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De voorzitter aan het woord 
Het jaar 2015 wordt voor Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 
(PGE) gekenmerkt door heroriëntatie hoe zij haar activiteiten voor 
de doelgroep het beste vorm kan geven. Door de andere 
vormgeving van het welzijnsbeleid – m.n. de komst van WIJ-
Eindhoven en de reorganisatie van het ambtelijk apparaat van de 
gemeente Eindhoven, werd eind 2014, al zichtbaar dat de 
vanzelfsprekende samenwerkingsrelaties, waarmee PGE haar 
opdracht altijd heeft kunnen vormgeven er niet meer waren. 

 
In januari 2015 is PGE dan ook gestart met een bezinning op de nabije toekomst. 
Conclusie van deze studiedag is: expliciete aandacht voor de doelgroep, waarvoor 
PGE zich altijd heeft ingespannen – mensen met een lichamelijke beperking en 
chronisch zieken – blijft onverkort noodzakelijk. 
De vraag blijft dan natuurlijk staan: hoe kun je dat het beste vorm geven. 
Om op die vraag een antwoord te geven zijn er door het bestuur met diverse partijen 
– gemeente, Wij-Eindhoven, Netwerk Informele Zorg – oriënterende gesprekken 
gevoerd. 
 
Worden deze gesprekken gekenmerkt door erkenning voor de noodzaak en ten 
principale bereidheid om samenwerking aan te gaan; door eigen interne 
ontwikkelingen van genoemde organisaties kan dat materieel gezien nog geen 
concreet gestalte krijgen. 
Voor PGE leidt dit in 2015 concreet ertoe: 

- dat vrijwilligers van enkele werkgroepen, Onderwijs en Sport en Recreatie, 

hun taken beëindigen, omdat zij vinden dat zij in deze overgangssituatie  

onvoldoende concrete resultaten weten te bereiken; 

- dat er op het terrein van Wonen, Welzijn, Zorg activiteiten op projectbasis 

worden uitgevoerd; in het oog springend hierbij is de sneltest Wonen, die in 

samenwerking met de KBO verricht is; 

- dat de werkgroepen Toegankelijkheid en Mobiliteit  hun werkwijzen op 

dezelfde gestructureerde wijze zijn blijven uitvoeren, zoals we van hen 

gewend zijn. 

Het verslag van bovengenoemde inzet en de resultaten hiervan kunt u in dit verslag 
lezen. 
Afsluitend wil ik alle PGE- vrijwilligers hartelijk danken die zich in 2015 wederom met 
veel elan hebben ingezet. 
 
John Bloemers, 
Voorzitter bestuur Stichting PGE. 
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Onderwijs 

De inspanningen van de werkgroep zijn in 2015 voornamelijk gericht geweest op de 

‘waarheidsvinding’ rond passend onderwijs en leerlingen met een beperking. 

Hiermee is bedoeld een antwoord te krijgen op de vraag: veroorzaakt het passend 

onderwijs een drempelverhoging voor kinderen met een beperking ja of nee en zo ja, 

wat zijn die extra beperkingen dan? 

 

Terugblik op 2015 

De werkgroep heeft een strategie bedacht om tot 

antwoorden en een positiebepaling van de werkgroep 

binnen het onderwijsveld van Passend Onderwijs te 

komen. Daartoe zijn met diverse instanties/organisaties  

gesprekken gevoerd. Te noemen zijn het AIC (Autisme 

Informatie Centrum/ondersteuning bij autisme), consulent 

Leerplichtzaken van de gemeente Eindhoven, ZorgOkee 

(gespecialiseerde begeleiding aan kinderen/jongeren met ASS, ADHD en/of 

lichtverstandelijke beperking), onderwijsconsulenten en Balans (landelijke 

Oudervereniging) en het SWV-VO (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs) 

De resultaten van deze contacten waren niet bemoedigend in die zin dat ze de 

werkgroep vrijwel steeds eenzelfde beeld gaven. Er zijn zorgen, welke wordt niet 

echt expliciet gemaakt, maar de reactie van de geïnterviewden is steeds  “alles komt 

goed”. De SWV’s zijn van mening dat zij de optredende onderwijsproblemen 

aangaande het PO (Primair Onderwijs) en het VO (Voortgezet Onderwijs) in kaart 

hebben en dat er voldoende kanalen en instanties voor bezorgde ouders zijn om hun 

onderwijsproblemen aan te pakken. 

