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Vol vertrouwen het 
nieuwe jaar in

Wat ik je wens is ...
Een nieuw jaar vol goede moed
Een hoofd vol vertrouwen
Veel liefde van de jouwen
Laat het oude jaar maar gaan
En ga er vol vertrouwen tegenaan! 
Tekst: MIEKinvorm

Hartelijke groet,
namens het bestuur

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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Het is alweer december en voor velen is dat een moment van terugblikken en vooruitkijken. Dit 
is natuurlijk vooral het jaar waarin corona ons in z’n greep hield en het ziet ernaar uit dat we 
de komende maanden nog wel even bezig zijn hiermee. Ik wil het eigenlijk hebben over een 
paar leuke momenten die mij zijn opgevallen de afgelopen tijd.

2020 is misschien ook wel het jaar waarin 
veel gesproken is over diversiteit, althans, 
dat gevoel had ik. Nu is dat niet een onder-

werp waar we nu pas van horen, maar ik heb het 
idee dat dat door verschillende gebeurtenissen 
toch wel veel aandacht heeft gekregen. 

Dat zie je onder andere door de opkomst van een 
paar nieuwe oproepen, zoals Omroep Zwart van 
rapper Akwasi. Je kunt het met deze omroep eens 
zijn of niet, er is blijkbaar wel behoefte aan een 
ander geluid op tv. Persoonlijk vind ik dat ook wel, 
want er zijn zoveel bijzondere verhalen te vertel-
len op televisie. Neem nu BNNVARA. Zij brengen 
al jaren mooie programma’s waarin we zien hoe 
mensen met een beperking krachtig in het leven 
staan en daar ook het maximale proberen uit te 
halen.

In deze editie van ‘de Vriendschap’ proberen we 
te laten zien dat wij gewoon trots moeten zijn op 
onszelf en dat we dat ook mogen (of misschien 
moeten) laten zien aan de rest van de wereld. 
Neem bijvoorbeeld het artikel van Tessa Jonge  
Poerink. Zij heeft onlangs de Piket Kunstprijs  
gewonnen in de categorie ‘toneel’. Een van de lo-
vende kritieken die zij kreeg was: “Tessa heeft ook 
een wilde performer in zich. Ze durft onconventio-
neel te zijn. Dat brutale en schaamteloze getuigt 
van een breed spectrum en dat is op haar leeftijd 
heel bijzonder.”  

Ook het artikel van Roos Rijnbeek is heel her-
kenbaar voor ons, want daarin schrijft zij dat wij 
“naast het klein zijn ook ‘gewoon’ vrouw, student, 
dochter en vriendin zijn.” 

Dwarfism Awareness Month ligt inmiddels ach-
ter ons en op de sociale media hebben we hier 
en daar mooie posts voorbij zien komen waarin 
mensen een krachtige foto van zichzelf hebben 
geplaatst. Ik vind het vooral getuigen van durf als 
wij dat doen. Persoonlijk heb ik zelf nog een beetje 
moeite met de naam van deze maand, en zoals 
Roos ook al zegt: LittlePeopleAwarenessDay is mis-
schien wel een mooier alternatief, maar daar ga ik 
niet over. 

Ik moet nu ook ineens denken aan een uitspraak 
van Claudia de Breij onlangs. Haar werd gevraagd 
om in een talkshow te komen “discussiëren over 
haar homoseksualiteit.” Daar was zij nogal duidelijk 
over: “Mijn homoseksualiteit staat niet ter discus-
sie.” en vervolgens maakt ze nog een statement 
met: “Jij hébt mij niet te tolereren. Ik ben er!”. 

Met de voorbeelden die ik zojuist heb aangehaald 
is dat denk ik ook wel een mooi uitgangspunt voor 
ons persoonlijk. Ja, mensen kunnen moeite hebben 
met ons. Jammer dan, wij zijn er!

Ik vind dit wel een hele mooie quote om mee af 
te sluiten. Namens de redactie wens ik iedereen 
hele fijne feestdagen en een mooi 2021, waarin we 
weer nieuwe mooie verhalen gaan vertellen 😉.

Blijf gezond!

Vriendelijke groet,
namens de redactie

Dave Jacobs
Hoofdredacteur

VAN DE REDACTIE

“Jij hebt mij niet te tolereren. 
Ik ben er!”
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Zo was hij bestuurslid, zette hij zich in voor 
de verzending van ‘de Vriendschap’, was 
hij regiocontactpersoon Noord-Brabant & 

Zeeland en mede-oprichter van de Seniorencom-
missie. Deze rollen heeft hij altijd met veel inzet, 
geduld en passie vervuld. 

PERSOONLIJK CONTACT BELANGRIJK
Het persoonlijk contact met regioleden was voor 
Christ erg belangrijk en dit uitte zich dan ook in de 
jaarlijks terugkerende activiteiten. Ook de kerst-
kaarten en telefoontjes naar de leden mochten 
zeker niet ontbreken. 

Daarnaast is Christ een trouwe bezoeker van de 
BVKM-evenementen en geniet hij al zittend met 
een ‘jonge jenever’ van de contacten en vreugde-
volle sfeer. 

TROTS
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 
september jongstleden heeft Christ de titel van 
BVKM-erelid mogen ontvangen. Het is mooi om te 
zien hoe trots hij is op deze titel. En terecht, want 
je hebt het verdiend Christ!

