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Autisme en autor i jden: 
wel  of  geen gelukkig  huwel i jk?

Aan de discussie over extra keuringen voor mensen met 

autisme die een rijbewijs willen halen komt maar geen 

einde. De ene studie is nog niet afgerond of de uitkomst 

van de volgende lijkt weer iets anders te concluderen.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme wil in ieder 

geval dat de keuring wordt afgeschaft.
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In Nederland is een extra 

keuring voor mensen met 

Autisme die een rijbewijs 

willen halen verplicht. 

Op aangeven van de 

Gezondheidsraad is de 

verplichting in 2013 een feit 

geworden. Deze organisatie 

heeft de beslissing 

genomen op basis van 

de uitkomsten van een 

onderzoek dat in Europees 

verband is gehouden.

Volgens de onderzoekers 

hebben bestuurders met 

autisme een grotere kans 

om bij een ongeluk op de 

weg betrokken te raken 

dan andere weggebruikers.

Een soortgelijk onderzoek 

dat recent is gepubliceerd 

levert hiervoor echter niet 

voldoende bewijs. Het feit 

dat mensen met autisme 

informatie op een andere 

manier verwerken wil 

nog niet zeggen dat de 

handelingen en besluiten 

gevaar opleveren voor de 

verkeersveiligheid.

Onduidelijkheid

Door de uiteenlopende 

resultaten van de 

onderzoeken en daarbij 

behorende verschillende 

standpunten is er nog 

geen duidelijkheid. 

De Autismevereniging 

wil graag afschaffing 

van de extra keuring, 

het Ministerie heeft 

de Gezondheidsraad 

gevraagd de resultaten 

van de extra keuringen bij 

het CBS te onderzoeken. 

Dit terwijl een hoogleraar 

van de Universiteit Leiden 

tijdens het programma 

zegt dat er geen bewijs is 

dat mensen met autisme 

die een auto besturen een 

gevaar voor de verkeers-

veiligheid zijn. Een nieuw 

onderzoek moet dus 

duidelijkheid geven.

Voor en tegen

In een radioprogramma op 

NPO 1 kwamen recent een 

aantal deskundigen aan het 

woord met verschillende, 

uiteenlopende argumenten. 

Het gebrek aan ruimtelijk 

inzicht kan een flinke 

belemmering zijn maar 

daar staat tegenover dat 

mensen met autisme juist 

zeer gericht zijn op het 

uitvoeren van de taak.

Een autist zal als geen 

ander de verkeersregels 

kennen maar deze bij 

afwijkende (nood)

situaties zonder meer toe 

blijven passen, ook als 

er improvisatie gewenst 

is om een aanrijding te 

voorkomen. Het feit dat 

iemand met autisme de 

verkeersregels beter zou 

kennen is echter volgens de 

deskundigen een aanname 

die niet voldoende 

onderbouwd kan worden.
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Er is een enorme belang-

stelling voor de Special 

Olympics die van 12 tot en 

met 14 juni 2020 in Den 

Haag worden georga-

niseerd. De Special 

Olympics is een belangrijk 

sportevenement voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking dat 

iedere twee jaar wordt 

gehouden, steeds in een 

andere Gemeente in 

Nederland.

Het evenement is dit jaar 

aan Den Haag toegewezen 

maar dat gaat niet vanzelf. 

Het organiseren van de 

Special Olympics Nationale 

Spelen wordt aan de 

hand van een bidbook 

Aftel len naar  startschot  Specia l 
Olympics  begonnen in  Den Haag

De weken vliegen voorbij en het grote moment, de 

openingsceremonie van de Special Olympics Nationale 

Spelenin Den Haag, komt snel dichterbij. Niet alleen de 

harten van ruim 2.000 topsporters met een verstan-

delijke beperking gaan sneller kloppen, ook bij de 

organisatie is het aftellen naar 12 juni begonnen.
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ingediend en beoordeeld. 

Daarbij spelen begeleiding, 

veiligheid en natuurlijk 

een vlekkeloze organisatie 

een belangrijke rol. Deze 

mensen hebben allemaal 

een (meervoudige) 

beperking en hebben nu 

eenmaal meer begeleiding 

nodig dan reguliere 

sporters.

Er zullen ruim 2.000 

sporters deelnemen aan 

het evenement en er is 

een enorme variëteit in 

het aanbod van takken 

van sport. Dit brengt 

met zich mee dat er 

door de gehele regio 

verschillende accommo-

daties worden gebruikt. 

Voor de zeilsport zijn de 

Vlietlanden aangewezen, 

zwemmen in het Hofbad, 

een splinternieuw 

zwembad met Olympische 

afmetingen, paardrijden 

bij manege Berenstein en 

Gymnastiek in Sporthal 

Overbosch. 

