
 

Datum  

27 januari 2019 

 

Onze referentie  

Uitdaging aangeboden 

 

Onderwerp 

Verkiezingen: toegankelijk voor mensen met een beperking 

 

 

Beste meneer/mevrouw,  

 

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen in uw provincie.  

Een belangrijke gebeurtenis voor u en uw  inwoners. 

Hoe mooi zou het zijn als de Provinciale statenverkiezingen toegankelijk en 

begrijpelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking? 

 

Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor mensen met een beperking 

Veel mensen met een beperking kunnen niet lezen of vinden lezen moeilijk.  

De informatie over verkiezingen of de plannen van de politieke partijen begrijpen zij niet 

goed.  

 

Voor mensen met een beperking is het soms lastig om keuzes te maken. 

Of ze begrijpen niet (goed) wat stemmen is. 

Of wat verkiezingen zijn. 

Zij hebben hier hulp bij nodig. 

Door hulp en goede informatie kunnen ze wel keuzes maken. 

 

Wij willen hen die hulp bieden. 

Samen met u! 

Mensen met een beperking zijn volwaardig lid van de samenleving. 

In maart moeten zij zelf kunnen beslissen of en op wie ze stemmen. 

 

Daarom dagen wij u uit de informatie voor de verkiezingen toegankelijk en  

begrijpelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. 

 

Wie zijn wij? 

‘Wij’ zijn de zorgorganisaties Reinaerde, ASVZ, Philadelphia en 

Syndion, ondersteund door de Wmo-klankbordgroep. 

 

 



Wij bieden zorg en begeleiding aan mensen met een beperking.  

Onze droom is dat mensen met een beperking  

meer mogelijkheden krijgen om hun stem uit te brengen.  

Daarom is het belangrijk dat zij informatie krijgen die ze begrijpen.  

 

Gaat u deze uitdaging aan? 

Helpt u mee om de verkiezingen van maart  

beter toegankelijk en begrijpelijk te maken?  

 

Dan hebben we drie vragen voor u: 

1. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen voor mensen met een verstandelijke 

beperking?  

2. Hoe eenvoudig zijn uw plannen geschreven? 

zodat mensen met een beperking  

dit beter kunnen lezen en begrijpen. 

3. Wilt u een politiek café organiseren voor mensen met een beperking? 

Wilt u daar in gesprek gaan met de doelgroep  

en horen wat zíj belangrijk vinden? 

 

Natuurlijk kunt u op ons rekenen! 

Wij willen er samen met u voor zorgen  

dat mensen met een beperking kunnen meedoen en stemmen.  

Wij hebben veel ervaring met eenvoudig schrijven.  

Hierdoor wordt informatie begrijpelijk voor mensen met een beperking.  

Ook kunnen wij u in contact brengen met  ervaringsdeskundigen. 

Zij kunnen het beste zelf vertellen waar ze behoefte aan hebben.  

 

Contact 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? 

Dan kunt u contact opnemen met Mariëlle van Esch van Zorgbelang Inclusief. 

Haar mailadres is: mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl. 

U kunt haar ook bellen: 06 – 21 80 03 14. 

 

 

Met vriendelijke groet namens alle cliëntenraden en bestuurders van: 

 

ASVZ 

Philadelphia 

Reinaerde 

Syndion 

Wmo-klankbordgroep ondersteund door 

Zorgbelang Inclusief  

 

Dit initiatief wordt gesteund door belangenorganisaties Ieder(in) en LFB. 

mailto:mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl



