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Terugblik en vooruitblik 
 

Toegankelijkheid is een mensenrecht waar op een goede manier invulling aan gegeven 

moet worden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 spraken alle 

politieke partijen zich uit over het belang van toegankelijkheid onder het motto “Breda 

doet mee!”. In het Bredase bestuursakkoord kreeg toegankelijkheid een prominente 

plaats. In dit jaarverslag beschrijven we onze activiteiten en geven we een financiële 

verantwoording. We behandelen achtereenvolgens onze bijdrage aan de Bredase 

Agenda Toegankelijkheid, onze activiteiten op het gebied van voorlichting en 

bewustwording en onze activiteiten gericht op zelfredzaamheid. 

 

We hebben dit jaar weer prettig met diverse partners samengewerkt aan een inclusief 

Breda. Dit deden we o.a. met de partners in Zorg voor elkaar Breda en in het platform 

Breda voor Iedereen. 

 

We werken samen aan Breda Eenvoudig, zodat er begrijpelijk gecommuniceerd wordt 

met alle burgers. We hebben weer veel leerlingen bereikt met daarbij ook veel aandacht 

voor de positie van mantelzorgers. We hebben scholieren de mogelijkheid gegeven om 

samen te sporten. We zijn in het platform Breda voor Iedereen hard aan de slag 

geweest met de toegankelijkheid in Breda. En we hebben nog veel meer gedaan. 

 

Naast mooie resultaten zijn er ook punten van aandacht: we zijn een kleine organisatie 

met twee parttime beleidsmedewerkers die onze vrijwilligers faciliteren. Dit is kwetsbaar 

als een van de medewerkers wegvalt en we hebben gemerkt dat een ongeluk in een 

klein hoekje zit. 

 

Om goed aan te sluiten bij de resultaatgerichte inkoop van de gemeente en onze 

partners in Zorg Voor Elkaar Breda hebben we ervoor gekozen om onze activiteiten te 

prioriteren en ons vanaf 2019 te focussen op drie hoofdactiviteiten:  

- bevorderen van inclusief denken 

- toegankelijkheid 

- inclusief beleid 

 

De besluitvorming over de financiering van een deel van onze activiteiten laat op zich 

wachten. Dat geeft extra druk en onzekerheid. In verband hiermee zullen we een 

reservering maken om beter om te kunnen gaan met de onzekerheid die de huidige 

financiering met zich meebrengt. 

 

2018 was een prachtig jaar met veel initiatieven en aandacht gericht op een inclusief 

Breda. We zijn er trots op dat Breda aan het eind van dit jaar de Access City Award 

2019 ontving, een Europese prijs voor de stad die de meeste aandacht besteedt aan 

toegankelijkheid en dit weet te vertalen in de praktijk. Een prachtige beloning voor de 

inzet van vrijwilligers en onze beleidsmedewerkers. 

 

Stef van de Weerd, 

voorzitter  
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1. Bredase Agenda Toegankelijkheid 

1.1 Schouwen  
Openbare ruimten: 

In 2018 zijn er weer wijkschouwen uitgevoerd, deze schouwen volgen de route van de 

campagne “Wonen met Gemak”. In de geselecteerde wijken wordt eerst een workshop 

gegeven over de toegankelijke en aantrekkelijke buitenruimte. Deze workshop vindt in 

nauwe samenwerking met WIJ / Zorg Voor Elkaar Breda plaats. Tijdens de workshop 

geven de deelnemers aan welke knelpunten er in de wijk zijn op het gebied van 

toegankelijkheid. Deze knelpunten vormen onderdeel van de schouw die later in de wijk 

wordt gehouden. De schouw wordt in samenwerking met de wijkraad, 

ervaringsdeskundigen van Breda Gelijk en de adviseur toegankelijkheid van de 

gemeente Breda voorbereid en uitgevoerd. De adviseur toegankelijkheid maakt een 

verslag van de schouw. 

In 2018 heeft een schouw in Ulvenhout plaatsgevonden en zijn drie schouwen in de wijk 

Haagse Beemden uitgevoerd. Er zijn diverse pogingen gedaan om ook in de Hoge Vucht 

een of enkele schouwen uit te voeren maar dit is niet gelukt. Het is moeilijk om in contact 

te komen en afspraken te maken met deze wijkraad.  

 

Schouwen van panden 

In de inclusieagenda 2017/2018 zijn 200 schouwen afgesproken. De eerste 90 zijn in 

2017 uitgevoerd, de overige 110 in 2018. De 200 geschouwde panden bestaan uit 

panden van horeca, retail, gezondheidscentra, tandartsen, fysiotherapiecentra etc.  

Bijzonder om te vermelden is de actie van het Ondernemersfonds voor de realisatie van 

de meest toegankelijke winkelstraat. Zij hebben dit gedaan in het kader van de week van 

de toegankelijkheid die jaarlijks in de eerste week van oktober plaatsvindt. De afdeling 

Oranje Zuid heeft zich ingezet om de Nieuwe Ginnekenstraat en het Van Coothplein  

toegankelijk te maken.  

 

Schouwen van evenementen  

In juni heeft een burgerraadsessie plaatsgevonden naar aanleiding van het 

evenementenbeleid. In het beleid wordt geen rekening gehouden met de 

toegankelijkheid. In deze burgerraadsessie is afgesproken om vijf evenementen te 

schouwen om de mate van toegankelijkheid aan te kaarten. Deze schouwen zijn 

uitgevoerd door ervaringsdeskundigen van Breda Gelijk, raadsleden en enkele 

evenementenorganisatoren. Ook wethouder Daan Quaars was enkele keren aanwezig. 

De schouwen hebben geresulteerd in een checklist voor toegankelijke evenementen. 

Deze wordt nu door de gemeente standaard meegestuurd met de aanvraag voor een 

vergunning van evenementenorganisaties.  

In 2019 zal verder aandacht worden besteed aan het toegankelijk maken van 

evenementen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren met 

evenementenorganisaties en door de aanschaf van noodzakelijke materialen voor een 

toegankelijk evenement.  

 

Enquête toegankelijkheid in de binnenstad. 

Net als in 2017 is er in 2018 een enquête gehouden over de mate van toegankelijkheid 

bij panden van retail en horeca in de binnenstad. De gegevens staan op de app van 
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Stappen en Shoppen. In 2017 zijn 800 enquêtes uitgevoerd. In 2018 is de enquête alleen 

gehouden bij nieuwe ondernemers en ondernemers die hun pand hebben aangepast. In 

totaal zijn er zo`n 100 enquêtes afgenomen in 2018. 

De ondernemers bepalen zelf of de gegevens op Stappen &Shoppen geplaatst worden.  

 

1.2 Toegankelijkheidsfonds 

Na de opstartfase is het toegankelijkheidsfonds eind 2017 daadwerkelijk operationeel 

geworden, het duurde nog enige tijd voordat de aanvragen binnen kwamen. In het fonds 

was € 185.000 beschikbaar voor het toekennen van bijdragen voor verbetering van 

toegankelijkheid van panden en evenementen. Tot eind 2018 is voor 39 aanvragen         

€ 32.422,57 uitgekeerd of toegezegd. 

Met de gemeente Breda is overeenstemming bereikt om € 44.000 als reservering voor 

het fonds en overige activiteiten in het kader van toegankelijkheid in 2019-2021 op te 

nemen.  

 

Er is op verschillende manieren aandacht geweest voor toegankelijkheid en het 

toegankelijkheidsfonds: 

- er is een flyer ontwikkeld over het toegankelijkheidsfonds; 

- begin februari 2018 is er een brief naar alle geschouwde ondernemers gestuurd. 

De insteek hiervan was om hen te informeren over hoe de knelpunten die in de 

schouwrapporten zijn geconstateerd, aangepakt kunnen worden. Uiteraard was 

er de mogelijkheid voor direct telefonisch contact of om te mailen. Het was 

jammer dat er op deze mailing nauwelijks gereageerd is.  