EEN ONTZETTEND DANKJEWEL
Christ, wij willen je namens alle leden en donateurs 
van de BVKM, ontzettend bedanken voor alles wat 
je voor de BVKM hebt gedaan en betekend. Wij 
hopen dat we je nog vaak mogen zien tijdens de 
BVKM-evenementen en wensen jou alle goeds toe 
samen met Marina.

Hartelijke groet,

Bestuur BVKM

Christ Joosen behoort tot de mensen die al vanaf het begin lid zijn van de BVKM.  
Gedurende al die jaren dat Christ lid is van de BVKM heeft hij op tal van manieren een bijdrage 
geleverd aan onze vereniging.

Christ Joosen
DANKWOORD BESTUUR
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Helaas kan de Sint dit jaar niet bij de BVKM komen, wat heel jam-
mer is! Wij hadden graag met elkaar pepernoten, chocolade en 
marsepein gegeten en een fijn samenzijn gehad. Dát zit er niet in 
dit jaar. Maar nu heeft de Ouderwerkgroep iets bedacht! 

OPROEP AAN ALLE PIETJES EN HULPSINTJES: 
Stuur je leukste foto’s naar ouders@bvkm.nl en wij zorgen dat in 
de volgende editie van 'de Vriendschap' iedereen kan meegenie-
ten van de liefste, leukste en schattigste pietjes van het land.  

Maak er iets leuks van! Wij zien de foto’s met veel plezier  
tegemoet! Hierbij alvast een foto van 'Pietje' Abigail.

Carla Kwantes

Oproep aan alle pietjes 
en hulpsintjes

VAN DE OUDERWERKGROEP

I k heb er veel zin in, maar vind het ook wel een 
beetje spannend. De BVKM is belangrijk en 
betekent veel voor me. Ik heb mooie vriend-

schappen gesloten, waardevolle gesprekken ge-
voerd … Dit gaan we voortzetten, de BVKM heeft 
én verdient de toekomst! 

Ik wil je graag ontmoeten en spreken op de meet-
ings wanneer dit ‘live’ weer mogelijk is. Schroom 
niet jouw regiocontactpersoon te bellen voor een 
praatje, advies etcetera. We zijn er voor je!

Ik verklap alvast dat jullie in de eerste Vriendschap 
van 2021 kennis zullen maken met 2 nieuwe regio-

contactpersonen: Judith den Engelsman (Zeeland) 
en Ingrid Suvée (Noord-Brabant). Heel blij met hen!

Tot slot wil ik Caroline bedanken voor haar coör-
dinatorschap. Tevens wens ik haar (en haar gezin) 
alle goeds toe!

Maak er allemaal een goede tijd van leden, on-
danks die vervelende corona. Fluit buiten de vogels 
na! Het zijn de kleine dingen waar je blij van wordt.
 

Angelique van Peppen
Regiocoördinator en -contactpersoon

Regiocoördinator
NIEUWS UIT DE REGIO

Onlangs maakte Caroline Voerman bekend aan ons, de regiocontactpersonen, dat zij haar functie 
van Regiocoördinator neerlegt. Caroline en ik hebben vervolgens met elkaar gesproken en al snel 
kwam mijn besluit deze functie van haar over te nemen. Daarnaast blijf ik Regiocontactpersoon 
Zuid-Holland.
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Tessa heeft volgens de jury grote spelkwa-
liteiten: “Als ze speelt, zit ze meteen in de 
spelsituatie en neemt ze je onmiddellijk 

mee. In haar stem is duidelijk te horen dat de emo-
ties die haar personage voelt via Tessa’s verbeel-
ding volkomen organisch doorstromen. Haar tekst-
behandeling is uitstekend – je hoort dat ze weet 
wat ze zegt. Ze heeft laten zien dat ze een grote 
zaal tot in de uiterste hoeken kan bespelen. Tessa 
heeft ook een wilde performer in zich. Ze durft on-
conventioneel te zijn. Dat brutale en schaamteloze 
getuigt van een breed spectrum en dat is op haar 
leeftijd heel bijzonder.” 

In verband met die maatregelen was het niet 
mogelijk om een fysieke uitreiking te organiseren. 
De winnaars werden daarom onlangs één voor één 
verrast met hulp van familieleden en vakprofessi-
onals. Hiervan zijn afzonderlijk opnames gemaakt 

die te zien zijn via de social mediakanalen van de 
Piket Kunstprijzen. 

Reactie Tessa: “Ik ben onwijs blij met deze prijs. 
Het is een mooie bevestiging voor het werk dat ik 
afgelopen jaren heb gemaakt. Werk waarbij mijn 
klein zijn op een respectvolle manier of helemaal 
niet een rol speelt. Het is soms hard werken en de 
wereld is helaas nog lang niet van stereotyperende 
denkbeelden af, maar ik hoop zo wel een steentje 
bij te dragen. Mijn ambities zijn om diverse werken 
te maken. Denk aan: jeugdtheater, theater voor 
volwassenen, teksttheater, performances maken, 
zingen en misschien ooit een solo. Zoveel dro-
men en ambities, te veel om kort en bondig op te 
schrijven.”

Tessa, namens de BVKM van harte gefeliciteerd 
met deze mooie prijs.

