen gewoon anders Deelname werkgroep 

 PGW Braderie ’s Gravenzande 

11 PGW Werkgroep rolstoelhandbal 

13 PGW Scootmobieltocht Naaldwijk 

14 Scootmobielrijder Scootmobielles 

 PGW Uitleg iCloud 

15 PGW Werkgroep rolstoelhandbal 

17 PGW Braderie Monster 

 Gemeente Cliëntenparticipatie 

20 PGW Scootmobieltocht Monster 

21 Zorghulpmiddelen outlet 
wateringen 

Overleg hulpmiddelen centrum 

22 WMO en WSZ-raad Sociaal Domein Raad 

23 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

27 PGW Scootmobieltocht ’s Gravenzande 

29 PGW Werkgroep rolstoelhandbal 

30 SGP/CU Overleg gehandicaptenbeleid gemeente 
Westland 
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Augustus   

3 PGW Scootmobieltocht Honselersdijk 

4 PGW Actualisatie website PGW 

 Veilig Verkeer Nederland Voorbereiding theorie en praktijk 
scootmobielles 

 Vitis Evaluatie project rolbus 

8 PGW Toegankelijkheid Waterpop Wateringen 

9 Strandrups PGW Uitreiking Bossche Bol voor vrijwilligers 

10 PGW Scootmobieltocht Naaldwijk 

 PGW Werkbezoek aan cliënt met klacht afvalbak 
(toegankelijkheid) 

13 Vitis Overleg samenwerking Vitis-PGW 

14 PGW Braderie De Lier 

17 Platform Den Haag activiteitenoverleg 

18 Zorghulpmiddelen outlet 
Wateringen 

Wekbezoek 

 PGW Scootmobieltocht Wateringen 

19 PGW Scholenproject 

 Quintus Rolstoelhandbal 

20 PGW Algemeen Bestuur vergadering 

 HartingBank Overleg situatie bij HartingBank 

21 PGW Braderie Naaldwijk 

24 PGW Website 

 Gemeente Informatiebijeenkomst nieuw gemeentehuis 

25 PGW ICT 

 Beweegcoach Netwerkbijeenkomst 

28 Gemeente Overleg WMO 

29 Quintus Rolstoelhandbal 

31 Chauffeurs rolbus sollicitatieronde 
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

September   

1 Zorghulpmiddelen outlet 
Wateringen 

Netwerkbijeenkomst 

2 PGW Chauffeurs strandrups 

3 HartingBank Werkoverleg 

4 Gemeente Overleg WMO 

 Wethouder Structureel overleg 

9 Vitis vrijwilligersbijeenkomst 

19 PGW Strandrups ‘s Gravenzande 

 PGW Sponsor de Jong Maasdijk 

 Patijnenburg inloopavond 

25 Zorgbelang Bijeenkomst Zorgbelang Gouda 

28 Haaglanden Consumentenplatform Regiotaxi 

30 Gemeente Overleg Toegankelijkheid gebouwen 

 Beweegcoach Rolstoelhandbal 

 Quintus Evaluatie demonstratie rolstoelhandbal 
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Cursus	  Scoot	  Veilig,	  met	  medewerking	  van	  VVN,	  Specsavers,	  sociaal	  makelaars	  en	  vrijwilligers	  PGW	  
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

Oktober   

1 eHealth academie Delft Werkbijeenkomst eHealth en zorg 

 PGW Website 

7 PGW Werkgroep Toegankelijkheid 

8 Gemeente Filmopnames Wmo 

9 Gemeente WMO 

 Andreashof Kwintsheul scholenproject 

12 Montessorischool 
Naaldwijk 

Scholenproject 

13 Zorgbelang Bijeenkomst Zorgbelang Leiden 

14 WWB-raad WWB-raad vergadering 

15 Beweegcoach Netwerkbijeenkomst 

16 PGW Dagelijks Bestuur overleg 

 PGW Website 

 Andreashof Kwintsheul scholenproject 

21 PGW Scootmobieltocht 

 PGW Werkgroep Toegankelijkheid, actielijsten 

23 PGW Cursus ‘scoot veilig’ voorbereiden 

26 Zorgbelang Platforms gehandicaptenbeleid regio 
Haaglanden 

27 Gemeente Brochure toegankelijk bouwen 

 Gemeente Cliënten vertrouwenspersoon, vervoer, 
ondersteuning 

28 Daltonschool Naaldwijk Scholenproject 

29 Zorgbelang Werkgroep wonen 

 Gemeente Adviesraad samenleving 

 Bestuur Strandrups Bestuursvergadering Strandrups 

 Vitis Westland beurs bij Rabobank Westland 

30 PGW Cursus ‘scoot veilig’  
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

November   

4 Zorgbelang Bijeenkomst wonen 

6 Jozefschool Wateringen scholenproject 

9 Gemeente Cliëntenvertrouwenspersoon 

 Joannesschool Naaldwijk Scholenproject 

10 Haaglanden Regionaal overleg consumenten openbaar 
vervoer 

11 WWB-raad WWB-raad vergadering 

12 Immanuelschool Monster Scholenproject 

 HartingBank / PGW Overleg met HB en dagelijks bestuur 
vergadering 

13 Ieder(in) Cursus zorg verandert 

 Jozefschool Wateringen Scholenproject  

16 PGW, Kiem, 40Forever Voorbereiden jaarfeest PGW 

18 Kompas Maasdijk Scholenproject 

20 PGW Jaarfeest en uitreiking WestlandStek Evelien 

23  Godfried Bomanschool ’s-
Gravenzande 

Scholenproject 

26 HartingBank Werkoverleg 

 Westlandse Zoom Nieuwbouw woningen Poeldijk 

27 Willem Alexanderschool ‘s-
Gravenzande 

Scholenproject 

 Wethouder Structureel overleg 

30 Gemeente Vervoer 
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Donatie	  en	  optreden	  van	  40Forever	  

	  

Uitreiking	  WestlandStek	  aan	  vrijwilliger	  Evelien	  Knoester	  (foto:	  Thierry	  Schut)	  
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Datum Bijeenkomst met Korte samenvatting 

December   

3 Wethouders, SARW, PGW Aanbieding brochure toegankelijk bouwen 

7 Haaglanden Consumentenpanel Regiotaxi 

9 Zorgbelang Zorg verandert 

10 Gemeente, 
projectontwikkelaars, VAC, 
Sarw, PGW 

Toelichting en adviesaanvraag nieuw 
gemeentehuis 

 WMO-raad Vergadering WMO-raad 

11 PGW Algemeen bestuursvergadering 

14 Beweegcoach Rolstoelhandbal 

18 SARW Voorbereiding bijeenkomst politiek 

21 PGW Website 

23 Vitis Rolbus bestuurslid 

 Startblok Honselersdijk Kerstmusical 

 PGW Cursus communicatie Naaldwijk 
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Activiteiten 2016 en 2017 
 
In de toekomst zal het PGW haar (dagelijkse) activiteiten ten behoeve van de 
belangenbehartiging van een Bereikbare, Toegankelijke en Bruikbare samenleving, 
waaraan ook de mens met beperkingen kan participeren, continueren. 
Afhankelijk van vraag en aanbod zal zij participeren in andere projecten die op haar pad 
komen en aansluiten bij de doelstelling van het PGW. Samenwerking staat hierbij hoog in 
het vaandel! 
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Financiële zaken 
 
Inkomsten en uitgaven 
De uitgaven worden bekostigd uit enerzijds de ontvangen subsidie van de Gemeente 
Westland en anderzijds uit ontvangen donaties, giften en sponsorgelden.  
 