Een flinke logistieke 

uitdaging dus maar dankzij 

het multifunctionele 

Sportcampus zullen ook 

een aantal sporten aldaar 

zijn gecentraliseerd. In het 

Zuiderpark is plaats voor 

tafeltennis, bocce, atletiek, 

handbal en judo. 

Sommige sporten zijn 

dermate populair bij de 

doelgroep dat al kort 

na het openstellen van 

inschrijving het bordje 

“vol” opgehangen moest 

worden. 

De sporters verblijven in 

verschillende accommo-

daties, o.a. van Defensie.

1.000 vrijwilligers nodig

Om een sportevenement 

van deze omvang voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking veilig 

te kunnen organiseren 

zijn er naar schatting 

1.000 vrijwilligers nodig. 

De werving hiervan 

gebeurd op grote schaal, 

voornamelijk door zoveel 

mogelijk publiciteit te 

genereren en G-sport 

onder de aandacht te 

brengen. De organisatie 

trekt ook hierin op met 

de Gemeente Den Haag 

waarvan Wethouder Sport 

Hilbert Bredemeijer zich 

hiervoor persoonlijk inzet. 

Daarnaast beschikt 

Stichting Sportbelang SGK 

die de Spelen organiseert 

al over veel ervaren en 

betrokken vrijwilligers. 

Het is echt fantastisch 

hier als vrijwilliger bij 

betrokken te zijn dus met 

je aanmelding doe je jezelf 

een groot plezier!

Hofbad
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Den Haag is dit jaar ook 

gastheer van de Invictus 

Games waar mee wordt 

samengewerkt. De 

organisatie van een interna-

tionaal sportevenement 

voor militairen die fysiek 

of mentaal gewond zijn 

geraakt bij het uitoefenen 

van hun werk voor 

Defensie, vaak in oorlogs-

gebieden, maakt eveneens 

gebruik Sportcampus Den 

Haag.

Ook het bedrijfsleven 
erbij betrekken

Special Olympics Den Haag 

wil ook het bedrijfsleven 

interesseren voor het 

evenement. Natuurlijk 

hopen ze op financiële 

ondersteuning maar 

het uitgangspunt blijft 

eveneens om sport 

voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

maatschappijbreed onder 

de aandacht brengen. 

Misschien zijn er bedrijven 

bereid het jaarlijkse dinertje 

in te ruilen voor een 

dag(deel) helpen bij dit 

evenement, of structureel 

bij een andere activiteit met 

deze dankbare doelgroep.

ADO Den Haag

De Spelen worden geopend 

met een openingsce-

remonie in Cars Jeans 

Staion, thuishaven van 

ADO Den Haag. Deze 

Eredivisieclub levert een 

grote bijdrage en helpt het 

evenement en sport voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking in het 

algemeen te promoten. 

Kort geleden waren 11 

G-voetballers de gelukkigen 

die aan de hand van de 

profvoetballers het veld 

op mochten lopen bij 

een Eredivisiewedstrijd. 

Topvoetballers Ton 

Beugelsdijk en Lex Immers 

zijn voor hen echte helden 

dus ze hadden de dag van 

hun leven.

De openingsceremonie 

op 12 juni 2020 in het 

Cars Jeans Stadion is 

gratis bij te wonen. De 

ceremonie wordt een 

groot feest met diverse 

optredens, het afleggen 

van de Olympische Eed en 

natuurlijk het ontsteken 

van de vlam. Via de website 

specialolympics2020.nl kan 

iedereen tickets verkrijgen. 

Een aanrader voor mensen 

die pure sportbeleving 

willen zijn.
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Zo’n vier jaar geleden is 

het startschot gegeven 

voor het opbouwen van 

een database van mensen 

met een arbeidsbeperking 

waarin werkgevers naar 

hartenlust konden zoeken 

en potentiële medewerkers 

konden vinden. Het 

leek vanzelfsprekend 

dat een werkgever, als 

die bijvoorbeeld een 

marketingmedewerker 

zoekt, een aantal geschikte 

kandidaten op basis van 

opleiding en ervaring kon 

selecteren en uitnodigen 

voor een eerste kennis-

making. 

De zoek en selectiemo-

gelijkheden moesten 

drempels wegnemen 

waardoor het voor 

werkgevers eenvoudiger 

zou worden een of 

meerdere geschikte 

kandidaten te vinden.

Content onvolledig

Een absolute eis voor dit 

soort databases is natuurlijk 

dat de content volledig en 

actueel is. 