Ondanks de vele, soms tegenstrijdige krantenberichten en er ook in het rapport van 

de Kinderombudsman (sept. 2015) wordt aangegeven dat veel ouders en kinderen 

nog steeds “zoekende” zijn daar zij de benodigde informatie en ondersteuning 

missen, heeft de werkgroep dit niet “hard” kunnen maken. Er ontbreken directe 

signalen vertaald in aantallen. De werkgroep is er dus niet in geslaagd om tot een 

nadere inventarisatie van optredende problemen en tot een goede positiebepaling 

van de werkgroep te komen. Gesuggereerd werden intermediair of signaalfunctie 

vervullen. Maar van en voor wie dan? Door de werkgroep werd, in een aantal 

overleggen, een vrij gesloten structuur aangetroffen. Daar de positie van de 

werkgroep in 2015 helaas niet duidelijk is geworden en, de begin 2016, gehouden ‘A-

avond passend onderwijs’ de werkgroep alleen maar gesterkt heeft in haar 

overtuiging geen nuttig en bevredigend werk te kunnen verrichten ten behoeve van 

de leerlingen met een beperking (en hun ouders), heeft de werkgroep zichzelf op 

non-actief gesteld. 

 
Vooruitblik op 2016: 
De werkgroep wil uitbreiding van de contacten om actief betrokken te zijn bij de 
ontwikkelingen en uitvoering in het kader van passend onderwijs. De combinatie 
passend onderwijs en leerlingen met een fysieke dan wel psychische beperking zal 
de nodige problemen geven die hun weerslag zullen hebben op het onderwijsbeleid 
binnen de gemeente Eindhoven. In 2015 ontbraken harde cijfers/aantallen van 
knelpunten in het Passend onderwijs. In 2016 wil de werkgroep deze boven tafel 
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krijgen. Om registratie van knelpunten te bewerkstelligen zal er onderzoek gedaan 
worden naar het inrichten van een “helpdesk” om actoren op de hoogte te brengen 
van de problematiek. De werkgroep zal aandacht blijven houden voor studenten met 
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) in het HBO en de Transitie jeugdzorg 
nauwlettend blijven volgen.  
 
Arbeid  
In 2015 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest van de Werkgroep Arbeid 
Belangenorganisaties. Doel is om ervaringen met elkaar te delen, informatie uit te 
wisselen, gebruik te maken van elkaars netwerken (m.b.t. arbeid) en uiteindelijk 
enkele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkervaringsplaats of 
werk te helpen. Begeleiding op de werkvloer blijkt in de praktijk het grootste 
struikelblok. 
 

Terugblik op 2015 
Deelnemende organisaties aan de werkgroep zijn: PGE/STAP (Stichting Arbeids 
Participatie) /Impegno (psychische ambulante hulpverlening)/ VG Platform Zuid-Oost 
(voor verstandelijk gehandicapten)/ BUS ( Brabants Uitkeringsgerechtigden 
Samen)/RCO (Regionale Cliënten Organisatie; ggz, maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg). Alle inzet van de werkgroepleden ten spijt heeft men uiteindelijk 
geen concrete acties kunnen realiseren. Men heeft dan ook besloten om te stoppen 
met deze werkgroep. 
 
