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Presenter
Presentation Notes
Goed openbaar vervoer voor mensen met een beperking heeft verschillende kanten:Mensen met een beperking moeten zich, net als ieder ander, vrij kunnen bewegen om naar school, werk, familie, vrienden, uitstapjes en op vakantie te gaan. Het hele reistraject is belangrijk, van voordeur tot bestemming en terug. Bij goed openbaar vervoer hoort dus ook de bereikbaarheid van het vertrekpunt en de uiteindelijke eindbestemming, de toegankelijkheid van op-, over- en uitstappunten zoals perrons, bushaltes en parkeerplaatsen, de aanwezigheid van oversteekplaatsen enzovoort.Eigen regie is belangrijk: de behoefte van de reiziger moet leidend zijn, niet wat de vervoerders te bieden hebben.Vervoer moet zo toegankelijk zijn dat mensen zo min mogelijk beperkingen ervaren. Dat vraagt inspanningen van iedereen: van de gebruiker, de medereiziger, de vervoerder, de uitvoerders en de handhavers van wet- en regelgeving.Een maatwerkoplossing mag in redelijkheid voor iemand met een beperking niet duurder zijn dan de kosten die iemand zonder beperking maakt.



Platforms & communities

• Goals

• Method

• Questions

• Results

• Our dream

Presenter
Presentation Notes
Net zoals het momenteel gaat met zorg en ondersteuning, komen ook op het gebied van vervoer steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Vervoer vraagt dus ook aandacht en inzet van lokale en regionale belangenbehartigers. Dat kan behoorlijk ingewikkeld zijn door de vele wetten en regelingen die erbij komen kijken, de diverse partijen die erbij betrokken zijn en de uiteenlopende oplossingen waar aan gedacht wordt. Het is helaas niet mogelijk pasklare oplossingen te geven omdat gemeenten elk hun eigen omstandigheden hebben en hun eigen oplossingen kiezen. Ook op vervoersterrein is nog veel in beweging. En juist met die nieuwe ontwikkelingen is er nog te weinig ervaring om uit te putten. 



Goals

• https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q

https://youtu.be/fW8amMCVAJQ


Results

1. Ieder(in) is not yet ready

2. The needs of active people with disabilities

3. “We cannot do it by ourselves”
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Presentation Notes
Goed openbaar vervoer voor mensen met een beperking heeft verschillende kanten:Mensen met een beperking moeten zich, net als ieder ander, vrij kunnen bewegen om naar school, werk, familie, vrienden, uitstapjes en op vakantie te gaan. Het hele reistraject is belangrijk, van voordeur tot bestemming en terug. Bij goed openbaar vervoer hoort dus ook de bereikbaarheid van het vertrekpunt en de uiteindelijke eindbestemming, de toegankelijkheid van op-, over- en uitstappunten zoals perrons, bushaltes en parkeerplaatsen, de aanwezigheid van oversteekplaatsen enzovoort.Eigen regie is belangrijk: de behoefte van de reiziger moet leidend zijn, niet wat de vervoerders te bieden hebben.Vervoer moet zo toegankelijk zijn dat mensen zo min mogelijk beperkingen ervaren. Dat vraagt inspanningen van iedereen: van de gebruiker, de medereiziger, de vervoerder, de uitvoerders en de handhavers van wet- en regelgeving.Een maatwerkoplossing mag in redelijkheid voor iemand met een beperking niet duurder zijn dan de kosten die iemand zonder beperking maakt.



Results

The needs of active people with disabilities

1. Share knowledge

2. Make connections

3. Find and interpret signals
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Presentation Notes
Handreiking ‘Vervoer in goede banen’Ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigenDoel: hoe bereiken we, in goed overleg maar met schaarse middelen, een maximale kwaliteit van vervoer voor zoveel mogelijk mensen? Uw inbreng als lokale belangenbehartiger is van belang voor de gemeenten en de vervoerders waar u mee te maken krijgt. Vanuit uw ervaringsdeskundigheid en netwerk kunt u creatieve oplossingen en knelpunten zichtbaar maken. Daarmee helpt u de gemeenten en de vervoerders om te kunnen voldoen aan de eisen van de landelijke overheid. Samen kunt u zo het vervoer in uw omgeving beter maken voor mensen met een beperking.Per thema:Voorbeelden waar het spaak kan lopenVoorbeelden die mogelijk perspectief biedenDaarnaast stappenplan voor belangenbehartigers



Our dream

Our platform 

connects

the community 

of active people with disabilities
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Handreiking ‘Vervoer in goede banen’Ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigenDoel: hoe bereiken we, in goed overleg maar met schaarse middelen, een maximale kwaliteit van vervoer voor zoveel mogelijk mensen? Uw inbreng als lokale belangenbehartiger is van belang voor de gemeenten en de vervoerders waar u mee te maken krijgt. Vanuit uw ervaringsdeskundigheid en netwerk kunt u creatieve oplossingen en knelpunten zichtbaar maken. Daarmee helpt u de gemeenten en de vervoerders om te kunnen voldoen aan de eisen van de landelijke overheid. Samen kunt u zo het vervoer in uw omgeving beter maken voor mensen met een beperking.Per thema:Voorbeelden waar het spaak kan lopenVoorbeelden die mogelijk perspectief biedenDaarnaast stappenplan voor belangenbehartigers



Connections

a.terhaar@iederin.nl

j.barendrecht@iederin.nl
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