Actrice Tessa Jonge Poerink heeft de Haagse Piket Kunstprijzen Toneel 2020 gewonnen.  
Ze ontvangt een geldbedrag van €8000,- en een kunstwerk dat oud-genomineerde Suzie van 
Staaveren maakte. De Piket Kunstprijzen kennen 3 vaste onderdelen: een prijs voor schilderkunst, 
toneel en dans. De prijzen zijn bestemd voor professionele jonge, veelbelovende kunstenaars in elk 
van deze disciplines – voor alledrie één.

Tessa Jonge Poerink
WINNAAR PIKET KUNSTPRIJS

FOTOGRAFIE: JANNEKE VAN BEEK
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Linda Snaterse,
kinderdanslessen

NAAM & BEROEP:

KUN JE EERST KORT IETS OVER JEZELF 
VERTELLEN?
Ik ben Linda Snaterse en ik ben 55 jaar. Ik heb 3 
volwassen kinderen die niet meer thuis wonen.  
Mijn hobby is dansen, ik doe aan Biodanza. In deze 
dansvorm wordt de danser gestimuleerd om te be-
wegen zoals je zelf wil bewegen, vanuit je gevoel, 
zonder vastgestelde passen, in afstemming met 
de muziek en de andere dansers. Deze dansvorm 
heeft me veel zelfvertrouwen gegeven, omdat alle 
bewegingen goed zijn zoals ze zijn, het gaat om de 
innerlijke beleving en niet om de uiterlijke vorm.

In mijn werk werk ik graag met jonge kinderen 
omdat ik een natuurlijke klik met hen ervaar. 
 
WAT HEB JE VOOR OPLEIDING GEDAAN EN 
WELKE BAAN HEB JE NU? 
Ik heb een mbo-opleiding kinderverzorging/
jeugdverzorging gevolgd. Toen ik wilde starten 
met deze opleiding heb ik wel een nare ervaring 
gehad. Het hoofd van de KV/JV opleiding was 
van mening dat ik tegen allerlei problemen zou 
oplopen tijdens de stages die ik zou volgen. Ze 
doelde toen op mijn afwijkende lengte: ik zou geen 
mensen met een geestelijke beperking kunnen 
verzorgen. Kinderen zouden niet naar mij luisteren 
omdat ik net zo klein ben als zij. 

Ik was erg boos en voelde me gekleineerd. Het 
heeft mijn vechtlust en doorzettingsvermogen 
aangewakkerd en ik heb deze opleiding met glans 
voltooid. Ik geef Kinderdans en ContaKids lessen 
en werk als gastouder bij een gezin in huis.

HOE VERLIEP JOUW ZOEKTOCHT NAAR 
EEN BAAN? 
Tijdens de jaren dat mijn eigen kinderen jong 
waren, was mijn lichaam niet in staat om buitens-
huis te werken vanwege een aangeboren stof-

wisselingsprobleem. Daardoor had ik onder meer 
last van een energietekort. Toen ik na mijn 40ste 
weer een beetje meer energie kreeg, was het een 
zoektocht naar wat ik fysiek aan kon qua baan in 
combinatie met mijn gezin. Ik ben toen gastouder 
geworden in mijn eigen huis en heb een deeltijd 
dansopleiding gevolgd in België om mijn hobby 
(dans) en werk (met kinderen) te kunnen combi-
neren. Ik ben dus pas op latere leeftijd deel gaan 
nemen aan de arbeidsmarkt. Ik heb ook gewerkt als 
pedagogisch medewerker op een BSO en op een 
KinderDagVerblijf (KDV).

WAT ZIJN JE DAGELIJKSE 
WERKZAAMHEDEN? 
Ik geef al 13 jaar met heel veel plezier danslessen 
aan peuters samen met hun ouders en geef sinds 
2019 ook ContaKids lessen aan ouders met hun 
kinderen. Op www.kinderdans.com kun je er meer 
over lezen als je dat leuk vindt. Af en toe wordt ik 
uitgenodigd om kinderdanslessen te geven op 
basisscholen en in de kinderopvang. Dat is ook erg 
leuk om te doen. 

Ik werk 2 dagen in de week als gastouder bij 
ouders thuis. Dan zorg ik voor 2 peuters en een 
kleuter. Knutselen, boekjes voorlezen, naar de 
kinderboerderij en lekker buiten door de herfstbla-
deren banjeren vinden zowel de kinderen als ik erg 
leuk om te doen.

MERK JE IN JE HUIDIGE BAAN IETS VAN JE 
GROEISTOORNIS/BEPERKING? 
De enige beperking die ik ervaar in mijn werk als 
gastouder is dat de apparatuur in de keuken niet op 
de ideale hoogte is. De oven zit te hoog waardoor 
ik met moeite een ovenschotel uit de oven haal, 
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balancerend op een opstapje. Ook het aanrecht is te hoog om gemakkelijk eten klaar te maken.

HOE GAAN COLLEGA’S EN/OF CLIËNTEN/KLANTEN OM MET JOUW 
GROEISTOORNIS/HANDICAP?
Ik ervaar over het algemeen genomen weinig negatieve reacties over mijn lengte. Af en toe wordt 
er geconstateerd door ouders in mijn danslessen dat ik klein van stuk ben, haha, ja dat kan ik dan 
alleen maar beamen 😊. 