Ook heeft de werkgroep zich bezig gehouden met de ontwikkelingen m.b.t. de 
Participatiewet. Naar aanleiding hiervan hebben PGE en STAP opdracht gegeven 
aan de Research Academy van Fontys HRM en Psychologie om een onderzoek te 
starten naar de werkzame bestanddelen van re-integratie. Hiertoe zijn ze in 2015 
gestart met het afnemen van  een aantal interviews bij organisaties zoals b.v. 
Autismepunt, MEE, Lumens, Ergon, Springplank 040 etc. Wat zijn de succesfactoren 
bij re-integratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat zijn de 
knelpunten? Kan er een beslisboom/keurmerk ontwikkeld worden?  
Deelname aan de conferentie “Open voor Werk” en deelname aan de  Cliëntenraad 
Sociale Werkvoorziening. Onderwerpen: wachtlijstbeheer, persoonsgebonden 
budget en cliëntenparticipatie. 

Vooruitblik op 2016: 
De werkgroep zal de ontwikkelingen rond de Participatiewet blijven volgen en 
deelnemen aan de Cliëntenraad SW. 
Er zal een opdracht aan Fontys Research Academy en Lectoraat Duurzaam werk 
HRM en Psychologie worden gegeven voor het doen van onderzoek. 
Opdracht is de ontwikkeling van een overzichtskaart van de regio Eindhoven van de 
actoren op het gebied van rehabilitatie/ re-integratie van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Als het VN-verdrag in 2016 hopelijk wordt geratificeerd zal het 
verdrag voor mensen met een beperking in het maatschappelijk werkveld verder 
onder de aandacht worden gebracht. De werkgroep zal ook WIJeindhovenblijven 
volgen  in relatie met de werkgroep-werkzaamheden ; arbeid. 
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Wonen, Zorg en Welzijn 
In 2015 hebben mensen met een (levenslange zorgvraag) en dus de meeste 
vrijwilligers van de werkgroep, zich wederom veel vragen gesteld over de 
veranderingen in de zorg en de daarbij behorende indicaties; Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO)-indicaties en ondersteunende begeleiding via de 
gemeente/WIJeindhoven, verpleging en verzorging buitenshuis,  indicaties voor de 
Wet Langdurige Zorg (WLz). Zij ervaren dit als beangstigend naar de toekomst toe 
omdat de veranderende processen veelal leiden tot inkrimping van zorg. Het vergt 
steeds meer inspanning om hun zorg geregeld te krijgen waardoor zij niet veel 
energie meer overhouden om te kunnen participeren c.q. vrijwilligerswerk te kunnen 
doen. Zij hebben geen energie meer om bijeenkomsten van de werkgroep bij te 
wonen en willen zich alleen nog op afroep voor een activiteit inzetten.  

 

Terugblik op 2015 
Veranderingen in de WMO (WLz /Persoons Gebonden Budget (PGB) werden 
gevolgd. Ervaren knelpunten werden doorgegeven aan de leden van de Participatie 
Commissie WWZ. Dit geldt eveneens voor de eventuele stapeling van eigen 
bijdragen. 
Een “ Inventarisatielijst PGE voor en met patiënten- en cliëntenverenigingen” is 
verstuurd naar diverse organisaties. Vraag was wat het PGE voor hen zou kunnen 
betekenen. De respons was jammer genoeg minimaal waardoor hier geen 
aandachtspunten voor eventuele aanpassingen/wijzigingen van werkzaamheden 
voor PGE uit voort kwamen.  
Overleg was er met Ieder(in)(landelijk netwerk voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte) om samen met de KBO-kring Eindhoven een “sneltest goed 
wonen voor iedereen ” uit te zetten in Eindhoven. In deze enquête komen vragen aan 
de orde over wonen, woonsituatie, brandveiligheid etc. Eind december zijn de eerste 
enquêtes uitgezet. De resultaten van de sneltest zullen ter bespreking voorgelegd 
worden aan de gemeente/woningbouwcorporaties.  
Er is een interview gegeven aan Omroep Brabant in het kader van de actie “Red de 
Zorg”. Onderwerp:  “hoe de bureaucratische rompslomp van in te vullen papieren in 
de zorg de zorgvragers compleet uitput”.  
Ontwikkelingen m.b.t. Fokuswonen werden gevolgd.  
Er is deelgenomen aan de expertbijeenkomst Wonen en Zorg (inspiratiedagen VNG), 
aan het Netwerk Informele Zorg (NIZ) en aan de Participatiecommissie Wonen, 
Welzijn en Zorg. 
 