- om aandacht te genereren voor toegankelijkheid en het toegankelijkheidsfonds is 

in overleg met de ondernemer door burgemeester Depla op feestelijke wijze bij 

ijssalon Frezzo een oprijplaat geplaatst; 

- politiek en ambtenaren zijn op verschillende manieren betrokken: een 

bijeenkomst aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen met alle 

partijen, verschillende rondgangen met de gemeenteraad en ambtenaren met als 

thema toegankelijkheid in de binnenstad; burgerraadsessie over toegankelijke 

evenementen, schouwen van evenementen, enzovoorts; 

- en: ondernemers zijn betrokken bij de awarenessdag; nieuwsbrieven voor 

ondernemers; nieuwsbrieven van het platform; een special over het 

toegankelijkheidsfonds; een taartactie in december 2018; actie van de meest 

toegankelijke winkelstraat en publiciteit rondom de Access City Award en 

dergelijke.  

Er kan geconstateerd worden dat het begrip toegankelijkheid in eerste instantie 

nauwelijks leefde bij ondernemers, politiek en gemeente ambtenaren. Dat is de reden dat 

veel tijd en energie is gegaan naar bewustwording en voorlichting. Geleidelijk aan komen 

er vragen vanuit de ondernemers op het gebied van toegankelijkheid en het 

toegankelijkheidsfonds. Ook zijn er binnen de gemeente steeds meer afdelingen die 

vragen stellen over toegankelijkheid en die dit in hun beleid willen opnemen. 

 

1.3 Infopunt voor ondernemers.  

Zowel op de website van het platform ‘Breda voor Iedereen’ als op de website van Breda 

Gelijk is informatie geplaatst voor ondernemers met betrekking tot toegankelijkheid en het 

toegankelijkheidsfonds.  
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Naar aanleiding van de website en de diverse acties is er regelmatig telefonisch contact 

geweest met ondernemers en is er ook emailverkeer geweest om vragen van 

ondernemers over toegankelijkheid en de werking van het fonds te beantwoorden.  

 

1.4 Trainingen 

Er zijn vanuit Breda Gelijk in 2018 vier trainingen over “wat is een toegankelijke 

buitenruimte” gegeven aan inwoners van de verschillenden wijken/dorpen. Daarnaast zijn 

er vijf bijeenkomsten geweest voor evenementenorganisaties met de vraag “hoe kunnen 

we evenementen toegankelijk maken”.  

Voor de gemeenteraad en de wethouders zijn drie rondgangen georganiseerd met de 

vraag “hoe toegankelijk is de Bredase binnenstad”.  

1.5 Toegankelijkheid van informatie  

Websites, apps en facebook moeten voor iedereen toegankelijk zijn. De bedoeling is een 

checklist te maken met voorwaarden op de verschillende gebieden: technisch, functioneel 

en inhoudelijk. 

Ervaringsdeskundigen met een fysieke en/of een verstandelijke beperking als ook 

laaggeletterden worden betrokken bij dit project zodat zij hun aandachtspunten kunnen 

geven voor beter toegankelijke websites. Er zullen 25 websites geschouwd worden. 

Hiertoe is een werkgroep gevormd bestaande uit ervaringsdeskundigen en deelnemers 

uit diverse organisaties zoals onderwijs, bibliotheek, Stichting ABC, Breda Gelijk e.d.  

Uiteindelijk moet het een tool opleveren voor het ontwikkelen van toegankelijke websites. 

 

1.6 Week van de toegankelijkheid 

Elk jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. 

Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor 

toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen 

meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, 

maar ook om toegankelijke informatie en een prettige omgang met elkaar. In 2018 was 

het thema ”toegankelijk recreëren” en het motto “Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt”.  

In samenwerking met Zet zijn er diverse activiteiten uitgevoerd in deze week:  

- De aftrap in Breda op 29 september met de knaller NAC-PSV.  

Beide clubs hebben vanouds een sterke betrokkenheid bij mensen met een 

beperking, de vraag voor medewerking hieraan was dan ook snel geregeld. De 

voetballers en arbitrage werden naar het veld begeleid door 25 kinderen met een 

beperking. In de pauze mochten de kinderen doeltrappen nemen en aansluitend 

maakten zij nog een ererondje door het stadion. Het was een superbeleving voor 

de kinderen. 

- Projectweek Vitalis college 

Breda Gelijk werkte samen met Rollwithus in een projectweek bij het Vitalis 

college. Inzicht en bewustwording stonden hier centraal. Wat betekent het om 

met een beperking te leven en hoe zie je dit in het licht van je toekomstige 

beroep? Ook werd voorlichting gegeven over hoe het is om op te groeien als 

jonge mantelzorger en hoe je hier als professional oog voor moet hebben. 

- Rondgang met de raad op 4 oktober 

Toegankelijkheid is in toenemende mate een aandachtsgebied van de Bredase 

politiek. Tijdens de rondgang was de kernvraag: Hoe staan de zaken op het 

gebied van toegankelijk recreëren er voor in Breda?  
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- Special KIDS dag op 5 oktober 

Op 5 oktober was bij Sprint de jaarlijkse sportdag waarbij kinderen met en zonder 

beperking samen sporten. Dit jaar was er extra aandacht voor een gezonde 

levensstijl voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

 

1.7 Awarenessdag 

Op 4 december was de jaarlijkse internationale dag van gehandicapten, het platform 

Breda voor Iedereen organiseert die dag een awarenessdag.  

In 2018 heeft het platform een lunch georganiseerd waarbij ervaringsdeskundigen, 

ambtenaren van de gemeente, horeca ondernemers en deelnemers van het platform 

aanwezig waren. Tijdens de lunch werd er een presentatie gehouden over toegankelijk 

toerisme door Mieke Broeders, werkzaam bij Inter (Belgische organisatie die streeft naar 

een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving) en lid van ENAT (European 

Network for Accessible Tourism).  

Daarnaast werd er aan alle ondernemers van de binnenstad een taart aangeboden met 

een flyer over het toegankelijkheidsfonds.  

 

1.8 Beleidsmatige inbedding en monitoring 

Zet zal dit onderdeel in 2019 afronden. De resultaten van de inclusie agenda 2017/2018 

zullen worden uitgewerkt middels een verhaal onderbouwd met interviews met 

stakeholders.  

 

1.9 Werkzaamheden platform Breda voor Iedereen 

Het platform ‘Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk’ is als netwerkorganisatie 

intensief bezig geweest met het verder ontwikkelen van de inclusie-agenda: Breda op 

weg naar een toegankelijke stad.  

Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er diverse initiatieven geweest, veelal samen 

met een of meer partners, om het draagvlak te vergroten. De meest opvallende resultaten 

zijn: 

- de nominatie en vervolgens ook het winnen van de European Access City Award 

2019. Aan deze competitie deden meer dan 50 steden in Europa mee. De prijs 

werd in Brussel door eurocommissaris Marianne Thyssen uitgereikt aan 

wethouder Miriam Haagh en de voorzitter van het platform Wilbert Willems. Deze 

prijs leverde heel veel respons op uit binnen- en buitenland, in 2019 wordt 

geprobeerd om deze prijs te verzilveren; 

- de lobby bij de politieke partijen die ertoe heeft geleid dat de nieuwe coalitie die 

aantrad na de gemeenteraadsverkiezingen de inclusieve stad hoog op haar 

agenda heeft opgenomen. Naast een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 voor de 

komende vier jaar zal ook bij alle gemeentelijke diensten actie worden 

ondernemen rond toegankelijkheid; 

- de deelname aan de campagne van het Comité voor de rechten van de Mens: 

Iedereen doet mee! Met de poster “Breda doet mee” werd in de hele stad 

aandacht gevraagd voor deze campagne. Alle politieke partijen en veel 

maatschappelijke ondernemers hebben de bijbehorende verklaring ondertekend 

en een poster laten maken. 
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Daarnaast is er weer vijf keer een Nieuwsbrief uitgebracht, werd via facebook en de 

website veel informatie verspreid en zijn met partners uit binnen- en buitenland 

gesprekken gevoerd over thema’s als toegankelijk toerisme, openbare toiletten, meer 

toegankelijke natuur, toegankelijkheid van evenementen, enzovoorts. 

 

1.10 Werkzaamheden Breda Gelijk 

Naast het deelnemen aan en organiseren van activiteiten als lid van het platform “Breda 

voor Iedereen” wordt Breda Gelijk ook door de gemeente Breda gevraagd om in het 

kader van toegankelijkheid deel te nemen aan: 

- nieuwe ontwikkelingen in het kader van de omgevingswet;  

- project “langdurig zelfstandig wonen”; 

- de inclusie tafel/bouwgroep; 

- de landelijke Koplopers en VNG bijeenkomsten;  

- afstemming met adviseur toegankelijkheid. 