HEB JE VOOR ANDERE BVKM-LEDEN NOG TIPS VOOR HUN ZOEKTOCHT NAAR HUN 
DROOMBAAN?
De grootste kracht die je helpt in het vinden van een passende baan is volgens mij: geloof in jezelf, 
voel je zelfverzekerd en straal dat uit. Heb er vertrouwen in dat je gezien wordt als wie jij bent, als 
mens. Dan zul jij zeker je doel bereiken. Denk en communiceer in mogelijkheden.



Daarin gaf zij aan moeite te hebben met 
de verkeerde beeldvorming die het te-
weeg brengt: “Als het in de media over 

mensen met een arbeidsbeperking gaat, krijg je 
beelden voorgeschoteld van een sociale werk-
plaats. Alsof iedereen met een beperking de hele 
dag alleen maar zakjes zit dicht te plakken. Dat 
is natuurlijk niet zo! Wij hebben het júist ook over 
getalenteerde mbo’ers installatietechniek en  
afgestudeerde juristen.”

KROM
Christian erkent dat: “Het feit dat we daar niet 
altijd bij stilstaan is misschien ook wel een goed 
teken. Maar dat neemt niet weg dat ze ook tegen 
aantal zaken kunnen aanlopen waar wij ook niet 
altijd bij stilstaan.”

Een voorbeeld is volgens Christian de ondersteu-
ning bij arbeidsparticipatie: “Neem de Wajong-uit-
kering. Dat is een vangnet voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Er zijn mensen die, voordat ze 
op de arbeidsmarkt terechtkomen, hiervoor in 
aanmerking komen op basis van hun groeistoornis. 
Zij kunnen dus gedurende hun loopbaan hierop 
terugvallen omdat ze, voordat ze gingen werken, 
dit hebben aangevraagd. 

Maar hoe zit het met mensen die na hun studie 
direct zijn gaan werken? Er zijn mensen die met 
een beperking (groeistoornis) na hun studie di-
rect fulltime aan de slag zijn gegaan en pas later 
ertegenaan lopen dat dat eigenlijk te zwaar is. 
Omdat je fulltime aan de slag bent geweest, heb 
je aangetoond dat je volledig kan werken. Wil je 
later ondersteuning bij werk, dan wordt het om die 

reden afgewezen en wordt er niet gekeken naar je 
capaciteit. En bij alle aanvragen moet je telkens 
weer de papieren molen in.”

Saskia herkent dit en geeft aan dat het voor 
instanties vaak een definitie-kwestie is. Je hebt 
dit, dus heb jij daar recht op. Terwijl je zou moeten 
kijken wat iemand echt nodig heeft om te kunnen 
functioneren.
 
DE KIJK OP MENSEN MET 
ARBEIDSBEPERKINGEN
Saskia ziet dat er vaak op 3 manieren naar men-
sen met beperkingen wordt gekeken. Die kunnen 
elkaar weer versterken:

“Dat ouders soms vinden dat je ‘gewoon iets niet 
kan’. Als je later op school zit, vinden ze daar dat je 
iets niet kunt. En krijg je later nog eens een coach/
begeleider dan vindt die op zijn beurt weer dat 
je iets niet kunt. Iedereen vindt dan dat je gehol-
pen moet worden zonder zich af te vragen of je 
werkelijk hulp nodig hebt. Dan wordt alles voor je 
geregeld zonder dat je daar inspraak op hebt. Als 
je dat maar vaak genoeg overkomt, ga je het zelf 
natuurlijk ook geloven. Vind je het dan gek dat je 
een afwachtende houding krijgt? Het is natuurlijk 
met alle goede bedoelingen en liefde dat men-
sen dat doen. Dat begrijp ik ook wel dat maar 
het helpt niet. Wat je namelijk dan krijgt, is wat ik 
noem: aangeleerde hulpeloosheid.

Wat je dan daarna vaak ziet is – ik noem dat 
‘Excelsheetmanagement’– de neiging om vooral 
te kijken dat wat je allemaal niet kan dan ook in 
regeltjes, cijfertjes en beleidsdoelstellingen op te 

Op woensdagochtend 25 november hadden Ingrid Suvée, Christian Leroux en Mark de Groot  
(Werkgroep Participatie) een interessant gesprek met Saskia Rosmalen, directeur van Onbeperkt 
aan de Slag. Aanleiding was het interview dat Saskia gaf in het Radio 1-programma ‘Spraakmakers’ 
op het nieuws rondom de sociale werkplaatsen nieuwe stijl.

“Je bent wat je kan en 
niet wat je bent”

IN GESPREK MET SASKIA ROSMALEN 
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nemen en ‘dat is het dan’. 

Tot slot heb je nog de beeldvorming door de 
media van ‘O, wat zielig en die mensen kunnen 
dat allemaal niet en die moeten dan in de Sociale 
Werkvoorziening”.

BANENAFSPRAAK
“Ik weet dat de invoering van de Participatiewet  
gewoon ook een bezuiniging is”, zegt Saskia.  
“Maar in de wet is ook opgenomen dat mensen 
met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers 
moeten kunnen werken. En dat spreekt mij juist 
heel erg aan. Waarom zou dat niet kunnen? 

De banenafspraak verplicht bedrijven en overheid 
om mensen met een arbeidsbeperking in dienst 
te nemen. Er moeten 125.000 extra banen komen 
voor mensen met een arbeidsbeperking. 
En weet je wat zo grappig is? Bedrijven lopen voor 
op schema en de overheid loopt juist achter op 
schema. Wat je namelijk ziet is dat voor bedrijven 
de beperking niet zo relevant is. Bedrijven hebben 
toch meer een ‘doe’-cultuur. En ze kijken vooral 
naar de toegevoegde waarde die iemand kan 
hebben. 

