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Met plezier en heel veel
dank!
Met heel veel plezier leggen we je dit
verdiepingsonderzoek ‘Meest Toegankelijke
Gemeente 2018’ voor. Samen met Ongehinderd
en de organisatie van Nederland Onbeperkt zijn
we het avontuur aangegaan om in sneltreinvaart
de stand van zaken op het gebied van inclusie in
de vijf genomineerde gemeenten te onderzoeken.

Tot slot een woord van dank voor de mensen
achter de campagne van Nederland Onbeperkt.
Zij hebben ons bijgestaan in communicatie &
organisatie en brachten als sprekers inspiratie op
de werkconferenties.

Leeswijzer
De kern van dit rapport wordt gevormd door
de beschrijving van de vijf gemeenten. Bij elke
gemeente zijn vijf hoofdstukken beschreven, één
over het algemene beeld van de gemeente, met
conclusies over de digitale toegankelijkheid en de
fysieke toegankelijkheid door de keurmeesters
van Ongehinderd. Daarna volgen per gemeente
vier hoofdstukken over de thema’s onderwijs,
werk, vrije tijd en wonen. Elk hoofdstuk bevat de
belangrijkste en meest opvallende onderwerpen
met een duiding vanuit zowel de praktijk als het
beleid en – uitgelicht – een aantal voorbeelden
en quotes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met
een conclusie.

In Ermelo, Goes, Hardenberg, Katwijk en Zwolle
hebben we veel energie en enthousiasme
ontmoet om de verkiezing tot een succes te
maken. We danken de inwoners, bedrijven,
clubs & verenigingen, scholen & gemeentes, en
vooral onze contactpersonen, hartelijk voor hun
flexibiliteit, inzeten feitencheck op dit onderzoek!
Ook bedanken we de keurmeesters van
ongehinderd voor hun onderzoek naar de fysieke
toegankelijkheid in elk van de gemeenten en
Marcel Westra voor zijn blik op de digitale
toegankelijkheid van de gemeentewebsites voor
mensen met een visuele beperking. En niet te
vergeten de mensen van het VN-vertelpunt voor
het ophalen van verhalen die we in de rapportage
konden verwerken.
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De ‘Meest Toegankelijke
Gemeente 2018’!
In het najaar van 2017 namen Nederland Onbeperkt en Ongehinderd het
initiatief tot de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’! De invoering
van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is
de aanleiding voor deze campagne. Alle inwoners van Nederland werden
uitgenodigd via een online vragenlijst aan te geven hoe toegankelijk hun
gemeente is. Kun je alle gebouwen in? Kun je overal komen waar je wilt
komen? En kun je de brieven lezen van de gemeente? Inwoners keken in
deze vragenlijst vooral naar fysieke toegankelijkheid en toegankelijkheid
van informatie. Bijna vierduizend inwoners hebben gestemd via de website
van Ongehinderd. Ermelo, Hardenberg, Zwolle, Goes en Katwijk zijn daaruit
gekomen als de vijf best beoordeelde gemeenten, en dus de genomineerden
voor de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’!