Maar de groeiende aandacht voor toegankelijkheid betekent ook: 

- afstemming en werkzaamheden voor de campagne wonen met gemak; 

- bijwonen van vergaderingen Iederin; 

- bijwonen van vergaderingen over toegankelijkheid met de andere grote 

Brabantse steden Tilburg, Den Bosch, Eindhoven; 

- acties gericht op de actualiteit zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid Amphia of 

gevaarlijke situaties in de stad; 

- bijeenkomsten van de werkgroep toegankelijkheid. 
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2. Inclusief Breda 

Om leerlingen en burgers er bewust van te maken wat nodig is om mensen met een 

beperking volwaardig mee te kunnen laten doen in de samenleving, worden de volgende 

activiteiten uitgevoerd. 

 

De synergie wordt gezocht en gevonden bij samenwerkingspartners als scholen 

(docenten en leraren), Stichting BAS, StiB, Avans Hogeschool, Breda-Actief, CJG, de 

gemeente Breda, Indigo, MEE, WIJ, enz. 

 

2.1 Voorlichting en beeldvorming 

Om kinderen bewust te maken hoe het is om te leven met een beperking en hen duidelijk 

te maken dat mensen met een beperking net als ieder ander zijn, worden in groep zeven 

van basisscholen gastlessen gegeven. Deze lessen worden gegeven door 

ervaringsdeskundige vrijwilligers. De coördinatie ervan ligt in handen van Breda Gelijk. 

 

Ook dit jaar is het aantal scholen uitgebreid: in 2017 waren er 17 deelnemende scholen, 

in 2018 zijn er twee nieuwe scholen bij gekomen. In totaal is er aan 40 groepen 

lesgegeven waarmee het aantal bereikte leerlingen ongeveer 900 is. 

De bezochte scholen staan in de diverse wijken in Breda waarmee leerlingen met 

verschillende achtergronden worden bereikt. 

 

Het blijft een uitdaging om voldoende vrijwilligers te hebben (en te houden) voor het 

geven van deze gastlessen. Afgelopen jaar heeft een aantal van hen een betaalde 

functie gekregen, sommigen zijn gestart met een opleiding. Daarom hebben zij geen 

gelegenheid meer om gastlessen te verzorgen. Daarnaast is niet iedereen met een 

beperking geschikt om deze lessen te geven. 

 

2.2 Inclusief denken bevorderen in het onderwijs 

Jonge mantelzorgers (kinderen die opgroeien in een gezin waarvan iemand een 

(chronische) ziekte of beperking heeft), worden slecht herkend en hun problematiek wordt 

vaak niet erkend. 

Dit heeft extra aandacht nodig omdat uit landelijke cijfers blijkt dat deze kinderen vaak op 

jong volwassen leeftijd in de problemen komen. Je kunt hierbij denken aan depressiviteit, 

het moeilijk aangaan van relaties, anorexia, kleine criminaliteit en verhoogde kans op 

verslavingsproblematiek. 

 

Regelmatig wordt binnen inclusief denken de nadruk gelegd op en de verbinding gelegd  

tussen mensen met een beperking en jonge mantelzorgers. 

Zo is er contact gelegd met de coördinator van alle intern begeleiders van basisscholen 

binnen de gemeente Breda, waaruit presentaties zijn voortgekomen voor alle bestaande 

clusters van speciaal onderwijs. Op die manier werden alle intern begeleiders bewust 

gemaakt van de situatie van jonge mantelzorgers.   

Vanuit deze presentaties is ook een aantal individuele scholen bezocht, waar informatie 

werd verstrekt aan het docententeam. Hiermee wordt bereikt dat jonge mantelzorgers 

beter herkend en erkend worden, zodat al in het voorliggend veld deze kinderen kunnen 

worden ondersteund wanneer dat noodzakelijk is. 
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2.3 Jonge mantelzorgers/mantelzorgvriendelijk onderwijs  

Vanuit de eerder genoemde combinatie tussen mensen met een beperking en jonge 

mantelzorgers is dit najaar de lesopzet van de gastlessen gewijzigd. Voordat hiertoe werd 

besloten is een aantal gesprekken gevoerd met directeuren van basisscholen om te 

peilen of zij dit nuttig zouden vinden. Vrijwel unaniem gaven zij aan de meerwaarde 

hiervan te zien. 

Zo worden nu ook de leerlingen bewust gemaakt van het bestaan van jonge 

mantelzorgers. Daarnaast wordt gewezen op het bestaan van lotgenotencontact/ 

ondersteuning bij StiB, Indigo en Novadic Kentron. 

Uit enquêtes is gebleken dat de lessen zeer worden gewaardeerd door de leerkrachten. 

Na de lessen heeft een aantal leerlingen hun leerkracht opgezocht om over hun situatie 

te spreken. Ook is bij StiB een aantal aanmeldingen gekomen voor lotgenotencontact die 

herleidbaar zijn naar de gastlessen. 

 

Enkele ontvangen reacties: 

“We hebben het er die middag nog even over gehad, op mijn initiatief. Van enkele 

ouders hoorde ik terug dat de kinderen het er thuis ook over gehad hebben. Het heeft 

veel indruk gemaakt.” 

 

“Ik ben zeer positief over het toegevoegde lesonderdeel jonge mantelzorgers. Dit heeft 

zeker een meerwaarde. Het filmpje was ook zeer duidelijk en heel informatief.” 

 

Een moeder schreef dat het zeer waardevol was, en dat de kinderen op deze manier 

meer respect voor mensen met een beperking krijgen. 

 

Dit jaar is op Avans Hogeschool een gastcollege over jonge mantelzorgers gegeven 

binnen de module Diversiteit van Social Work. Naast een deel theorie is er ook inbreng 

geweest van een jonge mantelzorger tijdens dit college. Dit gastcollege werd gezien als 

belangrijke aanvulling op het bestaande curriculum. Herhaling in volgende jaren wordt 

vanuit de opleiding dan ook wenselijk geacht als dit past in het curriculum. 

 

Ook ROC Vitalis werd bezocht, in samenwerking met Rollwithus (deze stichting komt op 

voor mensen met spierziekten en/of zenuwaandoeningen die rolstoelafhankelijk zijn). In 

de opleiding maatschappelijke zorg werden tijdens de Week van de Toegankelijkheid 

ervaringsverhalen door zowel mensen met een beperking als door een jonge 

mantelzorger gedeeld. Binnen Vitalis bestaat de wens om dit jaarlijks te herhalen.  

 

Breda Gelijk neemt deel aan het kwartaaloverleg met (begin dit jaar) wethouder Patrick 

van Lunteren en na de verkiezingen met wethouder Marianne de Bie. Hierbij is een 

aantal organisaties aanwezig waarbij de problematiek van mantelzorgende jongeren ter 

sprake wordt gebracht en naar oplossingen wordt gezocht. 

Het eerste kwartaaloverleg in 2018 vond plaats bij Breda Gelijk waarbij met een 

presentatie over en door jonge mantelzorgers dit onderwerp op de kaart werd gezet. 

Hierbij bleek dat er nog veel verbetering nodig is binnen diverse partijen om deze 

kinderen beter te kunnen (h)erkennen en zo nodig ondersteuning te bieden. 
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2.4 Sportief Tour 

In 2018 heeft de Sportief Tour weer plaatsgevonden in Jeugdland in Ulvenhout. Tijdens 

deze middag sporten kinderen met en zonder beperking samen om de integratie te 

bevorderen. 

 

Leerlingen uit groep acht van reguliere nutsbasisschool Boeimeer sportten samen met 

bewoners van Koninklijke Visio en leerlingen van het Breda college. Daarbij werden 

leerlingen van het Brederocollege (leerlingen met expliciete sociale - en emotionele 

problematiek binnen het voortgezet onderwijs) ingezet als begeleider van de teams of als 

persoonlijk begeleider nadat zij hiervoor een gastles hadden gekregen. 