De overheid loopt dus achter. Ze bekijken de groep 
mensen met een handicap of beperking anders: ze 
kijken vanuit de zogenaamde smalle doelgroep. 
Daarin zit je als je in het Doelgroepenregister valt. 
Ongeveer 20% van de mensen met een beperking 
valt daar onder. De rest niet. Die tellen dus niet 
mee voor de doelstelling, dus die komen niet aan 
het werk binnen de meeste overheidsinstanties. 
Uitzonderingen uiteraard daargelaten!”

Bij Onbeperkt aan de Slag denken wij niet zo. Heb 
jij iets met je gezondheid waardoor je belemme-
ringen ondervindt bij het vinden van een baan? 
Dan hoor je er wat ons betreft gewoon bij. Ik vind 
gewoon: “Je bent wat je kan en niet wat je bent”.

“WE GAAN HET GEWOON DOEN”
“ABN AMRO, een partner van Onbeperkt aan de 
Slag, is een goed voorbeeld. Toen Gerrit Zalm als 
bestuursvoorzitter bij ABN AMRO was, zei hij:  

‘We gaan het gewoon doen.’ Er werd iemand aan-
gesteld om dit binnen de ABN AMRO te organise-
ren. Dat moest iemand zijn die, uit eigen ervaring, 
snapt wat nodig is om dit van de grond te krijgen. 
Geen prater, geen analist maar iemand die het 
gewoon dóet.

10 jaar later kent de ABN AMRO het B-Able net-
werk die zelfvoorzienend is en als organisatieon-
derdeel gewoon waarde toevoegt aan het bedrijf 
als geheel. Er zijn tegenwoordig meer dan 100 
mensen met een beperking werkzaam. Dus wat je 
nodig hebt is dat je plan wordt gedragen door de 
top. Degenen die het waar moeten maken moeten 
gedekt worden door het beleid”, aldus Saskia.
 
“JIJ BENT HET BEWIJS DAT HET GEWOON 
KÁN”
Nieuwsgierig vraagt Saskia wat Christian in het 
dagelijks leven doet. “Ik sta voor de klas als leraar 
economie op een middelbare school in Delft”. 
Daar slaat Saskia op aan: “Dat is precies wat ik 
bedoel. Vaak hoor je vanuit het onderwijs dat 
er alleen maar mogelijkheden zijn als conciër-
ge-hulpje of iets dergelijks. Nooit hoor je daar van 
iemand: die zou prima voor de klas kunnen staan. 
Terwijl dat juist superbelangrijk is. Jij bent echt een 
fantastisch voorbeeld voor het onderwijs.  

“ En weet je wat zo grappig  
 is? Bedrijven lopen voor op  
 schema en de overheid loopt  
 juist achter op schema ”

lees verder op de

volgende pagina
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Juist kinderen moeten mensen ‘die anders zijn’ 
voor de klas zien en dat als gewoon gaan zien.  
Jij bent het bewijs dat het gewoon kán!” 

Christian: “Je moet wel stevig in de schoenen 
staan en jezelf hebben geaccepteerd met een 
beetje zelfspot. Dat vraagt veel van je qua per-
soonlijkheid en ik erken dat dat een lange weg is. 
En dat kan ook een reden zijn dat niet iedereen 
voor de klas wil staan. Ik geef toe, kost wel energie 
maar het geeft ook veel energie om met leerlingen 
te werken.”

“IK ROEP OP TOT TROTS”
“Nog even over de beeldvorming”, gaat Saskia 
verder: “Neem nou de LHBT-gemeenschap. Kijk, 
niet iedere homo zal je met zijn blote billen op een 
boot in de Amsterdamse gracht zien staan maar 
zij zien wel kans zich als groep te profileren met 
een trotse houding. Positief herkenbaar!  
Daarom wil ik oproepen tot trots! Laat jezelf zien 
als professional!"

Ingrid Suvée, Christian Leroux en Mark de Groot
Werkgroep Participatie

DE VRIENDSCHAP 2021

Onbeperkt aan de Slag is een Social Enterprise 
die de ontmoeting tussen werkzoekenden met 
een beperking en werkgevers die voor hen open-
staan, faciliteert en werkgevers helpt bij inclusief 
werkgeverschap. Regelmatig worden Meet & 
Greets georganiseerd, waarin werkzoekenden 
en werkgevers direct met elkaar in gesprek ko-
men. Inmiddels hebben zich meer dan 130 werk-
gevers bij Onbeperkt aan de Slag aangesloten.

Daarnaast kent Onbeperkt aan de Slag een 
digitaal platform waarin meer dan 10.000 werk-
zoekenden een profiel hebben aangemaakt. 

Werkgevers kunnen dit platform raadplegen als 
zij op zoek zijn naar een passende kandidaat. 
Daarnaast kunnen werkgevers zelf ook vaca-
tures plaatsen. Op deze wijze hebben sinds de 
oprichting (2015) meer dan 3000  
mensen een baan gevonden.

Er werken 16 mensen bij Onbeperkt aan de Slag. 
Behalve de tweekoppige directie, hebben alle 
medewerkers zelf ook beperking. 

Meer weten? 
Kijk op www.onbeperktaandeslag.nl

Inleveren kopij 
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VRIENDSCHAP 1
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 14 FEBRUARI

VRIENDSCHAP 3
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 15 AUGUSTUS

VRIENDSCHAP 2
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 16 MEI

VRIENDSCHAP 4
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 7 NOVEMBER

Heb je een verhaal wat je graag wilt delen in 'de Vriendschap'? Mail ons dan via redactie@bvkm.nl.
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Terwijl de organisatie nog bezig was de 
laatste puntjes op de i te zetten, kwamen 
de eerste mensen al binnendruppelen. 

Ietwat onwennig over hoe alle corona-maatrege-
len zouden worden uitgevoerd, maar erg blij en 
enthousiast elkaar weer in levende lijve te kunnen 
zien. Hetzij wel met afstand.

GEZELLIGE EERSTE AVOND
Tijdens het diner op vrijdagavond werd het nog 
even spannend. Er werden nieuwe corona-maatre-
gelen aangekondigd in een persconferentie. Geluk-
kig gingen deze pas vanaf zondag om 18.00 uur in. 
Tijd om echt te ontspannen. En hiervoor had Roos 
een professionele pubquiz voorbereid, compleet 
met galm-microfoon en intromuziek. 

BLOED, ZWEET EN TRANEN
Zaterdag was een dag om eens lekker te zweten. 
Niet alleen vanwege het mooie weer, maar vooral 
omdat het tijd was voor de jaarlijkse BVKM-sport-
dag. Deze vond ook dit keer weer plaats in Amers-
foort. Aan de hand van meerdere clinics konden 
werden wij weer eens goed aan het werk gezet. 
En dat is altijd fijn om weer even lekker te kunnen 
sporten tegen gelijken. Het was gaaf om te zien hoe 
iedereen het erg naar zijn zin had op deze sportieve 
dag, zowel als sporter als supporter. Want ook die 
zijn natuurlijk hard nodig op een dag als deze!

OUDERMIDDAG 
Tijdens deze sportdag organiseerde de Ouder-
werkgroep bij het hotel een middag. In de tuin 
van het hotel was het goed toeven. Hierbij waren 
ongeveer 35 ouders aanwezig. Terwijl de ouders 
gezellig konden kletsen, speelden de kinderen 
heerlijk met elkaar. Ook konden ze meedoen aan 
een soort hindernis- en spelletjesbaan, waarbij zij 
lekker konden rennen, springen, koekhappen en 
schminken. Hiervoor kregen zij zelfs een heus certi-
ficaat van deelname!

SILENT DISCO
Na de traditionele BVKM-sportdag én BBQ zou je 
verwachten dat iedereen moe is van zo’n drukke 
en sportieve dag. Daar was echter helemaal niets 
van te merken, want de beruchte feestavond stond 
weer op de planning. Deze avond, waarop ieder-
een zich nog eventjes opdoft om vervolgens hele-
maal los te gaan, verliep dit keer wel iets anders 
dan andere jaren.  
De ruimschoots van tevoren geboekte dj werd 
gecanceld en maakte plaats voor een 'silent' disco. 
De bedoeling was dat men op zijn of haar plaats 
bleef zitten/staan en daar lekker zou gaan feesten 
met de muziek van zijn keuze. Dat bleek snel wel 
heel erg moeilijk en zo zag je toch her en der in 
de zaal wat mensen lekker los gaan. Zelfs andere 
bezoekers van het hotel deden gezellig mee!

AFSLUITENDE ALV
Zondag sloten we het weekend af met de  
jaarlijkse ALV. Christ Joosen is hier benoemd tot 
erelid van de BVKM. Als vereniging zijn wij hier erg 
trots op en willen Christ hierbij nogmaals felicite-
ren. Daarnaast was het fijn om alle ins & outs van 
de vereniging weer even goed door te nemen. 

FANTASTISCH WEEKEND
Het bestuur kijkt terug op een fantastisch weekend 
waarbij nieuwe contacten zijn gemaakt en be-
staande contacten nog even wat extra zijn aange-
haald. We zijn trots op de organisatie die in deze 
coronatijd een geweldig evenement heeft kunnen 
neerzetten dat ook voldeed aan alle richtlijnen.
Het bestuur bedankt iedereen die aan dit evene-
ment heeft meegewerkt en ziet uit naar betere 
tijden waarin we nieuwe bijeenkomsten en evene-
menten kunnen organiseren. Tot die tijd: blijf allen 
gezond!

Jilis Oudshoorn
Bestuur BVKM

Vrijdag 18 september was het weer zover. De BVKM nam weer haar intrek in hotel Ernst Sillem 
Hoeve in Den Dolder als uitvalsbasis voor het BVKM-sportweekend 2020. Hoewel iets minder  
massaal dan anders, door bekende redenen, konden we toch spreken over een goede opkomst. 
Met 32 Nederlandse en 10 Duitse, overwegend jongere deelnemers, was het een gezellige club!