Zoeken naar  mensen met een 
arbeidsbeperking last ig  voor 
werkgevers

Het zou een vindplaats moeten worden voor werkgevers 

die een of meer werknemers zoeken met een arbeidsbe-

perking maar het ontbreken van gegevens waarop een 

eerste selectie plaats moet vinden maakt het moeilijk, 

zo niet onmogelijk, om via het UWV aan kandidaten te 

komen.
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Nu blijkt dat van bijna de helft van de 

opgenomen personen niet duidelijk is welk 

opleidingsniveau ze hebben. Daarnaast is 

vaak ook niet bekend in welke sector men 

werkzaam zou willen zijn.

In de bestanden zijn zelfs mensen opgenomen 

die nog naar school gaan of helemaal niet 

kunnen of willen werken.

Bij de opzet van het systeem was het 

uitgangspunt om het voor werkgevers 

eenvoudiger te maken om werknemers met 

een arbeidsbeperking te vinden. Hierdoor 

moest vorm worden gegeven aan de 

doelstelling om ruim 100.000 mensen met een 

arbeidsbeperking een grotere kans te geven 

op een baan.

Grote investering

Ook in geld is er een flinke investering gedaan 

om dit plan tot uitvoering te brengen. Deze 

kosten komen bovenop de regelingen die er 

zijn voor werkgevers om mensen met een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen. Al met 

al lijkt het drempelverlagende effect helaas 

mislukt en kunnen potentiële werkgevers en 

werknemers elkaar nauwelijks vinden in het 

systeem.H
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De vrijwilligers van de 

Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten doen dit 

zonder enige vergoeding. 

Wij hebben geen mooi 

kantoor, geen gereser-

veerde parkeerplaats en 

dus ook geen salaris. 

Wij hebben wel regelmatig 

leuke en zinvolle activi-

teiten met mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Tenminste, als onze 

financiën het toelaten.

Particulieren

Wij onderscheiden twee 

soorten donateurs. 

Particulieren die ons 

initiatief voor maar € 

35,= per jaar steunen en 

in ruil daarvoor iedere 

uitgave van ons magazine 

krijgen toegestuurd. Op 

deze manier blijven ze 

op de hoogte van al onze 

activiteiten, nieuwtjes 

en leuke artikelen over 

de zorg voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking. Het magazine 

wordt speciaal voor onze 

donateurs gedrukt zonder 

advertenties.

Ook STO G zoekt  donateurs!

Wij zijn ons ervan bewust. STOG is niet de enige 

organisatie die probeert donateurs te werven. Toch 

vragen wij met enige regelmaat aandacht voor ons 

initiatief en werk. Belangrijk, omdat wij uw donatie 

goed besteden aan een kwetsbare groep mensen met 

een grote hulpvraag.
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Bedrijven

Voor bedrijven zijn er meer 

en zeker ook interessante 

mogelijkheden. Gelukkig 

is de trend om eens 

een andere bedrijfsuitje 

te organiseren met de 

medewerkers door een 

aantal maatschappelijk 

betrokken ondernemers 

omarmd. Dus niet bowlen, 

uit eten of een luxe borrel 

met de medewerkers maar 

de mouwen opstropen en 

je als team inzetten voor 

een ander.

Bijvoorbeeld samen met 

een gehandicapt kind 

naar de dierentuin of 

een wandeling langs het 

strand. Voor veel mensen 

de gewoonste zaak van 

de wereld, voor mensen 

met een verstandelijke 

beperking een heel 

bijzonder feest.

Voor de medewerkers vaak 

een geheel nieuwe ervaring 

die wij samen met een van 

de gerenommeerde instel-

lingen organiseren. Alle 

projecten organiseren wij in 

overleg met de bedrijven, 

dus op maat, waarbij plezier 

en veiligheid voorop staan. 

Bij de projecten is altijd 

deskundige begeleiding van 

de instelling aanwezig.

Verantwoording

STOG is altijd transparant. 

Jaarlijks kan iedereen het 

financieel Jaarverslag inzien 

en over alle projecten 

schrijven wij een artikel in 

de magazine, ook nog een 

mooi stukje promotie voor 

uw bedrijf. Zo kunnen zowel 

particulieren als bedrijven 

lezen wat de bestemming 

van de donatie is.

Elders in dit magazine 

treft u het bankrekening-

nummer aan van STOG en 

de contactgegevens voor 

bedrijven & particulieren 

wiens interesse is gewekt.
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Uitnodiging Sportc lubs voor  mensen 
met een verstandel i jke  beperking

Sport is voor iedereen belangrijk maar met name voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Uit een eventueel 

sociaal isolement gehaald worden, volwaardig lid zijn van 

een reguliere sportvereniging en gezond bezig zijn, ook in 

de strijd tegen overgewicht.