 

Ieder jaar wordt de Sportief Tour georganiseerd in samenwerking met een vaste 

vrijwilliger en Stichting BAS. Stagiaires van Grote Broer/Grote Zus werden ingezet als 

vrijwilliger om de dag tot een succes te maken. In ruil daarvoor werd hen voorlichting 

gegeven over hoe het is om te leven met een beperking. Leerlingen van het Berkenhof 

college hebben de (gesponsorde) lunch verzorgd. Een fysiotherapie studente van Avans 

werd bereid gevonden een sportonderdeel te verzorgen. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat de opbrengst van de middag bij het reguliere onderwijs groot is. 

Het brengt een enorme omslag in het denken teweeg. Zo heeft In 2018 heeft een stagiair 

van Grote Broer/Grote Zus besloten tot een wisseling van baan om met deze doelgroep 

te kunnen werken. 

 

2.5 Participatie van mensen met een beperking 

De inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers met een beperking geeft de activiteiten van 

Breda Gelijk grote meerwaarde. Door uit te gaan van hun ervaringen en behoeften wordt 

niet gedacht óver mensen met een beperking maar mét mensen met een beperking. Zij 

kunnen als geen ander aangeven wat nodig is om een inclusieve stad te realiseren. Zij 

hebben wel coördinatie, coaching en begeleiding nodig om de werkzaamheden te 

verrichten. 

Het tekort aan goed inzetbare vrijwilligers blijft een punt van aandacht waar op diverse 

manieren actie op wordt ondernomen. 

 

2.6 Toetsing realisatie randvoorwaarden 

Binnen het Bestuursakkoord is speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Om deel te 

nemen aan de samenleving is het noodzakelijk dat iedereen informatie tot zich kan 

nemen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven willen zelfstandig brieven 

kunnen lezen, aanvragen kunnen doen en in contact kunnen komen met organisaties. 

Gebleken is dat mensen vaak prima in staat zijn hun zaken te regelen als dit mondeling 

mogelijk is. 

 

De twee doelstellingen die voor ogen staan: 

1. binnen de deelnemende organisaties wordt gezorgd  voor taalgebruik op B1 niveau 

op informatiedragers als brieven, folders, websites e.d. 

2. iedere organisatie heeft een mens aan de telefoon, dus geen doorverwijzingen via 

een bandopname of computer. 
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De doelgroep bestaat uit laaggeletterden en mensen met een beperking als 

slechtziendheid, Niet Aangeboren Hersenletsel, een verstandelijke beperking enz. 

 

Om de doelstellingen te realiseren en de breedte van de doelgroep te vergroten wordt 

samengewerkt met organisaties als Zorg voor elkaar Breda, Stichting Zet, Stichting ABC, 

GGD, Amphia ziekenhuis en uiteraard mensen uit de doelgroepen. 

Tevens dienen de deelnemende organisaties als ambassadeurs om een omslag in het 

informeren bij andere organisaties te bewerkstelligen. 
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3. Zelfredzaamheid  

De activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid hebben we in 2018 afgebouwd. Het 

zijn activiteiten die wel van belang zijn, maar het karakter hebben van individuele 

hulpverlening. Deze activiteiten worden ook door onze partnerorganisaties in Zorg voor 

elkaar Breda geboden. De uitvoering van de activiteiten kost ons onevenredig veel 

energie. In samenwerking met onze partners kunnen we blijven bijdragen aan 

zelfredzaamheid.  

 

3.1 Empowerment 

Vrijwilligers van Breda Gelijk  - als kwartiermaker – ondersteunen mensen die kwetsbaar 

of beperkt zijn om weer deel te nemen aan de samenleving. Er wordt geïnventariseerd 

waar interesses en kwaliteiten liggen en er wordt in de wijk op zoek gegaan naar 

mogelijke activiteiten die daarbij aansluiten. Op deze manier worden mensen 

ondersteund in hun zelfredzaamheid, hetgeen bijdraagt aan het weer zelf ter hand nemen 

van hun (sociale) mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  

In dit project werd samengewerkt met ASVZ (Algemene Stichting Voor Zorg- en 

dienstverlening), Pauwer en de Stichting Tientjes. 

Het vinden van voldoende vrijwilligers en het komen tot een goede matching bleek niet 

eenvoudig. Er is veel geïnvesteerd in afstemming en samenwerking, maar het aantal 

effectieve matches bleef beperkt. Om die reden is na overleg met de 

samenwerkingspartners besloten om het project af te sluiten.  

 

3.2 Cliëntondersteuning 

Dit project was gericht op het aanvullen van de cliëntondersteuning met 

ervaringsdeskundigheid. Naast de professionele cliëntondersteuning van MEE wordt ook 

een vrijwillige onafhankelijke ervaringsdeskundige vanuit Breda-Gelijk ingezet bij het 

keukentafelgesprek; het gesprek dat gevoerd wordt om te komen tot passende hulp bij de 

zorgvraag van de cliënt. 

De gekozen werkwijze bleek nier haalbaar. In afstemming met MEE is besloten om de 

activiteit in 2018 niet meer uit te voeren.   
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4. Overige activiteiten 

 

Vrijwilligersbijeenkomst.  

In juni 2018 werd de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Breda Gelijk vindt 

het van belang om de inzet van de vrijwilligers op deze manier te waarderen. Tevens 

wordt deze bijeenkomst aangegrepen om vrijwilligers deelgenoot te maken van de 

ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit jaar was er specifieke aandacht voor de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Effent 

Het Effent college is een VMBO school in Oosterhout waar jaarlijks een themadag plaats 

vindt met de naam: “Leven met een beperking”.  

De inzet van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers om deze themadag inhoud te geven 

wordt zeer op prijs gesteld. De coördinatie van deze dag ligt in handen van Breda Gelijk 

en wordt betaald door het Effent College. 

 

Avans 

Breda Gelijk wordt ieder jaar gevraagd om invulling te geven aan de projectweek voor de 

opleiding Fysiotherapie op Avans Hogeschool. In totaal worden 200 studenten bewust 

gemaakt van het leven van mensen met een beperking waarbij met name hun 

toekomstige professionele bejegening centraal staat. Ook door deelname aan een Leren 

door Ervaren training, waarbij de studenten aan den lijve ondervinden wat het is een 

beperking te hebben, wordt hun blikveld verruimd. Bekostiging van deze inzet vindt plaats 

door Avans Hogeschool. 

 

Luzac 

Dit jaar is les gegeven op de particuliere onderwijsinstelling Luzac door 

ervaringsdeskundige vrijwilligers met een beperking. Ook zijn de leerlingen van Luzac 

zelf op pad gegaan, voorzien van diverse soorten beperkingen. Zo konden zij ervaren 

hoe dit is en welke randvoorwaarden er nodig zijn om veilig deel te nemen aan het 

verkeer. De kosten voor deze dag werden door het Luzac college betaald. 

 

Website en Facebook 

Om mensen goed op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen in de stad 

Breda, regionaal of landelijk, wordt vrijwel dagelijks nieuws op de website geplaatst. 

Hiervoor is een vrijwilliger aangetrokken die goed op de hoogte is van wat er speelt. 

Ook via Facebook wordt nieuws gedeeld, evenals via de regelmatig uitgegeven 

nieuwsbrief. 
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Sponsors 

Breda Gelijk kon haar activiteiten in 2018 primair uitvoeren dankzij de subsidies van de 

gemeente Breda. 

 

De voorlichting aan leerlingen van basisscholen en de Sportief Tour werden mede 

mogelijk gemaakt door:  

 

 Albert Heijn Brabantplein 

 Albert Heijn Ginnekenweg 

 Albert Heijn Heksenwiel 

 ISPC 

 Jeugdland Ulvenhout 

 Mediplus 

 Perfetti Van Melle 

 Sports Jumper 

 Stichting BAS 

 Thomassen Gifts Breda 

 Van Oers accountancy 
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Meldcode huiselijk geweld, mishandeling en ontspoorde 
zorg 

 

Breda Gelijk voert geen activiteiten uit waarbij medewerkers of vrijwilligers in contact 

komen met individuen. Hierdoor is het geven van informatie hieromtrent niet noodzakelijk.  

Mochten activiteiten worden opgezet waarbij dit wel aan de orde is, dan kan er contact 

worden gelegd met de aandachtfunctionaris van WIJ om dit verder handen en voeten te 

geven. 
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Gegevens van de Stichting 

 

 

 

Stichting Breda Gelijk! 

