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Inleiding 
De stichting is ontstaan naar aanleiding van de verbouwing van het zwembad in Borne. Het 

ontbreken van een tillift voor mensen met een fysieke beperking leidde tot een verzoek aan 

de gemeente hierin te voorzien. Het VN verdrag Handicap kwam daarbij ter sprake. Twee 

miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, 

hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 

geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat alle mensen 

gelijkwaardig en onbelemmerd meedoen in de maatschappij. Op basis van dit verdrag zou er 

bijvoorbeeld een tillift in elk zwembad moeten zijn. 

Dit VN verdrag bleek nagenoeg onbekend, bij zowel beleidsmakers als burgers met een 

beperking. Dit gegeven was de reden om een groep mensen met een beperking bij elkaar te 

brengen en ons te richten op het naleven van het VN verdrag Handicap in onze gemeente. 

 

Missie en Visie 
In de gemeente Borne zijn er 2.500 mensen met een beperking of chronische ziekte. Ruim 

20% van het aantal inwoners. Deze inwoners kunnen slecht beperkt, of soms zelfs helemaal 

niet meedoen in onze maatschappij. De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne 

vindt dat álle inwoners van Borne mee moeten kunnen doen, op school, werk, vrije tijd, 

sport, wonen, vervoer, welzijn, ondersteuning en zorg. Wij gaan voor een inclusief en geheel 

toegankelijk Borne. Het  VN mensenrechtenverdrag Handicap is hierbij het uitgangspunt. 

 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel te bevorderen dat inwoners van Borne met een beperking of 

chronische ziekte zelfstandig mee kunnen doen in onze maatschappij. Wij willen bijdragen 

aan de implementatie, uitvoering en evaluatie van het VN mensenrechtenverdrag Handicap 

in de gemeente Borne door actief onze deskundigheid als ervaringsdeskundigen handicap in 

te brengen. Wij streven naar inbreng van deskundigheid op alle domeinen genoemd in het 

VN mensenrechtenverdrag Handicap, startend bij beleidsvorming tot aan evaluatie en 

bijstelling. 

 

Strategie 
De stichting zal zich in eerste instantie richten op de eigen organisatie; het werven, 

mobiliseren en activeren van een achterban van inwoners van Borne met een beperking of 

chronische ziekte.  

Tegelijkertijd willen we onze bekendheid vergroten en een gelijkwaardige gesprekspartner 

voor de gemeente worden. Gelijkwaardig aan de Adviesraad Sociaal Domein waarbij wij 

gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen die genoemd zijn in het VN 

verdrag Handicap. Actief de implementatie, uitvoering en evaluatie van het VN 
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mensenrechtenverdrag Handicap in de gemeente Borne monitoren, en feedback  geven aan 

de gemeente over de impact ervan op onze achterban;  handhaving en reflectie.  

 

Specifieke acties, publiciteit,  demonstraties en  politieke inspraak zullen tot de middelen 

behoren. Maar ook de samenwerking met andere organisaties binnen en buiten Borne die 

de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte behartigen.  

 

Wij zullen ook bewustwording  stimuleren en  ondersteunen in de breedste zin van het 

woord; burgers, ondernemers en de overheid een hand reiken om ook deze doelgroep als 

volwaardig medemens te beschouwen en te behandelen.   

Wij willen de ervaringsdeskundigen uit Borne als groep organiseren en vertrouwen bieden 

hun deskundigheid in te brengen. Dat bereiken we door zorg te dragen voor ondersteuning 

en professionalisering van deze ervaringsdeskundigen in Borne, zodanig dat zij in staat zijn 

hun deskundigheid in te brengen. Maandelijks is er nu al een bijeenkomst in het Kulturhus, 

waar we met elkaar ervaringen uitdelen, lopende acties bespreken en signalen uit de 

gemeenschap inbrengen.  

 

Huidige situatie  
De stichting is medio 2022 opgericht. We staan nog aan het begin. In maart van dit jaar is 

een thema-avond Onbeperkt Borne georganiseerd, waarbij we met politiek, burgers en 

maatschappelijke organisaties in gesprek zijn gegaan over de betekenis en het belang van 

het VN verdrag Handicap voor Borne.  

In oktober organiseren we een “deurbel actie”. De actie dient twee doelen; ondernemers 

stimuleren de winkeldeuren gesloten te houden i.v.m. de energie en klimaatcrisis én mensen 

met een mobiliteitsbeperking makkelijker maken de winkel binnen te komen. We doen dat 

door bij alle winkeliers een draadloze deurbel op rolstoelhoogte te plaatsen en een sticker 

op de deur te plakken met de tekst “u kunt op de bel drukken als u hulp nodig heeft met de 

deur. Wij komen dan z.s.m. helpen.” 