Dit magazine wil graag 

sportclubs, teams of 

andere sportinitiatieven 

in de spotlight zetten. 

Wij vinden het belangrijk 

maar ook leuk aandacht te 

schenken aan de helden die 

wekelijks op sportvelden, 

gymzalen, zwembaden 

of bowlingbanen aan het 

sporten zijn. Dat willen 

wij niet voor niets. Door 

hier meer aandacht aan 

te geven hopen wij dat er 

misschien meer sporters 

de weg naar een activiteit 

vinden, al dan niet via 

de ouders of verzorgers. 

Daarnaast zetten wij ook 

de vrijwilligers in het 

zonnetje. H
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Kopij meer dan welkom

Wij vragen de clubs dan 

ook om hun sportactiviteit 

te beschrijven en aan 

onze redactie te sturen. 

Aangezien een foto meer 

zegt dan 100 woorden 

hopen wij op fotoma-

teriaal. Het is wel belangrijk 

hiervoor toestemming te 

vragen aan vrijwilligers en 

deelnemers/sporters!

Ervaringen delen met 
anderen belangrijk

Iedereen kan van elkaar 

leren. Wij hopen dat vrijwil-

ligers bereid zijn in de kopij 

over hun sportclub ook 

de hobbels benoemen die 

genomen moeten worden 

om bijvoorbeeld een G-Team 

op te richten. En misschien 

belangrijker nog, de sportac-

tiviteit voor meerdere jaren 

te continueren. Waar loop je 

tegen aan, wat ging goed en 

wat kon beter?

Insturen van de kopij is 

eenvoudig. 

(infostog@gmail.com) 

Wij nemen enthousiast 

contact met u op over 

de plaatsing en wie weet 

levert het weer nieuwe 

deelnemers op voor uw 

club!
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VN rapport  over  posit ie  van mensen 
met een beperking

Enkele jaren geleden zijn er door de Verenigde Naties 

afspraken gemaakt over de rechten die mensen met 

een beperking in ieder land (moeten) hebben. Dit 

verdrag is vastgelegd en ondertekend door onder 

andere Nederland en al die landen worden geacht zich 

in te spannen om ze na te leven. Met enige regelmaat 

toetst men in verschillende landen hoe de vlag er voor 

staat en in december is dit ook in Nederland uitgevoerd.

De afspraken, gemaakt 

en ondertekend door 

alle landen zijn even 

uitgebreid als ambitieus. 

Het voorlopige rapport 

geeft aan dat de positie van 

mensen met een (verstan-

delijke) beperking er niet 

beter op geworden is.

Het rapport komt tot 

stand op basis van 

getallen maar ook aan 

de hand van interviews 

met de doelgroep. Een 

van de meest opvallende 

uitkomsten is de stijging 

van mensen die onder de 

armoedegrens moet leven. 

Hier is een toename van 

maar liefst 14% gemeten.

Het aanbieden van goed 

en toegankelijk onderwijs 

is eveneens een van de 

speerpunten waar wij 

ons als land toe hebben 

verplicht. Een groot 

aantal kinderen is hiervan 

uitgesloten in tegenstelling 

tot een aantal jaren 

geleden.

Gemeenten nu 
verantwoordelijk

De wijzigingen in het 

sociale bestel waarbij de 

verantwoordelijkheden 

voor de uitvoering van zorg 

en hulp is ondergebracht 

bij Gemeenten en dus is 

weggehaald bij de landelijke 

overheid zorgt kennelijk 

voor een deel van de 

problemen. 
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Het is de vraag of dit een 

structureel probleem is of 

een kwestie van tijd. Een 

ander aspect is dat mensen 

de weg naar de zorg wellicht 

opnieuw moeten ontdekken 

door deze wijzigingen.

Niet alle tekortko-

mingen kunnen worden 

toegeschreven aan het 

ontbreken of niet uitvoeren 

van beleid. Het leraren-

tekort is een voorbeeld van 

“externe” invloed op de 

uitvoering. Het verlies van 

arbeidsplaatsen is echter 

wel toe te schrijven aan het 

beleid volgens deskundigen 

en dient nodig te worden 

herzien.

Het lijkt er op dat het 

streven naar een inclusieve 

samenleving met een 

volwaardige positie van 

mensen met een beperking 

meer aandacht verdiend.
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Algemene informatie  STO G

DOELSTELLING
De Stichting Ondersteuning 

Gehandicapten (STOG) is 

opgericht om mensen met 

een verstandelijke beperking 

onder de aandacht van een 

breed publiek te brengen. 