Verdiepingsonderzoek naar
inclusie in de vijf gemeentes
Als je kunt komen waar je wilt komen, op je werk, op je school of opleiding, op
je sportclub of culturele vereniging, in je buurt, kun je dan ook meedoen, net
als alle anderen? Toegankelijkheid gaat verder dan fysieke toegankelijkheid,
of toegankelijkheid van informatie. Daarom ligt er aan het VN-verdrag ook
een visie op de inclusieve samenleving ten grondslag. Daarbij gaat het erom
de samenleving zo in te richten dat iedereen optimaal kan meedoen. Alle vijf
genomineerde gemeenten hebben meegedaan aan het verdiepingsonderzoek
over inclusie in onderwijs, arbeidsmarkt, vrije tijd & de buurt. Mobiliteit (o.a.
toegankelijkheid van openbare ruimte, gebouwen, openbaar vervoer) is bij elk
thema meegenomen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het zeer korte
tijdbestek van twee maanden. Het doel was een goed beeld te krijgen van de
stand van zaken van inclusie in elke gemeente. Een meer gedetailleerd beeld
kan worden verkregen door aanvullende interviews. Themabijeenkomsten
kunnen worden ingezet om de toekomstvisie met alle betrokkenen verder te
verdiepen en de route naar een inclusieve samenleving verder uit te stippelen,
bijvoorbeeld in een lokale inclusie agenda. Inclusionlab heeft het onderzoek
uitgevoerd, samen met de inwoners, organisaties en beleidsmakers uit elk
van de Top 5 gemeenten zelf – Ermelo, Goes, Hardenberg, Katwijk en Zwolle.
Zij hebben enthousiast deelgenomen aan een van de vijf werkconferenties die
voor dit verdiepingsonderzoek zijn georganiseerd.
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Wat hebben we gedaan in het verdiepingsonderzoek?
ÊÊ In de deskresearch zijn (beleids)documenten van relevante partijen
onderzocht zoals gemeente, adviesraden en belangenbehartigers.
ÊÊ Het sleutelfiguren onderzoek geeft via telefoon en/of email snel
toegang tot inwoners, bedrijven, scholen, wethouders, beleidsadviseurs,
raadsleden, adviesraden, verenigingen die mogelijk willen deelnemen aan
de werkconferentie. In het sleutelfiguren onderzoek zijn ook de eerste
verhalen opgehaald.
ÊÊ Op de werkconferentie hebben inwoners, organisaties en beleidsmakers
van gedachten gewisseld over de vier thema’s: onderwijs, werk, wonen
en vrije tijd. Zij verzamelden mooie voorbeelden en knelpunten uit
de gemeente en formuleerden een stip op de horizon. Hoe zou onze
gemeente er idealiter uitzien? Mooie initiatieven en eerste stappen op
weg naar de stip op de horizon zijn bedacht. De werkconferentie gaf
gemeenten de mogelijkheid om met elkaar dieper in te gaan op thema’s
en activeert gelijk de lokale samenleving richting inclusie. Hiermee heeft
Inclusionlab de werkwijze van waarderend onderzoek gevolgd. Van de
werkconferenties is een mooi getekend verslag gemaakt. Elk van de
gemeenten heeft aangegeven de opbrengst graag te willen gebruiken
voor het werken aan de eigen lokale inclusie agenda!
ÊÊ Samenwerking met het VN-vertelpunt van de Coalitie voor Inclusie
heeft de mogelijkheid gegeven om naast de vragenlijsten over fysieke
toegankelijkheid ook de verhalen over de levensthema’s op te halen.
Het VN-vertelpunt is ingericht om de invoering van Het VN-verdrag in
Nederland te ondersteunen.

Wie heeft er gewonnen?
Op basis van alle uitkomsten en getekende verslagen heeft Inclusionlab dit
verslag gemaakt. Wat is de stand van zaken in elk van de vijf gemeenten?
Welke stip op de horizon durft de gemeente te formuleren? En welke
route kiest zij daar naartoe? De jury heeft dit verslag gebruikt als input en
onderbouwing voor haar bijeenkomst op 1 maart in de selectie van de ‘Meest
toegankelijke gemeente van 2018’. De jury koos Gemeente Hardenberg als
winnaar! En kwam uiteindelijk tot de volgende top 5:

1

Hardenberg

2

Zwolle

3

6

Katwijk

4

Goes

5

Ermelo
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wat is inclusie?
Inclusie betekent toenemende participatie van
elk individu in de samenleving, ongeacht leeftijd,
culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten
en beperkingen. Een inclusieve samenleving is
een samenleving waaraan iedereen optimaal kan
deelnemen (Bolsenbroek & Van Houten, 2010).

Van integratie is sprake als individuen worden
bijgespijkerd om in een specifieke samenleving,
school of werkplek te functioneren. Bij integratie
passen enkele mensen zich aan in in een
‘gewone’ setting deel te nemen. Bij inclusie
gaat het om de omgekeerde beweging. Je
past de samenleving aan. Werken aan een
inclusieve samenleving betekent het gezamenlijk
vormgeven aan een samenleving, scholen,
wijken, clubs en arbeidsmarkt waar iedereen
optimaal kan deelnemen.

Inclusie kan worden gezien als onderdeel van een
continuüm waarvan de andere pool uitsluiting
is (Unesco, 2005). Toegepast op bijvoorbeeld
onderwijs is er sprake van uitsluiting als kinderen
helemaal geen onderwijs volgen. Segregatie
gebeurt als kinderen wel onderwijs volgen,
maar apart van andere kinderen, bijvoorbeeld in
speciale scholen.
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Wat is inclusie in het onderwijs?