Vooruitblik op 2016: 
De sneltest wonen wordt in samenwerking met de KBO kring Eindhoven uitgezet en 
de resultaten hiervan worden door Ieder(in) in kaart gebracht. 
De uiteindelijke resultaten zullen worden besproken met de gemeente en de 
woningbouwcorporaties. Er wordt deelgenomen aan de Participatiecommissie 
Welzijn, Wonen en Zorg en aan het Netwerk Informele Zorg (NIZ).  
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Sport en Recreatie 
Op 24 januari hebben we met een aantal werkgroepleden de Themadag van het 
PGE bijgewoond. Hierbij hebben we de standpunten van de werkgroep en de kansen 
en mogelijkheden aangekaart.  
 

 
 

Terugblik op 2015 
Op woensdag 15 april vond het evenement ‘Welkom bij de club’ plaats op het 18 
Septemberplein en de Piazza in het centrum van Eindhoven. Samen met de 
werkgroep Toegankelijkheid en PR is deze dag tot stand gekomen. Doel van de dag 
is was om  de beeldvorming rondom mensen met een beperking te verbeteren. En 
sport is daar een goed middel voor! Verschillende verenigingen waren aanwezig met 
informatiestands en een aantal verenigingen gaven een demo of een clinic, 
waaronder de Red Lobster Divers die met een duiktank aanwezig waren. Het weer 
was heel goed, wethouder Bianca van Kaathoven was aanwezig en er zijn aardig wat 
bezoekers op af gekomen. Kortom een geslaagde dag en voor herhaling vatbaar!  
 
In maart 2015 is de werkgroep in de huidige vorm opgehouden te bestaan. Met name 
het ontbreken van daadwerkelijke meerwaarde van de werkgroep aan het PGE en 
aan de stad zijn de redenen voor de leden om de werkgroep in huidige vorm op te 
heffen. Wel blijven de leden ad hoc beschikbaar voor advies of ondersteuning bij 
activiteiten vanuit het PGE of aangepast sporten. 
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Toegankelijkheid  
De Werkgroep Toegankelijkheid toetst gebouwen op BTBU; Bereikbaarheid, 
Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid ) (nooduitgang/veiligheid) 
volgens de normen van het Handboek Toegankelijkheid. Om gelijkwaardig te kunnen 
participeren moeten namelijk alle burgers zonder belemmeringen gebruik kunnen 
maken van gebouwen. 
 

Terugblik op 2015 
Er is aan verschillende overleggen deelgenomen waaronder; 
het gemeentelijk Toegankelijkheidsoverleg. Er waren weinig 
bouwprojecten dit jaar. Aandachtspunt blijft om bij aanvang, 
midden en einde van bouwprojecten betrokken te worden. 
Andere onderwerpen waren o.a: VTA’s 
(Vrijetijdsaccommodaties) en brandveiligheid, en was men 
betrokken bij de Programmeertafel van het Ruimtelijk 
Domein. Met Eindhoven365 in het kader van de 
toegankelijkheid van Evenementen. De checklist TGH 
evenementen PGE wordt klant - en gebruiksvriendelijker 
gemaakt. In de vergunningsvoorwaarden wordt de 