STOG hoopt dit doel te 

bereiken door de uitgave van 

het magazine HandInfo dat u 

nu leest. Een magazine met 

interviews, initiatieven of 

nieuws dat gratis beschikbaar 

is in openbare gebouwen in 

nagenoeg geheel Nederland 

en daar kan worden gevonden 

en gelezen. De kosten van het 

drukken en verzenden worden 

gedragen door adverteerders 

die de doelgroep een warm 

hart toedragen.

STOG stelt zich tevens 

ten doel evenementen 

te organiseren voor de 

doelgroep of met giften 

zinvolle en leuke initiatieven 

te ondersteunen.

KOPIJ
Kopij is altijd welkom mits 

het onderwerp overeenkomt 

met de uitgangspunten van 

STOG. De redactie bekijkt 

of de aangeleverde kopij 

interessant en actueel is 

en gaat vaak over tot het 

plaatsen ervan. In overleg 

wordt de kopij aangepast aan 

de huisstijl van het magazine. 

Jaarvers lag

STOG legt jaarlijks verantwoording af over het financiële reilen 

en zeilen van de stichting. Niet zozeer omdat het moet maar 

omdat het Bestuur nu eenmaal transparant en open wil zijn.

Binnen enkele weken 

plaatsen wij het Financieel 

Jaarverslag 2019 op onze 

site zoals u en wij dat al 

jaren gewend zijn. Inmiddels 

zijn stichtingen hiertoe 

wettelijk verplicht maar ook 

toen dit nog niet het geval 

was deden wij dit al. Mocht 

u interesse hebben is het 

dus verstandig de site in de 

gaten te houden.
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In sommige gevallen vindt er 

een telefonisch interview door 

een van de vrijwillige corres-

pondenten van STOG plaats. 

Voor meer informatie over het 

plaatsen van een artikel kunt 

u per e-mail uw vragen stellen 

of de kopij, bij voorkeur met 

foto’s insturen. U heeft altijd 

toestemming nodig voor 

plaatsing van de op de foto’s 

herkenbare personen i.v.m. 

privacy!

VACATURE
Wij zoeken enthousiaste 

mannen/vrouwen die het 

leuk vindt om mensen te 

interviewen die betrokken 

zijn bij de zorg voor onze 

doelgroep. Je bezoekt een 

ouder, project, instelling, 

sportclub of andre initiatief 

en schrijft daar in je eigen 

woorden een leuk of 

interessant verhaal over. 

Daarnaast vraag je en neem 

je een aantal foto’s die aan 

de kopij worden toegevoegd. 

Je bepaalt je onderwerpen in 

overleg met de redactie maar 

hebt hierin natuurlijk veel 

vrijheid. Ervaring is niet nodig, 

enthousiasme natuurlijk wel. 

Alle vrijwilligers bij STOG 

doen hun werk onbetaald. 

Als er reis- of andere kosten 

worden gemaakt kan hier een 

vergoeding tegenover staan.

CONTACT
De vrijwilligers doen het werk 

meestal in de avonduren en 

zijn dus overdag niet of lastig 

bereikbaar. Wij verzoeken u 

dan ook eventuele vragen per 

e-mail te stellen. Wij proberen 

uw vragen zo snel mogelijk 

te beantwoorden en nemen 

eventueel contact met u op.

Vergeet niet om in uw e-mail 

uw telefoonnummer te 

vermelden.

E-mail: infostog@gmail.com

PRIVACY
In het kader van de privacy 

worden soms foto’s van 

personen die in dit magazine 

zijn geplaatst vervaagd of 

namen gewijzigd. Van alle 

personen die herkenbaar 

zijn op de foto’s is direct of 

indirect toestemming voor 

publicatie verkregen.

BESCHERMING 
PERSOONSGEGEVENS
Donateurs verklaren zich 

akkoord dat hun persoonlijke 

gegevens worden opgeslagen 

en bewerkt, uitsluitend 

om het sturen van het 

blad mogelijk te maken. 

Op verzoek wordt aan 

donateurs inzage gegeven 

in de wijze van opslag. De 

gegevens zijn niet toegan-

kelijk voor andere personen 

dan mensen die voor STOG 

vrijwillig werkzaamheden 

verrichten om verspreiding 

van het magazine mogelijk te 

maken. De verantwoording 

voor de bescherming heeft 

STOG bij twee Bestuursleden 

ondergebracht die als enige 

toegang hebben tot de 

data. Bij beëindiging van 

het donateurschap worden 

de gegevens permanent 

verwijderd.H
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