
U spreekt vanavond over de stopzetting van de ondersteuning en begeleiding van het VN panel en de 

inclusie-agenda. Voor wie mij niet kent, ik ben Jeroen Veltheer uit Donderen. Mijn werk bestaat uit 

het op weg helpen van gemeenten en andere organisaties met het VN-verdrag in allerlei stadia en 

met alle aspecten die daarbij komen kijken. Die ondersteuning en begeleiding – waar u straks over 

spreekt - werd door mij tot en met 1 oktober geleverd en is beëindigd omdat de financiële middelen 

daarvoor niet langer beschikbaar worden gesteld. Ik heb getwijfeld of ik hier nu wel zou moeten 

staan. Ten eerste omdat ik vind dat panelleden het beste en het krachtigste zelf hun boodschap 

kunnen overbrengen. En dat heeft Raymond zojuist ook goed gedaan. Ten tweede omdat dit het 

risico in zich heeft de schijn te wekken hier voor mijn persoonlijke belangen te staan. Voor alle 

duidelijkheid, dat is niet mijn intentie.  

Wat ik u aanvullend op Raymond zijn verhaal wil overbrengen zijn de volgende dingen: 

 Waarom we ook al weer een VN-panel hebben? 

 Welke effecten het besluit om ondersteuning stop te zetten heeft? en 

 Wat we nog meer weggooien als het VN-panel niet voldoende ondersteund wordt. 

Waarom hebben we ook al weer een VN-panel? Eind 2013 raakte ik in de aanloop naar de 

voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met afdelingen van een aantal politieke partijen, 

waaronder een aantal van u en ook voorgangers. Die gesprekken gingen over de aanstaande 

ratificatie van het VN-verdrag Handicap en de verantwoordelijkheden voor gemeenten daarin. Dit 

leidde er toe dat u als raad in oktober 2014 het initiatief nam om vooruitlopend op die ratificatie in 

te tekenen op een project van de Coalitie voor Inclusie. Het project beoogde het experiment aan te 

gaan een “panel” te vormen om daarmee invulling te geven aan de Algemene Verplichting no. 3 uit 

dit VN-verdrag, het principe dat we nooit meer praten over mensen met een handicap zonder hen 

daarbij te betrekken. In 2016 evalueerde u het experiment en besloot tot doorontwikkeling om dan 

in 2019 wederom te evalueren.  

Door het besluit de ondersteuning en begeleiding van het panel te stoppen is het voor het panel niet 

mogelijk door te gaan op de ingeslagen weg. De eind vorig jaar gedefinieerde behoefte aan 

ondersteuning / begeleiding kan immers niet meer ingevuld worden. Door het ontbreken van enig 

overleg over hoe verder, was dit van de een op de andere dag een voldongen feit. Medegedeeld in 

een e-mail en een week later mondeling aan één panellid, maar nog steeds zonder argumentatie. 

Ook zonder evaluatie vooraf. Dus ook niet conform die Algemene Verplichting waar het nu juist om 

gaat. U stelde hierover als raad terecht schriftelijke vragen die eind oktober zijn beantwoord. Het 

panel heeft een ander beeld van de bij die beantwoording geschetste situatie. U heeft die kijk van 

het VN-panel inmiddels ook in uw stukken zitten.  

 Tijdelijkheid ondersteuning werd ingegeven door een integraal plan voor verschillende 

burgerparticipatievormen in wording. De behoeften van het panel zouden daarin een plek 

krijgen. Dit plan is er nog niet en er is ook nog niet over gesproken. Tijdelijkheid was 

uiteraard ook niet het uitgangspunt van de gedefinieerde ondersteuningsbehoefte. 

 De aanvankelijke werksubsidie van het panel is samen met het toekenningsbesluit voor 

ondersteuning van het panel in overleg gehalveerd. Dat blijkt ook uit het feit dat alleen die 

helft aan het panel wordt verstrekt. Ook voor het 4e kwartaal is dat niet anders gegaan.  

 Aanleiding voor het plan voor de ondersteuning van het panel was dat de inclusie-agenda en 

de VN-panel activiteiten steeds meer één geheel werden. Ondersteuning voor het één en 

het ander was niet langer te onderscheiden en de vrijwillige inzet nam te grote vormen aan.  



Wat betekent het besluit voor panel en panelleden? Sinds 1 oktober houdt deze situatie het panel 

bezig. Te starten en lopende activiteiten zijn gestopt. Panelleden liggen soms letterlijk wakker over 

het voortbestaan. Ze vragen zich af hoe voldoende begeleiding en ondersteuning nu verder geregeld 

kan worden en hoe / of ze zonder dat wel verder komen? Ze verzinnen creatieve oplossingen waar ze 

vervolgens in verstrikt raken en krijgen onderling onenigheid over de te bewandelen weg. 

Ondergetekende is inmiddels bijkans persona non grata.  

Voor een aantal panelleden is het panelwerk persoonlijk ook erg belangrijk, het is een stuk zingeving 

van het leven geworden. Mensen die niet gezien werden of zichzelf niet meer zagen hebben zich een 

gewaardeerde rol aangemeten als panellid. Niet door kunnen betekent daarom een nog veel grotere 

impact dan op het eerste gezicht gedacht.  

Kortom er heerst chaos, frustratie en verdriet in en rond het panel. En ondertussen ligt inzet op de 

missie eigenlijk stil. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En ook zonder panel blijft de Algemene 

Verplichting uit het verdrag bestaan. 

Tot 1 oktober liep alles heel aardig. Op aandringen van het panel ging Tynaarlo in 2017 ook 

voortvarend aan de slag met een inclusie-agenda, een andere verplichting die meekwam met de 

ratificatie van het VN verdrag in 2016. Op een unieke, kenmerkende manier ook, namelijk vooral 

gevoed door de belemmeringen die een divers samengesteld panel ervaart in de samenleving. Maar 

liefst meer dan 30 concrete “projecten” zijn sinds de start aangepakt, waar veel zogenaamde 

koplopergemeenten nog niet veel verder komen dan een van-plan-plan of zelfs dat nog niet hebben. 

Ik zie door mijn werk veel voorbeelden door het land heen. Tynaarlo lijkt een formule te pakken te 

hebben die goed werkt. In mijn ogen verdient ze daarmee een plek in de top 3 van gemeenten waar 

meters gemaakt worden. Feit is dat het panel regelmatig gevraagd wordt om uitleg te geven over de 

Tynaarlose werkwijze, met bijzondere interesse voor het VN-panelconcept. Het is niet voor niets dat 

Tynaarlo het VNG manifest “Iedereen doet mee” zou gaan ondertekenen. Maar wat blijft er nu over 

van die inclusie-agenda? 

Als we niet snel een oplossing vinden voor de ontstane situatie, zijn we dit allemaal kwijt.  

Tot slot wil ik u een inkijkje geven in die begeleiding en ondersteuningsbehoefte op dit moment. 

Raymond ……. 

 Organisatiekracht: regelen en afspraken plannen (niet voor iedereen), voorbereiden, 

verslaan (vergadering niet) 

 Overzicht houden en geven: Bijna iedereen doet het panelwerk er bij en is betrokken op een 

enkel onderdeel of kampt met “geheugenlekkages” waardoor gemakkelijk het spoor bijster is 

 Focus op het VN-verdrag: in alles is het panel er om het naleven van het verdrag handen en 

voeten te helpen geven. Dat betekent dat we alle aan te pakken onderwerpen nadrukkelijk 

relateren aan de inhoud en principes van en rechten uit het verdrag.  

 Persoonlijke support in soorten en maten: herinneren, wekken, taxiën, stimuleren, peptalk 

Ik vulde mijn rol in vanuit de principes van volkomen gelijkwaardigheid, het zelf maken van keuzes en 

aansluiten bij wat situaties of mensen nodig hebben ook op de momenten dat dat nodig is, ook ’s 

avonds en in het weekend. Ik ben geen professionele zorgverlener, maar dit zijn principes uit het VN-

verdrag zo kom je dan best een eind. Het motortje van het VN-panel snorde tot 1 oktober goed 

ondanks de wisselingen in de omvang en samenstelling van het panel de afgelopen jaren. 

 

Donderen, 19 november 2019 