organisator gewezen op de checklist. Bij aanmelding van een evenement wordt de 
checklist toegevoegd. De werkgroep heeft mede invulling gegeven aan de 
gemeentelijke workshop “Toegankelijkheid” op 11 juni. 
Er is contact gelegd met de firma Citybeacons ; de te ontwikkelen ( in samenwerking 
met EHV365) en te plaatsen informatiepalen/ interactieve stadbakens. 
Werkgroepleden zal gevraagd worden aan testfases deel te nemen. 
Overleggen met “Ongehinderd.nl” in het kader van afspraken omtrent het toetsen van 
gebouwen.  
In de Week van de Toegankelijkheid is er deelgenomen aan de activiteit van 
Ongehinderd in Winkel Centrum Woensel. Het rapport “Hoe ongehinderd is de 
gemeente Eindhoven” is naar aanleiding hiervan aangeboden aan wethouder 
Scholten. 
 
Samenwerking met de werkgroep Sport in het kader van een georganiseerde 
activiteit op 15 april in de Nationale Sportweek; “Welkom bij de club”; Sport- en 
bewegingsactiviteiten voor mensen met en zonder beperkingen. 
De werkgroep heeft getoetst en geadviseerd inzake; bruikbaarheid aangepaste 
toiletten Catharinaziekenhuis, Internationale School, Beursgebouw, Rode 
Kruisgebouw, Openbaar Invalidentoilet Winkelcentrum Woensel, Basisschool het 
Karregat, Inwonersplein Eindhoven, JT-Bioscoop, Usine, van Abbe museum, 
Stadhuis, Het Goed, ’t Slot (VTA), Nieuw schoolgebouw Bisschop Beckerscollege / 
Christian Huygenscollege, Spilcentrum Lievendaal. 
Op Strijp S checkt de werkgroep het Nat-Labgebouw en adviseert het plaatsen van 
een plateaulift en toetst zij “Plug In”. 
Tevens deelname aan de bijeenkomst: “Zelfhulp; benut de mogelijkheden”van het 
Zelfhulpnetwerk en aan het Regionaal Overleg Gehandicapten (ROG) 4x per jaar. 
Er is promotie gemaakt voor het  Integraal Toegankelijk Openbaar Toilet (hoek 
Kerkstraat/ Rechtestraat) d.m.v. het uitdelen van flyers. 
Ook heeft men deelgenomen aan een georganiseerde rondleiding binnen de 
“bouwput” van het Station. Dit i.v.m het belang van Toegankelijkheid 
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Vooruitblik op 2016: 
Er zal ook in 2016 advies uitgebracht worden ter verbetering van de toegankelijkheid 
op het gebied van o.a. scholen en evenementen. De checklist Toegankelijkheid 
Evenementen wordt herordent en pictogrammen worden toegevoegd. Verder zullen 
de ervaringen van gebruikers in beeld worden gebracht. Promotie van het 1e 
Integraal Toegankelijk Openbaar Toilet (ITO) wordt voortgezet zodat nog meer 
mensen het toilet weten te vinden. De Internetapplicatie Toegankelijkheid van 
Eindhovense gebouwen Eindhoven.ongehinderd.nl zal verder gevuld worden. De 
getoetste gebouwen worden geplaatst op de nieuwe APP. Samenwerking zal weer 
plaatsvinden met Sport om te komen tot een activiteit in het kader van de Nationale 
Sportweek van 2016. Verder gaan de algemene activiteiten door zoals: toetsen van 
klachten van burgers, anticiperen op “aangekondigde” bouwprojecten, deelname 
jaarlijkse “rolstoelworkshop”, inpassen van voorlichting brandveiligheid aan 
beheerders van VTA’s, het organiseren samen met de gemeente (WMO) van een 
workshop voor medewerkers WIJeindhoven.  
 
Mobiliteit 2016 
Openbare ruimte en vervoer voor iedereen. Het thema toegankelijkheid benaderen 
wij zowel vanuit (openbaar)vervoer als vanuit de openbare ruimte. Ons uitgangspunt 
hierbij is dat deze zoveel mogelijk voor iedereen, dus ook voor minder validen, 
visueel beperkten en mensen met kinderwagens , goed toegankelijk moeten zijn. 
 