Wat is een inclusieve
arbeidsmarkt?

Bij inclusie in het onderwijs leren alle kinderen
samen, maar ieder op zijn of haar eigen niveau.
Het gaat erom een leeromgeving te creëren waar
elk kind optimaal kan leren, maakt niet uit wat
je culturele achtergrond, status, taal, inkomen,
talenten en beperkingen zijn.

Een inclusieve arbeidsmarkt is zodanig ingericht
dat iedereen door middel van betaald werk
optimaal kan participeren en bijdragen aan de
maatschappij. Iedereen, oud, jong, ongeacht
culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten
en beperkingen kan tot zijn recht komen door zijn
talent in te zetten op plekken waar dat nodig is.

Bij inclusie in het onderwijs kunnen alle kinderen
uit de buurt samen naar school. Maar het is meer
dan dat. Het is een specifiek onderwijsconcept,
waarbij veel aandacht is voor het pedagogisch
klimaat en waarbij de schoolprestaties van de
kinderen worden gebruikt als uitgangspunt om
de manier van lesgeven te verbeteren.

Het betekent iets voor hoe we de werkvloer en
ondernemerschap vormgeven, voor hoe we
geldstromen organiseren en voor hoe we de
arbeidsmarkt inrichten. Wie ondersteuning nodig
heeft bij het vinden of uitvoeren van werk, kan
deze krijgen.

Het kind wordt niet aangepast aan de school,
maar de school wordt aangepast aan alle
kinderen. Heel actief wordt gezocht naar
manieren om aan te sluiten bij interesses en
talenten. Hiermee gaat inclusie in het onderwijs
ook verder dan passend onderwijs. Niet alleen
omdat elk kind naar de buurtschool kan. Maar
ook omdat je de school, met haar manier van
lesgeven en de leerdoelen, aanpast aan élk
kind. Zo wordt bij binnenkomst aan ieder kind
gevraagd wat het wil leren, wat het wil bijdragen
aan de school en waar het support bij nodig
heeft. In projectonderwijs werken alle kinderen
samen, maar vervullen zij afhankelijk van hun
eigen leerdoelen, interesses en talenten hun
eigen taken (coöperatief leren). Diversiteit wordt
gezien als bron van leren, in plaats van iets waar
een oplossing voor moet worden gezocht.

Vormgeven aan een inclusieve werkvloer
betekent vormgeven aan inclusief
ondernemerschap. Een inclusieve werkvloer
is geen plek waar vooral mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt werken. Het gaat
er juist om dat de werknemers in het bedrijf de
diversiteit van de omringende gemeenschap
weerspiegelen.

Wat is inclusieve vrije tijd,
cultuur en sport?
Wil je op een laagdrempelige manier beginnen
met het vormgeven aan een inclusieve
samenleving? Dan is werken aan inclusieve
vrije tijd een erg mooi startpunt. Wat nou als
elke kroeg, elke muziekvereniging, sportclub of
concertzaal open staat voor iedereen?
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Dan ontmoet je veel gemakkelijker nieuwe
mensen. En als je elkaar tegenkomt maak je
nieuwe vrienden en kun je gemakkelijk met
jouw talenten een bijdrage leveren aan de
samenleving.

talenten of beperkingen optimaal mee kan doen.
Een inclusieve buurt kenmerkt zich door een
inclusief ontwerp van de binnen- en buitenruimte,
een divers huizenaanbod, buurtinitiatieven die
aansluiten bij de interesses en talenten van alle
inwoners in de wijk en een fijne, open sfeer.
Vormgeven aan inclusief wonen betekent ook
dat je kan wonen met wie je wil, op de plek die
je wil en met de eigenheid van je eigen thuis.
Dat je zelf kiest of je rommel maakt of elke dag
schoonmaakt, of je uitgebreid kookt of een pizza
met de brommer laat komen en hoe laat je naar
bed gaat.