Nieuwe Prinsenkade 22 

4811 VC Breda 

 

www.breda-gelijk.nl 

e-mail: info@breda-gelijk.nl 

Inschrijfnr. Kamer van Koophandel: 20095160 

 

Breda Gelijk! Stond tot 13 september 2017 bekend onder de naam stichting Bredaas 

Centrum Gehandicaptenbeleid. 

 

Breda Gelijk behartigt de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. 

De stichting bestaat uit een bestuur, twee parttime beleidsmedewerkers en circa 30 

gemotiveerde vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag inzetten om anderen te 

ondersteunen. 

 

Samenstelling bestuur en ondersteuning 

 

Bestuur 

Stef van de Weerd    Voorzitter 

René Esselink     Penningmeester 

Marcel Brans     Algemeen 

Gertie Linssen     Personeelsbeleid 

 

Ondersteuning 

Breda Gelijk werd in 2018 ondersteund door de volgende betaalde krachten: 

Jeanet Notten     Beleidsmedewerker  

Gwen van der Meer    Beleidsmedewerker 
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JAARREKENING 2018 
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Stichting Breda Gelijk!

Balans

DEBET CREDIT DEBET KREDIT

Computers 1.115,46       1.115,46       

Afschrijving computers 1.115,46       1.115,46       

  Materiële vaste activa -                 -                 

Rabobank rek crt                        1.708,85       1.194,89       

Rabobank spaarrekening                257.644,66   318.128,53   

Kruisposten                             -                 -                 

  Liquide middelen                     259.353,51   319.323,42

Te ontvangen subsidies                15.553,35     12.263,04     

Te ontvangen Toegankelijkheidsfonds 9.250,00       9.250,00       

Te ontvangen overige bedragen         210,00           -                 

  Vorderingen                          25.013,35     21.513,04     

Reservering vakantiegeld                9.219,30       7.832,31       

Af te dragen (ingeh) loonheffing        2.126,00       724,00           

Af te dragen (ingeh) pensioenpremies    -                 -                 

Te betalen netto salarissen             -                 -                 

  Schulden m.b.t. personeel            11.345,30     8.556,31       

Nog te betalen diverse kosten           59.323,60     7.333,23       

Terug te betalen subsidies 5.213,30       8.261,09       

Toegankelijkheidsfonds 108.577,43   184.500,00   

Nog te besteden subsidie Toegankelijkheid 44.000,00     110.724,72   

Nog te besteden uren voor projecten -                 7.600,00       

Voorziening lustrum 2.982,08       -                 

Voorziening personeelskosten 12.828,22     -                 

Resultaat (vorig) boekjaar              12.341,21     -                 

  Schulden overig                      245.265,84   318.419,04   

Eigen vermogen                          1.519,90       1.519,90       

  Kapitaal                             1.519,90       1.519,90       

Resultaat voor bestemmingsbesluit        26.235,82     12.341,21     

Totalen:                                284.366,86   284.366,86   340.836,46   340.836,46   

2018 2017
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Stichting Breda Gelijk!

Verlies & Winst rekening

DEBET CREDIT DEBET CREDIT

Subsidies                               176.530,91   245.260,73   

Nog te besteden subsidie Toegankelijkheid 5.213,30       110.724,72   

  Subsidies                            171.317,61   134.536,01   

Rente                                   16,13             145,01           

Afloop vorig boekjaar                   -                 605,92           

  Overige inkomsten                    16,13             750,93           

Bruto salarissen                      52.964,29     46.736,56     

Werkg bijdr aanv verz                   -                 

Pensioenpremies                       4.928,37       3.935,72       

Loonheffing soc verz                    10.235,28     4.100,56       

Vakantiegeld                          4.088,07       3.738,95       

Reiskosten                            322,55           -                 

Uitkeringen UWV/(ziekteverzuim-)verzekering 2.408,80       -                 

Overige personeelskosten              6.142,03       4.967,42       

  Personeelskosten                     76.271,79     63.479,21     

Huren                                 5.088,84       5.013,60       

Telefoonkosten                        376,69           463,65           

Website-/Internetkosten               1.028,50       2.218,28       

PC-kosten                             448,64           682,18           

Kantoormaterialen                     142,72           23,88             

Lidmaatschappen/abonnementen          337,90           781,95           

Portikosten                           35,45             33,10             

Salarisverwerking                     379,81           564,97           

Verzekeringen                         1.707,37       3.550,95       

Kosten jaarverslag                    3.000,00       3.250,00       

Kosten bestuur                        206,10           341,35           

Kosten uitbesteed werk -                 12.167,76     

Kosten vrijwilligers                  738,85           728,70           

Vrijwilligersbijeenkomst kosten         799,53           575,60           

Rente en bankkosten                   120,33           130,55           

Overige kosten                        697,96           487,64           

  Kantoor-/organisatiekst              15.108,69     31.014,16     

  Doorberekende uren                   118.088,75   124.691,25   

  Kosten van projecten en algemeen 171.806,19   153.143,61   

Resultaat voor bestemmingsbesluit (pos.) 26.235,82     12.341,21     

289.422,49   289.422,49   259.978,19   259.978,19   

20172018
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Toelichting bij Balans en Verlies- en Winstrekening 2018 

Waarderingsgrondslagen 

De activa en passiva worden op nominale waarde gewaardeerd.  

Kosten welke direct betrekking hebben op projecten, alsmede bijdragen van derden aan 

projecten, worden rechtstreeks op het betreffende project geboekt. 

Balans 

Materiële vaste activa 

In 2015 zijn twee laptops aangeschaft, zij zijn in drie jaar afgeschreven. 

Liquide middelen 

De post Rabobank rek crt geeft het bedrag aan dat direct beschikbaar is voor lopende 

uitgaven.  

De post Rabobank spaarrekening betreft de apart gezette direct opeisbare gelden 

waarover rente wordt ontvangen. Het saldo op deze rekening was ultimo 2018 lager dan 

in 2017 omdat hierin het Toegankelijkheidsfonds is begrepen welk bedrag in 2017 is 

ontvangen voor 2017 en 2018. Ultimo 2018 is daar het grootste deel nog van 

beschikbaar. 

Vorderingen 

De post Te ontvangen subsidies betreft de nog niet ontvangen 5% van de subsidie 

Zelfredzaamheid en Inclusie 2017 (€ 3.263,04) en 2018 (inclusief indexering) (€ 

3.290,31) en 5% van de subsidie Bredase Agenda Toegankelijkheid (€ 9.000,-). 

Het bedrag ad € 9.250 Te ontvangen Toegankelijkheidsfonds is 5% van de door de 

gemeente beschikbaar gestelde gelden voor dit fonds. 

Het te ontvangen overige bedrag betreft een factuur voor een voorlichtingsactiviteit, het 

bedrag is in januari 2019 ontvangen. 

 

Schulden m.b.t. personeel 

Onder de post Reservering vakantiegeld is naast het opgebouwde vakantiegeld 

eveneens opgenomen een verplichting wegens nog niet opgenomen vakantiedagen. 

Door veel werkzaamheden in 2018 konden veel dagen nog niet opgenomen worden door 

de medewerksters. De Af te dragen loonheffing betreft de maand december 2018 welke 

eind januari 2019 betaald is.  

Schulden overig 

De Nog te betalen diverse kosten betreffen met name accountantskosten (€ 3.000), 

kosten voor door derden verrichte werkzaamheden voor de Toegankelijkheidsagenda (€ 

30.000), toezeggingen uit het Toegankelijkheidsfonds (€ 20.000) en verplichtingen uit 

hoofde van de toegankelijkheidsagenda (€ 5.000). De hier ultimo 2017 opgenomen 

bedragen zijn in 2018 betaald c.q. vrijgevallen in de post voorziening lustrum. 

De terug te betalen subsidie betreft het saldo van de activiteiten in het kader van de 

Bredase Agenda Toegankelijkheid.  
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Het Toegankelijkheidsfonds is in 2017 door de gemeente Breda gecreëerd om eigenaren 

of exploitanten van onroerende zaken een tegemoetkoming te geven in kosten voor het 

aanpassen van gebouwen en directe omgeving. Het fonds en het beheer zijn in beheer 

gegeven aan Breda Gelijk. Het fonds was € 185.000 en bestemd voor 2017 en 2018. In 

deze jaren zijn  tegemoetkomingen toegekend en toegezegd voor in totaal € 32.422,57.  

De gemeente heeft voorts € 44.000 gereserveerd voor kosten in het kader van 

toegankelijkheid in 2019-2021. 

De voorziening lustrum is gevormd voor het 25-jarig jubileum van Breda Gelijk in 2019. 

De dotaties bestaan uit de afloop in 2018 van nog te maken kosten van 2017 en het 

saldo van de actie Breda drempelvrij. 

De voorziening personeelskosten is gevormd omdat Breda Gelijk volledig afhankelijk is 

van gemeentelijke subsidies welke altijd pas vlak voor een nieuw jaar worden toegekend. 

Het is noodzakelijk bevonden om in 2018 en volgende jaren een voorziening ter grootte 

van de helft van de jaarlijkse salariskosten op te bouwen om in geval van het niet meer 

krijgen van subsidie de organisatie te kunnen afbouwen. 

Het resultaat vorig boekjaar is nog niet afgewerkt door het ontbreken van de 

subsidievaststelling 2017. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is het financiële resultaat dat in het verleden door Breda Gelijk is 

gerealiseerd. Het resultaat over 2017 staat in de jaarrekening 2018 nog steeds als schuld 

omdat de beschikking over het resultaat 2017 nog niet is verleend. 

Verlies en Winstrekening 

Subsidies 

De subsidies betreffen  

a. de toegekende subsidie met het dossiernummer 2017/00128. Van het 

totaalbedrag ad € 65.260,73 is 5% (zijnde € 3.263,04) nog niet ontvangen, dit 

wordt bij de vaststelling van de resultaten 2018 door de gemeente afgewikkeld; 

b. indexering ad € 545,46 van de toegekende subsidie 2017/00128. Van dit bedrag 

is 5% (€ 27,27) ingehouden, dit wordt bij de vaststelling van de resultaten 2018 

door de gemeente afgewikkeld; 

c. het bedrag dat van de toegekende subsidie met het dossiernummer 2017/00529, 

Bredase Agenda Toegankelijkheid na 2017 resteerde: € 110.724,72.  

Van het totaalbedrag ad € 180.000 (€ 255.000 minus € 75.000 door de gemeente 

gereserveerd voor eigen betalingen) is 5% (zijnde € 9.000) nog niet ontvangen. 

Dit wordt bij de vaststelling van de resultaten 2017 en 2018 door de gemeente in 

2019 afgewikkeld. 

 

De Nog te besteden subsidie Toegankelijkheid betreft het deel van de toegekende 

subsidie Bredase Agenda Toegankelijkheid dat niet is gebruikt en zal worden 

terugbetaald aan de gemeente. 

Overige inkomsten 

De rente is ontvangen over het op de spaarrekening bij de Rabobank geplaatste bedrag. 
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Personeelskosten 

De personeelskosten betreffen de twee medewerksters van Breda Gelijk. Salariëring 

vond plaats volgens specifieke afspraken. De pensioenen zijn ondergebracht bij het 

Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. 

In vergelijking met 2017 zijn de personeelskosten hoger omdat een medewerkster meer 

uren is gaan werken. Er is een uitkering van een verzekeringsmaatschappij ontvangen 

voor loonkosten voor een medewerkster die een ongeval heeft gehad. 

In de Overige personeelskosten zijn de kosten van nog niet opgenomen verlofdagen 

opgenomen alsmede een dotatie aan de reserve personeelskosten. 

 

Kantoor-/organisatiekosten 

De post Huren heeft betrekking op de werkplekken die Breda Gelijk huurt bij de stichting 

Wij. De kosten voor de website waren lager dan in 2017 omdat in dat jaar kosten werden 

gemaakt voor de naamswijziging en de nieuwe website van Breda Gelijk.  

De verzekeringen betreffen aansprakelijkheid en ziekteverzuim; door de keuze voor een 

andere verzekeringsmaatschappij waren de premielasten aanzienlijk lager.  

Bij de Kosten jaarverslag zijn de geschatte kosten opgenomen van de 

accountantscontrole van de jaarrekening.  

De Kosten van vrijwilligers betreffen een (klein) blijk van waardering voor de vrijwilligers 

zonder wie Breda Gelijk niet zou kunnen functioneren. Er worden geen 

vrijwilligersvergoedingen c.q. vergoedingen aan het bestuur betaald.  

 

Doorberekende uren 

Er is € 118.088,75 aan uren aan de diverse projecten van 2018 doorberekend. De 

doorberekening aan de projecten was tegen een uurtarief ad € 70,-. 

  

Kosten van projecten 

De specificatie van het bedrag ad € 171.806,19 is: 

 Doorberekende uren Breda Gelijk algemeen  €     28.681,25 
 Doorberekende uren aan projecten Zelfredzaamheid 

en Inclusie 2018     €     45.902,50 
 Doorberekende uren aan Bredase Agenda  

Toegankelijkheid 2018     €     43.505,00 

 Totaal doorberekende uren    €   118.088,75 
 Uit 2017 overgeboekte uren    € -     7.600,00 
 Directe kosten van projecten    €     66.287,44      

Van derden ontvangen     €  -    4.970,00 
        €   171.806,19 

De directe kosten van de projecten bestaan uit door derden verrichte werkzaamheden, uit 

onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en materiaalkosten.  

Door derden is in totaal € 1.970,00 bijgedragen aan activiteiten. Daarnaast heeft de 

gemeente Breda een bedrag ad € 3.000,00 betaald voor het schouwen van sportcentra.  

Resultaat 

Breda Gelijk heeft op de basisactiviteiten een positief financieel resultaat (in de zin van 

minder gemaakte kosten dan verstrekte subsidie) over 2018 gerealiseerd van € 

26.235,82 (2017: € 12.341,21 positief).  
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De kosten van de activiteiten in het kader van de Bredase Agenda Toegankelijkheid 

waren € 5.213,30 lager dan het beschikbare budget. Van het Toegankelijkheidsfonds was 

ultimo 2018 nog € 152.577,43 beschikbaar; door de gemeente is met brief 

DO/17/00529.3 d.d. 25 januari 2019 toestemming gegeven om hiervan € 44.000,00 te 

reserveren voor in 2019 – 2021 nog te maken kosten voor verbetering van de 

toegankelijkheid in Breda. 

 

Breda Gelijk stelt de gemeente voor: 

 

a. om het saldo van de diverse projecten binnen de activiteiten Zelfredzaamheid en 

Inclusie (subsidienummer 2017/00128) plus indexering met elkaar te salderen en 

dit bedrag (€ 26.235,82), onder aftrek van de nog niet uitbetaalde 5% (€ 

3.290,31), derhalve € 22.945,51 te laten terugbetalen; 

b. om het saldo van de Bredase Agenda Toegankelijkheid ad € 95.540,73, 

berekend conform onderstaand overzicht, te laten terugbetalen. 

 

 
 

 

 

 

 

In Bijlage 1: Samenvatting van alle activiteiten 2018 staan alle activiteiten en projecten 

van Breda Gelijk, gesplitst naar uren, directe kosten en bijdragen van derden. 

In Bijlage 2: Financiële verantwoording basisactiviteiten 2018 Zelfredzaamheid en 

Inclusie (dossier 2017/00128) wordt per project aangegeven wat de toegekende subsidie 

is geweest en welke kosten er zijn gemaakt. Hier wordt eveneens een korte toelichting 

gegeven op het verschil hiertussen. 

In Bijlage 3: Financiële verantwoording 2018 Bredase Agenda Toegankelijkheid (dossier 

2017/00529) wordt per onderdeel aangegeven wat de voor twee jaar toegekende 

subsidie is geweest en welke kosten er in 2018 zijn gemaakt. Hier wordt eveneens per 

onderdeel een korte toelichting gegeven. 

activiteiten

toegekend 2017 + 2018 180.000,00       

uitgaven 2017 -69.275,28        

uitgaven 2018 -105.511,42      

5.213,30           

5% ingehouden -9.000,00          

saldo -3.786,70          

samen

naar 2019-2021

terugbetalen

-9.250,00           

143.327,43         

139.540,73                

-44.000,00                 

95.540,73                  

152.577,43         

185.000,00         

-500,00              

-31.922,57         

 toegankelijk-

heidsfonds 
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Stichting Breda Gelijk!

BIJLAGE 1: Samenvatting van alle activiteiten 2018

uren

 directe 

kosten 

 ontvangen 

van derden 
totaal

4500 Alg uren Breda Gelijk                           14.996,00    14.996,00         

4501 Jaarverslag uren                        2.196,75      2.196,75           

4505 Activiteitenplan                      1.609,50      1.609,50           

4510 Vrijwill tevredenh onderzoek          282,75         282,75              

4520 Signaleren knelpunten 252,00         252,00              

4530 Wet- en regelgeving 565,50         565,50              

4541 Vrijwilligersbijeenkomst uren           1.396,00      1.396,00           

4550 Vergaderingen (incl voorber notul etc) 3.222,75      3.222,75           

4560 PR (website en nieuwsbrief)           2.080,75      2.080,75           

4610 Effent                                  511,75         -510,00        1,75                   

4611 Breda drempelvrij -                -                     

4612 Avans 1.290,00      13,15            -1.250,00     53,15                 

4613 Luzac 277,50         -210,00        67,50                 

totaal Breda Gelijk algemeen 28.681,25   13,15           -1.970,00    26.724,40         26.724,40   

871. Empowerment / zelfredzaamheid 5.127,50      6,50              5.134,00           

872. Cliëntondersteuning 612,50         612,50              

Zelfredzaamheid 5.740,00      6,50              -                5.746,50           

873. Voorlichting scholen 14.752,50    832,33         15.584,83         

874. Inclusief denken bevorderen in het onderwijs 4.287,50      4.287,50           

875.
Mantelzorgvriendelijk onderwijs

(op uren is € 2.100 uit 2017 in mindering gebracht) 8.015,00      133,14         8.148,14           

876. Sportief Tour 5.022,50      295,90         5.318,40           

877. Participatie van mensen met een beperking 2.695,00      2.695,00           

Bevorderen inclusief denken 34.772,50    1.261,37      -                36.033,87         

878.
Toetsing realisatie randvoorwaarden

(op uren is € 5.500 uit 2017 in mindering gebracht) -2.210,00     -2.210,00          

totaal Inclusief Breda 32.562,50    1.261,37      -                33.823,87         

totaal projecten subsidiedossier 2017/00128 38.302,50   1.267,87     -               39.570,37         39.570,37   

881. Schouwen gebouwen en openbare ruimten 10.955,00    85,78            -3.000,00     8.040,78           

882. Beheer Toegankelijkheidsfonds 5.215,00      4.190,20      9.405,20           

883. Infopunt voor ondernemers 8.435,00      2.732,24      11.167,24         

884. Trainingen 3.325,00      13.543,94    16.868,94         

884. Toegankelijkheid van informatie 14.215,46    14.215,46         

885. Week van de toegankelijkheid 5.092,50      5.637,63      10.730,13         

886. Awarenessdag 2.520,00      7.173,10      9.693,10           

887. Beleidsmatige inbedding en monitoring 245,00         9.862,97      10.107,97         

888. Werkzaamheden Platform 1.627,50      7.412,50      9.040,00           

880. Werkzaamheden Breda Gelijk! 6.090,00      152,60         6.242,60           

totaal projecten subsidiedossier 2017/00529

Bredase Agenda Toegankelijkheid

43.505,00    65.006,42    -3.000,00     105.511,42      105.511,42 

totaal generaal 110.488,75 66.287,44    -4.970,00     171.806,19      171.806,19 

overloop van in 2017 geboekte uren 7.600,00      

totaal in 2018 doorbelaste uren 118.088,75 
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BIJLAGE 2: 

item budget

bedrag uren bedrag

ZELFREDZAAMHEID

13.499                

intake, coaching en evaluatie vrijwilligers 15,00                  1.050,00            

overleg en afstemming met andere organisaties 24,00                  1.680,00            

coördinatie 34,25                  2.397,50            

diverse kosten 6,50                     

13.499                73,25                  5.134,00            

Cliëntondersteuning 10.059                

overleg met andere organisaties 7,25                    507,50                

begeleiding/coaching 1,50                    105,00                

10.059                8,75                     612,50                

23.558                82,00                  5.746,50            

INCLUSIEF BREDA

36.087                

Voorlichting scholen

begeleiding en coaching vrijwilligers 29,50                  2.065,00            

deskundigheidsbevordering 25,25                  1.767,50            

organisatie, overleg en lesgeven 156,00                10.920,00          

diverse kosten 832,33                

p.m. 210,75                15.584,83          

Er zijn in 2018 weer meer scholen betrokken geweest bij 

de voorlichtingsactiviteiten, ook werd er meer door een 

van de medewerksters bijgesprongen voor het 

onderdeel mantelzorg waardoor meer uren zijn 

besteed dan voorheen.

Eind 2017 is besloten om dit project bij Breda Gelijk te 

beëindigen, de activiteiten zijn door MEE geïntegreerd. 

subtotaal Zelfredzaamheid

Bevorderen inclusief denken

1

2

1

Er is één totaalbudget voor de activiteiten "Bevorderen inclusief denken". Per item 

wordt derhalve het budget p.m. gepresenteerd.

Financiële verantwoording basisactiviteiten 2018

Stichting Breda Gelijk!, instellingsnummer 625400

Dossier 2017/00128

In het Jaarverslag worden alle activiteiten uitvoerig toegelicht, hier wordt met een 

korte toelichting op de bestedingen volstaan. 

besteding 2018

Empowerment/kwartiermakers

Hoewel deze activiteit enthousiast werd ontvangen en 

werd gewaardeerd bleef het aantal bereikte cliënten 

laag. Daarom is in overleg besloten dit voortijdig te 

beëindigen.
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Inclusief denken bevorderen in het onderwijs

overleg en advisering 61,25                  4.287,50            

diverse kosten -                       

p.m. 61,25                  4.287,50            

Mantelzorgvriendelijk onderwijs

samenwerking zoeken met andere organisaties 

en afstemmen werkvormen 95,00                  6.650,00            

voorbereiding en presentaties op scholen en 

bij organisaties 49,50                  3.465,00            

diverse kosten 133,14                

al in 2017 opgenomen kosten -2.100,00           

p.m. 144,50                8.148,14            

Sportief tour

voorbereiding en uitvoering Sportief tour 71,75                  5.022,50            

diverse kosten 295,90                

p.m. 71,75                  5.318,40            

Participatie van mensen met een beperking

overleg en coördinatie 38,50                  2.695,00            

p.m. 38,50                  2.695,00            

36.087                526,75                36.033,87          

Toetsing realisatie randvoorwaarden 6.161                  

overleg en afstemming met andere partijen 47,00                  3.290,00            

al in 2017 opgenomen kosten -5.500,00           

6.161                  47,00                  -2.210,00           

42.248                573,75                33.823,87          

Totaal 65.806,19         39.570,37         26.235,82        

subtotaal Inclusief Breda

subtotaal  bevorderen inclusief denken

Er blijft tijd nodig voor het aantrekken en begeleiden 

van mensen met een beperking die vrijwilligerswerk 

voor Breda Gelijk kunnen en willen doen.

Samen met diverse andere organisaties en met mensen 

uit de doelgroepenis gewerkt aan verbeteringen in 

toegankelijkheid van informatie. In 2017 was hiervoor 

al meer geld gereserveerd dan nodig is gebleken, 

waardoor er nu een overschot is.

Deze activiteiten hangen sterk samen met de 

voorlichting en het mantelzorgvriendelijk onderwijs. Er 

zijn verschillende scholen bezocht en er zijn 

presentaties gegeven.

4

5

6

3

De Sportief tour wordt voornamelijk door vrijwilligers 

georganiseerd en gerealiseerd. De kosten blijven 

hierdoor - en door diverse sponsors - beperkt.

Er heeft overleg plaatsgevonden met basisscholen en 

met voortgezet en hoger onderwijs over de combinatie 

leerling en mantelzorg. Hieruit zijn gewaardeerde 

voorlichtingsbijeenkomsten voortgesproten.