 
Terugblik op 2015 
Er is deelgenomen aan verschillende overleggen zoals:  het 
Consumentenplatform Taxbus waarin aan de orde is 
geweest het onderzoek potentie van de integratie van WMO-
ritten in het OV/ Taxbus-Valys/ Ritaantallen/ Problemen OV-
rolstoelgebruikers,  de onafhankelijke Klachtencommissie 
vanTaxbus, de overleggen m.b.t. “Evaluatie Handboek 
Verbeteren Openbare Ruimte”, het Centraal Verkeers 
Overleg (CVO)Hierin zijn o.a aan de orde gekomen: 
herinrichting Tarwelaan, oversteken Karel de Grotelaan, 
Huizingalaan, Hoogstraat, Gerarduslaan, Tongelresche 
Akkers. Er is ook deelgenomen aan  de Klankbordgroepen 

herinrichting Hoogstraat en Frederiklaan. Signalering, advisering en controle heeft 
plaatsgevonden m.b.t. problemen binnen de openbare ruimte zoals:  Rateltikkers 
Bisschop Beckerslaan, Rooseveltlaan / Montgomerylaan. Voetgangerslichten o.a. 
Sterrenlaan. Verkeerslichten Europalaan / Trapleuning Blixembosch Buiten / op- en 
afritten Kruidenbuurt Zuid / Bomen Vonderweg / Tunnel Station / Belijning GPP’s 
WCW / ’t Wasven/ Varkensruggen Willaertplein – Noordzijde Station/ herinrichting 
Fensterrein – GPP’s / oversteek Keizersgracht – Mathildelaan /  Medisch centrum 
Hoog Bergen /  Cronjestraat  en m.b.t Bushaltes (waaronder HOV) op: 18 
September Plein – Churchillaan – Artoislaan- Mercuriuslaan – Zeelsterstraat – 
Huizingalaan – Piazza – Boutenslaan – Aalsterweg – Trudoplein – Boschdijk- 
Oldenbarneveltlaan 
De werkgroep was ondermeer ook betrokken bij het organiseren van de scootmobiel 
reparatie-middagen Eindhoven Noord, initiatief van de Scootmobiel Vereniging 
Eindhoven en Emcart. Het behoud van gele informatieborden op stations i.v.m. 
slechtziende mensen. 



 
9 

Ze hebben reacties  gegeven op liften Heuvel Eindhoven (afmetingen diepte liften). 
Inspraakreactie gegeven op het Programma van Eisen (PvE) aanbesteding OV Zuid-
Oost Brabant.De Witte Raaf en de werkgroep hebben ook dit jaar weer diverse 
overleggen gehad in het kader van het initiatief “Busjespoule“ (alternatieve 
vervoersmogelijkheden/bundeling – samenwerking doelgroepenvervoer in 
Eindhoven) . In 2015 heeft de Witte Raaf een project uitgevoerd samen met 
Promenzo (GGZ). 
Er is deelgenomen aan het “Speeltuinbende Inspiratie Evenement van het NSGK ( 
Ned. stichting  voor het gehandicapte en aan de Conferentie “All Inclusive”  
 
Vooruitblik op 2016: 
Er zal aandacht blijven voor Toegankelijk Openbaar Vervoer+ aanpassen bushaltes, 
HOV infrastructuur bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maken. Ook de deelname 
aan evaluaties/aanpassingen m.b.t. Handboek Toegankelijkheid wordt voortgezet. Er 
komt een vervolg op de Pilot Scootmobiel Opfriscursus in Gestel. Deelname aan 
overleggen herinrichtingen: Hoogstraat/Catharinaziekenhuis, Plan Celcius en 
Picuskade/NRE zal plaatsvinden. De deelnames aan Centraal Verkeersoverleg 
(CVO) Consumensenplatform Taxbus worden voortgezet.  
Overleg met verschillende diensten van de gemeente Eindhoven als het gaat om: 
parkeerbeleid, gehandicapten in- en opstapplaatsen CVV-vervoer, Gehandicapten 
Parkeerkaarten (GPK), Gehandicapten Parkeerplaatsen (GPP) zullen plaatsvinden 
indien nodig. De werkgroep blijft knelpunten signaleren en registreren als het gaat 
om CVV vervoer, informatie en knelpuntenuitwisseling Taxbus en de Witte Raaf. 
Klachtensignalering vanuit burgers, vrijwilligers werkgroep en bureau PGE worden 
bekeken en adequaat actie op ondernomen e.e.a samenwerking met de gemeente 
Eindhoven. Er zal op initiatief van de gemeente deelgenomen worden aan het 
toetsen van de gemeentelijke website in toegankelijkheid en bruikbaarheid, enkele 
vrijwilligers zullen deelnemen aan het testen van de “Citybeacons” 
(internetpalen/interactieve stadsbakens) en er zal deelgenomen worden aan 
bewonerspanels van WIJeindhoven.  
  
 
Public Relations 
De werkgroep heeft in 2015 te kampen gehad met onderbezetting. Hierdoor zijn 
geplande activiteiten niet doorgegaan, zoals het uitwerken van een intranet 
omgeving voor de eigen leden en het vergroten van de naamsbekendheid van het 
PGE. 

 
Terugblik op 2015 
Belangrijk werd het om op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers 
met kennis op het gebied van communicatie en Social Media. 
Dit heeft uiteindelijk 1 nieuwe vrijwilliger opgeleverd. Er is een 
vacature geplaatst bij Vrijwilligerspunt Eindhoven en gekeken in 
het eigen netwerk voor nieuwe vrijwilligers PR. De werkgroep is 
betrokken geweest bij de PR-Campagne “Welkom bij de Club” 
in samenwerking met de werkgroepen TGH en Sport. Dit in het 
kader van de “Week van Toegankelijkheid”. Studio 040 heeft 
hiervan opnames gemaakt. Er zijn voor deze campagne Flyers 
gemaakt om te verspreiden in het centrum van Eindhoven en 
posters om op te hangen tijdens de activiteiten.  
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Er zijn flyers gemaakt om het ITO-toilet in het centrum van Eindhoven te promoten. 
Deze zijn verspreid in de busjes van onder meer De Witte Raaf en Taxbus. Via de 
website van het PGE is de landelijke enquête van Ieder(in) “Sneltest goed wonen 
voor iedereen” uitgezet. De facebookpagina van het PGE is verder onder de 
aandacht gebracht. Door middel van het kopen van advertentieruimte bij facebook 
voor gerichte doelgroepen. Hiermee is de vindbaarheid verder uitgebreid. In het 
kader van de “wereldtoiletdag” en het evenement ”GLOW” in november 2015 is er, in 
samenwerking met de werkgroep TGH, een persbericht uitgegaan voor de promotie 
van het ITO-toilet in het centrum. Het Jaarverslag van het PGE is voorzien van een 
nieuwe layout en opmaak, bedoeling is dit in een later stadium door te trekken in de 
huisstijl van het PGE. 
 
Vooruitblik op 2016: 
De website goed up-to date houden om belanghebbende en betrokken organisaties 
te voorzien van relevante informatie. Profilering van het PGE naar buiten om meer 
bekendheid te verwerven d.m.v een goed toegankelijke website, facebookpagina up 
to date houden met relevante berichten en ingrijpende veranderingen voor de 
doelgroep. Meer bezoekers werven voor facebook. Zo nodig foldermateriaal 
verzorgen of flyers om activiteiten van het PGE onder de aandacht te brengen. De 
interne samenwerking van de overige werkgroepen bevorderen m.b.t. het aanleveren 
van fotomateriaal, filmmateriaal en artikelen die relevant zijn voor de website of 
facebookpagina.  
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