BVKM-weekend 2020
BVKM ACTIVITEIT
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In beeld:
BVKM-weekend & 

Sportdag 2020





COVID-19 heeft sinds maart onze levens ver-
anderd. Het dagelijkse leven vindt steeds 
meer online plaats. Maar hoe toegankelijk 

is die digitale wereld eigenlijk? In de 'Week van de 
Toegankelijkheid'1 was hier extra aandacht voor.  
Op 5 oktober mocht ik samen met Rick Brink2, de 
eerste ‘Minister van Gehandicaptenzaken’ van 
Nederland, aanschuiven bij de 5 Uur Show3 om te 
praten over toegankelijkheid en representatie.
 
DIGITALE TOEGANKELIJKHEID
Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen, 
óók mensen met een beperking, volledig gebruik 
kunnen maken van websites en apps. En zover zijn 
we helaas nog niet. Om een voorbeeld te geven: 
de uitzending van de 5 Uur Show kun je online 

terugzien, maar deze is niet ondertiteld, waardoor 
doven en slechthorenden de uitzending niet goed 
kunnen volgen. Zowel Rick als ik hebben in de 
uitzending benadrukt dat mensen met een beper-
king, degene die gebruik moeten gaan maken van 
websites en apps, betrokken moeten worden bij 
de ontwikkeling. Zoals Rick scherp opmerkte: "We 
praten teveel over mensen met een beperking, in 
plaats van met mensen met een beperking." 

DE KOFFER VAN RICK
Verder ging het over ‘De Koffer van Rick’. Dit is een 
database van Nederlanders met een expertise of 
talent en een beperking, waarmee programma-
makers geholpen worden met het vinden van de 
juiste gasten zodat programma’s een betere  

Werk aan de wereld
Het jaar kruipt inmiddels richting de feestdagen en het begin van het nieuwe jaar. Ik ben nog een  
beetje aan het bijkomen van de spannende presidentsverkiezingen in de VS, maar het einde van het 
jaar is voelbaar in de vorm van meerdere momenten van terugblikken en vooruitblikken. Deze keer 
schrijf ik over toegankelijkheid en verandering én … geef ik één Engelstalig en één Nederlandstalig  
boek weg waarmee jij kunt leren hoe je jezelf laat horen om de wereld eerlijker en inclusiever te maken.

COLUMN



afspiegeling worden van onze samenleving. Of-
tewel: meer zichtbaarheid van mensen met een 
beperking in de media! 

WAT KUN JE DAAR ZELF AAN DOEN?
Jezelf laten zien! Dat was ook mijn oproep in de 
uitzending. Wil je dat er meer diversiteit in beeld 
komt? Of dat je zelf vaker in beeld komt? Blijf dan 
niet wachten tot iemand jou ziet, maar laat ook 
zeker jezelf zien. Ik heb mezelf aangemeld voor 'De 
Koffer van Rick' en doordat ik in actie kwam, mezelf 
liet zien en horen, was ik te gast bij de 5 Uur Show. 
En … kreeg dit nog een mooi vervolg bij mijn werkge-
ver. Enkele collega’s hadden mij op TV gespot. Daar 
kwamen leuke gesprekken uit voort en dit leidde er 
voor mij toe dat ik nu vaker namens mijn werkgever 
het woord mag doen in de media. Ontzettend tof en 
ook een beetje spannend!

OP JOUW MANIER AANDACHT VRAGEN
Mijn manier hoeft niet jouw manier te zijn. Je kunt 
op vele manieren aandacht vragen voor iets wat jij 
graag zou willen veranderen in de wereld. Bijvoor-
beeld door brieven te schrijven naar sleutelfiguren 
in de maatschappij, door met mensen het gesprek 
aan te gaan en op die manier ook te leren. Door 
te protesteren, via social media, door een blog te 
schrijven of een vlog te maken. Door vooral jouw 
verhaal en je gewenste verandering te delen.  
2 boeken die hierover gaan en die je op weg kun-
nen helpen (en die ik weg ga geven!).

HET NIEUWE JAAR GOED BEGINNEN MET 
ÉÉN VAN DEZE BOEKEN?
Ik ben zelf heel enthousiast over deze boeken, dus 
ik vind het nu extra leuk dat ik 2 exemplaren mag 

weggeven. Het liefst gaf ik iedereen beide boeken, 
want ik vind dat iedereen ze moet lezen. Zo maak 
je kans:

1. Kies een boek en vertel mij waarom jij dit boek 
graag wilt hebben. Ik vind het leuk als je schrijft 
‘omdat jij er zo enthousiast over bent’, maar ik 
vind het nog veel leuker als je iets schrijft over 
hoe jij de wereld wat mooier wil maken (dit is 
een tip! 😉) 

2. Je kunt direct reageren per mail via  
sofievdmeulen@gmail.com of door een berichtje 
te sturen per Instagram via @sofiedumoulin (dit 
kan alleen als je mij ook volgt via Insta 😉). 

3. Meedoen kan tot en met zaterdag 16 januari, 
daarna worden de winnaars gekozen.

1 Lees meer over deze week: 
  weekvandetoegankelijkheid.nl 

2 Volg Rick Brink op Instagram: 
  @rickbrink_mvgz 

3 Kijk de 5 Uur Show terug: 
  tvblik.nl/5-uur-show/5-oktober-2020

Fijne feestdagen! Vier jezelf en je naasten … en als 
jij de wereld positief wilt veranderen hoop ik snel 
van je te horen!