De een gaat naar de voetbalvereniging of
schilderclub. De ander speelt piano en geeft
een concert. Of je ontmoet vrienden in het café
of het restaurant. Voor iedereen is er wel een
gewone, reguliere club te vinden die aansluit bij
zijn of haar interesses en talenten. Voorwaarde
is natuurlijk dat je naar binnen kunt, en dat
de plek zo is ingericht dat je binnen jouw club
een gewaardeerde rol kunt vervullen. Kun jij
bijvoorbeeld in je rolstoel een bardienst draaien
of docent zijn? Is er op de feestjes ook halal en/
of vegetarisch eten? Kun je apart douchen? Is
het mogelijk mee te doen als je een laag inkomen
hebt?

Visie van Inclusionlab
Inclusionlab geeft haar onderzoek en
projecten vorm vanuit de visie van de
inclusieve samenleving en de volgende
vijf ontwerpprincipes: vanuit het leven van
mensen, inclusie in brede zin, co-creatie vanuit
de samenleving, van praktijk naar beleid en
stapsgewijs groeien in inclusie. Zij kiest daarbij
niet voor een doelgroepenbenadering, maar voor
het werken aan een inclusieve samenleving in
brede zin. Inclusie gaat over iedereen, maakt
niet uit hoe oud of hoe jong je bent, of welke
culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten
en beperkingen je hebt. Inclusionlab werkt
samen met inwoners, gemeenten, werkgevers,
scholen, verenigingen, maatschappelijke
organisaties om een inclusieve samenleving
mogelijk te maken. Daarnaast zijn mensen die
zelf dagelijks te maken hebben met de grenzen
van de toegankelijke (inclusieve) samenleving als
onderzoeker, trainer of veranderaar betrokken.

Wat is wonen in een inclusieve
buurt?
Wat is jouw ideale wijk? Wil jij een buurt met
een open podium, of een plek waar je kunt
skateboarden? Wil je meebouwen aan een nieuwe
wijk waar een grote diversiteit aan mensen in
één buurt kan wonen? Zie jij een kleine oase in de
stad wel zitten? Met een vijvertje en veel bomen
en planten om je heen en waar je stil in de zon
even tot rust kan komen? Wil je met je rolstoel
of geleidehond elke winkel of café in? Wil je een
buurt waar mensen elkaar aanspreken? Of een
plek waar alle kinderen samen spelen als vanzelf,
en zo spelenderwijs het plezier van diversiteit
ontdekken? Als dit niet voorhanden is, kunnen
buurtinitiatieven erop gericht zijn dit te realiseren.
Gezamenlijke actie is een van de best werkzame
bestanddelen voor de versterking van de relaties
in de wijk.
Een inclusieve buurt is gebouwd op de interesses
en talenten van alle inwoners, Mensen in de buurt
maken hem samen. Het is een plek waar iedereen,
oud, jong, ongeacht culturele achtergrond,
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Hoe werkt Ermelo aan een
inclusieve samenleving?
De gemeente Ermelo is actief op het gebied
van inclusieve samenleving. Van 2000 tot 2015
is het project EOZ (Ermelo Onbelemmerd en
Zorgzaam) uitgevoerd. In oktober 2017 is er
een tweede rapportage over de borging van het
thema Inclusieve samenleving gemaakt. Uit dit
rapport blijkt dat er kennis is over de inclusieve
samenleving, maar niet altijd bewust. Om dit
thema verder te versterken in de gemeente wordt
in 2018 door MEE Veluwe een plan van aanpak
gemaakt en uitgevoerd.

Toegankelijkheid brengt adviezen uit op dit
gebied. In Samenwerkend Ermelo werkt de
gemeente samen met bedrijven aan inclusie
op de arbeidsmarkt. MEE Veluwe is betrokken
bij het Sociaal Team en onafhankelijke
cliëntondersteuning. Sportclubs worden
uitgenodigd om hun sport toegankelijk te maken
voor iedereen.

Wat staat er verder in het plan
van gemeente Ermelo?
ÊÊ Een toetsingssessie waarbij getoetst wordt
welk beleid bijdraagt aan een inclusieve
samenleving. Daarnaast wordt contact
opgenomen met diverse organisaties
hoe zij betrokken kunnen worden bij de
totstandkoming en uitvoering van beleid en
hoe zij dit waarderen;
ÊÊ Het opstellen van een checklist waardoor
beleidsmakers kunnen checken of een
beleidsstuk rekening houdt met de positie
van mensen met een beperking;
ÊÊ Het structureel inrichten van de advisering
ten aanzien van inclusief beleid;
ÊÊ Training Effectief communiceren van
medewerkers over communicatie met
mensen met een beperking. Bij deze
trainingen worden inwoners die ervaring
hebben met een beperking betrokken;
ÊÊ Quickscan met ervaringsdeskundigen,
bijvoorbeeld het toetsen van de locatie
gemeentehuis en de gesprekken met
baliemedewerkers door een persoon met
autisme.