Omdat de deurbellen en stickers aan álle winkeliers worden aangeboden kan iedereen zijn 

deuren gesloten houden zonder bang te zijn voor omzet verlies.  

 

Toekomst 
We verwachten dat wij een stevige positie verwerven in Borne als vraagbaak en 

adviesorgaan voor beleidsmakers, uitvoerders, ondernemers en burgers als het gaat om de 

inbreng van ervaringsdeskundigen m.b.t. het toegankelijk  maken van de samenleving voor 

iedereen.  
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Economische en sociale mondiale ontwikkelingen (recessie en polarisatie) kunnen hier een 

remmende factor zijn. Anderzijds geloven wij dat noaberschap nog voldoende sterk in onze 

gemeente geworteld is om deze mondiale ontwikkelingen het hoofd te bieden.  

De mate van  fysieke en mentale energie van onze achterban om zich actief in te zetten zal 

altijd een risico zijn voor de snelheid waarmee wij onze doelstellingen of acties kunnen 

realiseren. Een goede taakverdeling en een brede achterban zullen dat risico verminderen. 

 

Organisatie 
Het bestuur wordt gevormd door minimaal drie en maximaal 5 personen. Op dit moment 

bestaat het bestuur uit 3 personen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 

werk. Gemaakte onkosten en reiskosten kunnen wel vergoed worden. 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:  

M. Stevelink, voorzitter 

M. Welhuis, secretaris 

P. Postma, algemeen bestuurslid 

 

De stichting kent geen werknemers.  

Activiteiten 2022-2023 
1. Deurbelactie; oktober/november 2022. Zie bijlage voor verslag resultaten. Project is 

inmiddels afgerond. 

2. Achterban; contact zoeken en denktank/panel vormen om op de domeinen van het VN 

verdrag Handicap ervaringsdeskundigheid in te brengen. Samenwerking met o.a. 

Wijkracht, Kids Vooruit, ouderen bonden en patiëntenverenigingen. Twee-drie  

bijeenkomsten per jaar organiseren rondom thema.  

3. Website; verder uitbouwen en toegankelijk maken voor mensen met een visuele 

beperking. Website dient als online ontmoetingspunt voor mensen met een beperking 

in Borne.  

4. Professionaliteit van de achterban vergroten door cursus van het Nederlands Instituut 

voor  

Toegankelijkheid; leren toegankelijkheid van gebouwen langs objectieve criteria te 

beoordelen. En leren het gesprek daarover aan te gaan met burgers, ondernemers, 

ambtenaren en politiek. Cursus wordt bij voorkeur samen met betrokken ambtenaren 

van de gemeente gevolgd.  

5. Awareness campagne; het ontbreken van voorzieningen voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte in het publieke domein is vaak een kwestie van 

onwetendheid. Er is weinig inzicht bij ondernemers, ambtenaren en politiek over wat 

het betekent om een beperking te hebben. Wat de invloed is op het dagelijkse leven, 
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en op dat van de familie, vrienden en mantelzorgers. Beter begrip leidt tot betere 

toegankelijkheid.  

6. Formeren van werkgroepen van ervaringsdeskundigen op elk domein van het VN 

verdrag Handicap; onderwijs en ontwikkeling, wonen, werk en inkomen, vrije 

tijd/recreatie/sport, vervoer, welzijn/gezondheid/ondersteuning. De werkgroepen 

verdiepen zich in hun domein, koppelen kennis en ervaring terug naar de stichting en 

treden op als woordvoerders namens de stichting in contact met de gemeente.  

7. Ontwikkelen en uitvoeren van zichtbare acties (zoals de deurbelactie) die de 

toegankelijkheid van Borne verbeteren. Drempelhulpen voor winkels zou zo’n actie 

kunnen zijn.   

Financiën 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

a. Subsidies en donaties; 

b. Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling; 

c. Vergoeding voor door de stichting verrichte prestaties; 

d. Alle andere verkrijgingen en baten. 

Op dit moment heeft de stichting geen vaste inkomsten en geen vermogen. De 

aanloopkosten voor de oprichting van de stichting zijn vergoed door het Kulturhus, als 

bijdrage aan een maatschappelijk initiatief ten behoeve van de inwoners van Borne. Het gaat 

hier om de notariskosten. 

 

Het plan is een continue subsidiestroom te genereren via de gemeente en provincie in het 

kader van het bevorderen van een inclusieve samenleving en de uitvoering van het VN 

verdrag Handicap. Daarnaast starten we een ambassadeurs actie waarbij bedrijven voor een 

vaste bijdrage per jaar hun logo op onze webpagina mogen plaatsen en wij onze expertise 

inbrengen t.a.v. toegankelijkheid. Tevens zullen we andere lokale fondsen aanspreken indien 

mogelijk.  

 

De kosten en baten van de stichting zijn in het document Jaarrekening en begroting 

weergegeven. 

 

 

 

 