Sofie van der Meulen
SUE’s Warriors

In Ierland is dit Engelstalige boek nu genomineerd voor ‘Kinderboek van het jaar’.  
Ik heb het net uitgelezen en het boek is wat mij betreft ook zeer geschikt voor ouders 
en andere volwassenen. Ik werd heel blij van het boek en de positieve, krachtige en 
aanmoedigende boodschappen die erin verwerkt zijn. Het boek is gebaseerd op de 
ervaringen van Sinéad Burke zelf. Sinéad is onderwijzeres, activist, auteur en een klein 
mens. In haar boek moedigt ze lezers aan om in zichzelf te geloven, trots te zijn op wie 
ze zijn en hun stem te gebruiken om de wereld eerlijker en inclusiever te maken.

Jij wil een positief verschil in de wereld maken, maar je weet niet waar te beginnen 
of hoe verder? Dan is dit het boek voor jou. Lisa legt in haar boek op een prettige en 
duidelijke manier uit hoe jij met positief activisme de wereld tot een mooiere plek kunt 
maken. Het is een handleiding voor iedereen die wel wat uitleg, inspiratie en vooral 
ook heel veel praktische tips kan gebruiken om de wereld te verbeteren.
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1 op de 20.000, zoals ik. Verschillende, unieke 

mensen met één iets gemeenschappelijks. 25 

oktober was het #dwarfismawarenessday. Of hoe 

ik het liever noem: #littlepeopleawarenessday. We 

vieren dan dat we verschillend zijn en we creëren 

bewustwording. Nu meer dan ooit voel ik het 

belang om mijn verhaal te vertellen. Niet omdat ik 

dat wil, maar omdat ik het moet.

Heb je ooit het gevoel dat er naar je wordt gestaard, 

alsof de hele wereld naar je kijkt? Of denk je 

weleens dat mensen een foto van je maken omdat 

je er grappig uit ziet? Zijn je kleren te groot, omdat 

de wereld niet gemaakt is voor jou? Word je 

nageroepen? Of word je afgewezen bij sollicitaties 

omdat sommige mensen je onderschatten? Dit en 

veel meer is mijn realiteit, elke dag, al 21 jaar.

Ik dacht dat jezelf accepteren het moeilijkste zou 

zijn als je anders bent. Maar ik kwam erachter dat ik 

dat makkelijk kon. Het is de wereld die problemen 

heeft om mij te accepteren.

Ik ben een persoon, net zoals jij. Met hobby’s, 

intelligentie, werk, humor en liefde. Geen lilliputter 

of midget. Ik ben een vrouw, student, dochter 

en vriendin. Je mag me Roos noemen. En als je 

me dan wilt beschrijven gebruik dan gewoon het 

woord klein.

Mijn punt is: ik hoef geen medelijden, ik zoek 

alleen naar erkenning. En ik denk dat het tijd is om 

wat meer liefde in deze wereld te verspreiden. We 

moeten elkaar accepteren, respecteren, helpen en 

liefhebben.

Het duurt niet lang om die staar te veranderen 

in een glimlach. Het duurt niet lang om tegen je 

vrienden te vertellen dat het niet oké is om iemand 

uit te lachen. Het duurt niet lang om je kinderen te 

leren dat er ook verschillende en kleine mensen op 

de wereld zijn.

Dus de volgende keer als je langs iemand loopt  

denk dan: welk gedeelte van iemands dag wil jij 

zijn?

Liefs, Roos



Winnaars  
BVKM-shirt
Eén van de prijswinnaars (editie 2020-1) 
van het oranje BVKM-shirt was Aimée 
Rabe. Vol trots laat ze ons haar nieuwe 
shirt zien.

Puzzel mee  
& win
Deze nieuwe woordzoeker is samen-
gesteld door de redactie en heeft als 
thema 'Kerst'. 
Streep de betreffende woorden door. 
De overgebleven letters vormen  
tezamen 1 woord. Kun jij ‘m raden?

Geef de oplossing uiterlijk 9 januari 
door per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl.

Vermeld naast de oplossing ook uw 
naam, adresgegevens en dat het 
prijspuzzel 4 betreft.

De 3 winnaars ontvangen een kadobon.
In Vriendschap 1 (2021) worden de 
winnaars tezamen met de oplossing 
bekendgemaakt. 

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap
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Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

ANGELIQUE VAN PEPPEN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

JILIS OUDSHOORN

ANGELIQUE VAN PEPPEN

ANGELA TER HEEGE ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

mail marina-christ@planet.nl
tel 0165 - 50 31 61

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

mail penningmeester@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

mail aterheege@hotmail.com mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Coördinator alle regio's & 
contactpersoon zuid-holland

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

penningmeester

zuid-Holland

Utrecht & Flevoland Gelderland & Overijssel

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

GERARD SMITS
mail bestuur@bvkm.nl

algemeen bestuurslid

mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
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 Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Ellen Brouns, Carla Kwantes, Angelique van Peppen, 
Tessa Jonge Poerink, Linda Snaterse, Werkgroep 
Participatie, Jilis Oudshoorn, Sofie van der Meulen en 
Roos Rijnbeek.

 Kopij voor de 1e editie

Lever de kopij aan voor: 14 februari 2021
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

 Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. 
het verenigingsblad ‘de Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier 
in.

 BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier 
in. Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal 
er op korte termijn contact worden opgenomen met 
je.

Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLL

ARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

JOLIENE STEURS

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nl

mail senioren@bvkm.nl mail jongeren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissie

seniorencommissie jongerencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Dhr. C. Joosen
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie