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek
’Inclusieve Samenleving gemeente Ermelo’ was:
’Is het thema Inclusieve Samenleving voldoende
geborgd in de organisatie en welke zaken
behoeven verdere ontwikkeling?’. Hieronder de
conclusie van Twynstra Gudde:
’De gemeente Ermelo kent een regiemodel.
Voor de gemeente Ermelo betekent dit dat zij
taken op afstand heeft georganiseerd en haar
doelen omtrent de Inclusieve Samenleving aan
de uitvoerende instellingen heeft opgedragen.
Er resteert bij de gemeente een beperkte
faciliterende rol bij initiatieven uit de samenleving
en de markt en bij het verbinden van deze
partijen. Deze faciliterende rol is nog beperkt; dat
blijkt ook uit de ervaring dat, wanneer bedrijven
of de gemeenschap iets gedaan willen krijgen, zij
al snel naar de gemeente kijken voor middelen.
Er heerst een cultuur van ‘handje ophouden’.
Instellingen, ondernemers en burgers hebben
niet het gevoel dat zij zelf verantwoordelijk zijn.’
De gemeente trekt samen op met bewoners,
instellingen, bedrijven, clubs en verenigingen
t.a.v. het VN-verdrag. De Plaatselijke Werkgroep
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Digitale toegankelijkheid
De gemeente Ermelo wil graag digitaal toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn veel inwoners
die hiervan afhankelijk zijn, doordat er veel zorginstellingen aanwezig zijn in Ermelo. In
2016 was de gemeente Ermelo winnaar van de meest toegankelijke website. Met de
gewonnen prijs is een scan uitgevoerd om de website verder te verbeteren.

Conclusie digitale toegankelijkheid
Marcel Westra, zelf ervaringsdeskundig op het gebied van visuele toegankelijkheid, heeft
de digitale toegankelijkheid van de Top 5 gemeente websites getoetst. Zijn conclusie is dat
alle vijf prima toegankelijk zijn met spraaksoftware. Gebaseerd op gebruiksvriendelijkheid
staat Gemeente Ermelo op plek 2.

Fysieke toegankelijkheid
De gemeente Ermelo wil graag fysiek toegankelijk zijn voor iedereen. Het gemeentelijk
vastgoed wordt als toegankelijk gezien voor de gebruikers. Dit betekent dat voldaan wordt
aan de hedendaagse bouwbesluit-eisen en dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft door
periodiek bouwtechnisch onderhoud uit te voeren.

Conclusie keurmeesters
Getrainde keurmeesters van Ongehinderd hebben binnen de gemeente bij zes publieke
locaties Toegankelijkheidstoetsen uitgevoerd aan de hand van de criteria van het
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en aanvullende internationale normeringen.
Op basis van de resultaten staat Gemeente Ermelo op plek 2.
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inclusie in het onderwijs
“Onze stip op de horizon? Dat alle kinderen
leren op basis van hun eigen interesses en
talenten, en in hun eigen tijd.”