2

BIJLAGE 2, vervolg 1
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 kosten van uren  directe kosten 

 ontvangen van 

derden 
totaal

14.996,00          14.996,00         

2.196,75             2.196,75           

1.609,50             1.609,50           

282,75                282,75               

252,00                252,00               

565,50                565,50               

1.396,00             1.396,00           

3.222,75             3.222,75           

2.080,75             2.080,75           

511,75                -510,00               1,75                   

1.290,00             13,15                  -1.250,00            53,15                 

277,50                -210,00               67,50                 

totaal BCG algemeen 28.681,25          13,15                  -1.970,00           26.724,40         

BIJLAGE 2, vervolg 2

Algemene uren 2018

Alg uren Breda Gelijk!                

Activiteitenplan                      

Vrijwill tevredenh onderzoek          

Signaleren knelpunten

Effent                                  

Luzac

Wet- en regelgeving

Vrijwilligersbijeenkomst uren           

Vergaderingen (incl voorber notul etc) 

PR (website en nieuwsbrief)           

Avans

Jaarverslag uren                        
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BIJLAGE 3: 

item totaalbudget 
besteding 

2017

bedrag uren bedrag

100.000               

bij gemeente gereserveerd voor Zet 75.000                  

bestemd voor activiteiten Breda Gelijk! 25.000                  

schouwen openbare ruimten en gebouwen 21.523,50        156,50      10.955,00        

diverse kosten 508,20              85,78                

ontvangsten -3.000,00        

22.031,70        156,50      8.040,78          

totale kosten schouwen

200.000               

hiervan voor Fonds 185.000               

bestemd voor activiteiten Breda Gelijk! 15.000                  

ontwikkeling proces en beheer 3.683,00          74,50        5.215,00          

diverse kosten 790,50              4.190,20          

4.473,50          74,50        9.405,20          

totale kosten toegankelijkheidsfonds

25.000                  

ontwikkeling infopunt 681,00              120,50      8.435,00          

diverse kosten 2.732,24          

681,00              120,50      11.167,24        

totale kosten infopunt

25.000                  

ontwikkelen en realiseren trainingen 4.147,00          47,50        3.325,00          

diverse kosten 13.543,94        

4.147,00          47,50        16.868,94        

totale kosten trainingen

Schouwen gebouwen en openbare ruimten

Er zijn in 2018 vijf evenementen, 110 panden  en vier wijken 

geschouwd. Ook is een enquete gehouden over 

toegankelijkheid. De budgetoverschrijding van dit 

onderdeel van de Bredase Agenda Toegankelijkheid is 

door de partners vooraf geaccordeerd.

30.072,48                                                               

Financiële verantwoording 2018 Bredase Agenda Toegankelijkheid

Stichting Breda Gelijk!, instellingsnummer 625400

Dossier 2017/00529

4 Trainingen

Zet ontwikkelt en verzorgt trainingen over 

toegankelijkheid. Breda gelijk heeft afspraken voor vier 

trainingen gemaakt welke in 2019 worden gegeven.

In het Jaarverslag worden alle activiteiten uitvoerig toegelicht, hier wordt met een korte toelichting 

op de bestedingen volstaan. 

besteding 2018

2 Toegankelijkheidsfonds

Het fonds zelf staat als balanspost verantwoord. In 2018 

zijn er 38 aanvragen geweest, een aantal daarvan is nog 

niet afgewerkt.De behandeling van de aanvragen vergt in 

het algemeen meer tijd dan vooraf werd ingeschat.

1

13.878,70                                                               

3 Infopunt ondernemers

De websites van Breda Gelijk en van het platform 'Breda 

voor Iedereen' zijn aangepast en er zijn veel vragen met 

betrekking tot toegankelijkheid beantwoord.

11.848,24                                                               

21.015,94                                                               
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BIJLAGE 3, vervolg 1

totaalbudget 
besteding 

2017
15.000                  

diverse kosten -                    14.215,46        

-                    -            14.215,46        

totale kosten toegankelijke informatie

6

7

17.500                  

organisatie en coördinatiewerk voor de week van de 

toegankelijkheid 2.380,00          72,75        5.092,50          

diverse kosten 6.769,03          5.637,63          

9.149,03          72,75        10.730,13        

totale kosten week van de toegankelijkheid

17.500                  

organisatie en coördinatiewerk voor de 

awarenessdag 2.310,00          36,00        2.520,00          

diverse kosten 4.600,13          7.173,10          

6.910,13          36,00        9.693,10          

totale kosten awarenessdag

10.000                  

inventarisatiewerk 1.194,00          3,50          245,00              

diverse kosten 9.862,97          

1.194,00          3,50          10.107,97        

totale kosten beleidsmatige inbedding

20.000                  

activiteiten voor platform 960,00              38,25        1.147,50          

Uitbetalingen aan Platform Breda voor Iedereen 10.000,00        4.149,87          

enquete 16,00        1.808,58          

diverse kosten 1.934,05          

10.960,00        54,25        9.040,00          

totale kosten platform 20.000,00                                                               

vervallen in subsidieaanvraag

vervallen in subsidieaanvraag

11.301,97                                                               

16.603,23                                                               

19.879,16                                                               

11 Werkzaamheden platform

De ondersteunende werkzaamheden door Breda Gelijk 

voor het platfom zijn beperkt gebleven, er is externe 

ondersteuning ingehuurd geweest. Van de uitbetalingen 

aan het platform voor directe eigen uitgaven resteerde 

eind 2018 circa € 2.000,- welk bedrag in 2019 zal worden 

besteed.

8

9 Awarenessdag 

Tijdens de awarenessdag werd een lunch voor 

ondernemers en anderen georganiseerd en werd het 

onderwerp toegankelijkheid weer goed in de schijnwerpers 

gezet.

besteding 2018

5 Toegankelijkheid van informatie

Voor het verbeteren van de leesbaarheid en 

toegankelijkheid van o.a. websites en social media is een 

werkgroep gevormd en werkt Zet een en ander uit.

14.215,46                                                               

Week van de toegankelijkheid

Er zijn in de week van de toegankelijkheid diverse 

activiteiten geweest waardoor heel veel bekendheid aan 

dit onderwerp is gegeven.

10 Beleidsmatige inbedding en monitoring

Dit onderdeel wordt in 2019 door Zet afgerond, de kosten 

zijn al in 2018 opgenomen.
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Bijlage 3, vervolg 2

totaalbudget 
besteding 

2017

10.000                  

toegankelijkheidsoverleg 5.987,00                  50,50 3.535,00          

werkgroep toegankelijkheid activiteiten 4.879,00                  36,50 2.555,00          

diverse kosten 42,92                152,60              

doorberekende kosten -1.180,00        

9.728,92          87,00        6.242,60          

totale kosten werkzaamheden Breda Gelijk

Totaal voor activiteiten Bredase Agenda Toegankelijkheid 180.000         69.275,28       652,50     105.511,42     

totale kosten activiteiten

Toegankelijkheidsfonds 185.000               

verstrekte bijdragen in investeringen 500,00              11.606,57        

toezeggingen, afwikkeling in 2019 20.316,00        

totaal bijdragen

Totalen:

budget

180.000               

185.000               

365.000               

75.000                  

Totaal budget Bredase Agenda Toegankelijkheid 440.000               

Toegankelijkheidsfonds

174.786,70                                                            

15.971,52                                                               

Totaal activiteiten Bredase Agenda Toegankelijkheid

besteding 2018

12 Werkzaamheden Breda Gelijk!

De werkzaamheden voor toegankelijkheid blijken veel 

meer tijd en inspanning te kosten dan werd ingeschat bij 

de subsidievaststelling. Door de betrokken partners werd 

ingestemd met de budgetoverschrijdingwaarvoor binnen 

het totaal van de Bredase Agenda Toegankelijkheid 

compensatie beschikbaar is.

Door gemeente gereserveerd voor Zet

uitgaven 2017 en 2018

174.786,70                           

De aanvragen voor bijdragen uit het 

toegankelijkheidsfonds kwamen pas in de loop van 2018 

echt op gang. Aan het eind van het jaar waren er veel 

aanvragen in behandeling, deze worden in 2019 

geëffectueerd.Door de gemeente is een beperkte 

voortzetting van het fonds in 2019 toegekend.

Saldo over van Bredase Agenda Toegankelijkheid 113.790,73                                       

32.422,57                             

44.000,00                             Reservering 2019-2021

Totaal 

32.422,57                             

251.209,27                           