Stip op de horizon
Onze stip op de horizon in Ermelo is dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen:
een leven lang leren. Inclusie begint op de basisscholen. Hoe kunnen we
het onderwijs zodanig vormgeven dat elk kind kan leren op basis van zijn of
haar eigen interesses en talenten en in zijn of haar eigen tijd? Ook thuis met
gebruik van digitale middelen? Misschien ziet de school van de toekomst er
wel heel anders uit dan nu. Veel meer in en met de rest van de samenleving.
Een mooi voorbeeld is dat kinderen elkaar lesgeven (peer tutoring), door
middel van YouTube filmpjes: ‘Zo bouw je een brommer om.’ Zo leren kinderen
op basis van hun interesses en talenten, ook nu al internationaal, van elkaar.
In het voortgezet en vervolgonderwijs is het van belang dat scholen en
bedrijfsleven veel meer gaan samenwerken. Vaak sluit het onderwijs niet
aan op de behoeften van de arbeidsmarkt van nu, laat staan op die van
de toekomst. Door te gaan samenwerken kunnen leerlingen de nieuwste
en fijne kneepjes van het vak leren. Ook nu al zijn daar mooie voorbeelden
van, waarbij jongeren hun lasdiploma halen binnen een regulier bedrijf. De
constructie van leermeester en gezel kan hier een mooie uitkomst zijn.
Niet alleen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de overheid moet in deze
samenwerking worden betrokken: onderwijs en ondernemers zeggen waar
behoefte aan is en overheid speelt daar op in.
Wat gebeurt er in het beleid? Bijna iedere school in Ermelo heeft een visie
op inclusie of toegankelijkheid omschreven. Na de invoering van passend
onderwijs de laatste jaren, lukt het bijna alle kinderen een plek te bieden op
school. ‘Passend onderwijs wordt geboden, zolang dat voor het kind en haar
omgeving het beste is, binnen regulier onderwijs.’ Alle scholen van de VPCO
(protestant-christelijk basisonderwijs), werken met een zorgprofiel. Daarin
staat de visie op Passend Onderwijs beschreven, met daarin ook duidelijk
de grenzen voor toelaatbaarheid in het Basisonderwijs. Scholen werken
samen met de gemeente via de schoolbesturen. Het belang van inclusie als
onderwerp staat nog niet hoog op de agenda.

15

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK

Voor- en vroegschoolse educatie
“Een mooi initiatief is dat er voor- en
vroegschoolse educatie wordt geboden aan
kinderen met een taalachterstand.”

Aandachtspunten
Aansluiting onderwijs & arbeid
In Ermelo is veel aandacht voor de aansluiting van onderwijs naar de
arbeidsmarkt, specifiek ook voor leerlingen die van speciaal onderwijs komen.
Dat blijkt uit de verschillende initiatieven gericht op het behalen van een
entree opleiding en de daaraan verbonden arbeidstoeleiding.

Mooie voorbeelden in basis- en voortgezet
onderwijs?
Tijdens de thematafel hebben we ons geheugen afgespeurd naar mooie
voorbeelden van inclusie in het onderwijs in basis- en voortgezet onderwijs.
De deelnemers konden geen concrete voorbeelden noemen, maar wel dat
er meer jongeren op voortgezet onderwijs blijven dan vroeger. Belangrijk is
om hierbij te vermelden dat er geen professionals uit het regulier onderwijs
aanwezig waren.

Toelatingscriteria
Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs (ROC) is strikt op aanname
en toelatingscriteria. Wat kun je doen als je een scheef profiel hebt? De
deelnemers vinden het van belang dat hier een oplossing voor komt.

Veel kinderen en volwassenen met ondersteuning
naar Ermelo
‘We zijn hier echt een zorgdorp’ zeggen de deelnemers aan de
werkconferentie, ook met een zekere trots. ‘Er zijn voorzieningen voor
blinden, beschutte werkplekken...’ Uit de cijfers van de website ‘Waar staat
je gemeente’ blijkt dat er in Ermelo bijna twee keer zoveel kinderen met
een beperking wonen dan in de rest van Nederland, ook maken er meer
kinderen en jongeren gebruik van jeugdzorg met verblijf. Is een inclusief
onderwijssysteem dan wel mogelijk?’ Komen er verhoudingsgewijs dan niet
te veel kinderen met een ondersteuningsvraag in het regulier onderwijs? Ook
vragen de deelnemers zich af: ‘Moet je inclusief onderwijs wel willen voor
iedereen? Sommige kinderen zijn toch beter af in het speciaal onderwijs?’
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Mogelijke stappen
Welke mogelijke route stippelden de deelnemers aan de werkconferentie uit
over inclusie in het onderwijs? Je vindt hieronder enkele belangrijke stappen
die zij willen zetten. Ook vind je hieronder enkele aanvullende tips van de
onderzoekers, die mogelijk behulpzaam kunnen zijn.

Waardeer elkaar op elkaars talenten
Deelnemers aan de werkconferentie noemden het belang van het waarderen
van elkaar op elkaars talenten. Dat kinderen dat al vroeg leren, ook door een
individuele benadering vanaf het begin (maatwerk).
Een tip voor scholen binnen de gemeente zou kunnen zijn om bewust vorm te
geven aan individuele leerlijnen, waarbij alle kinderen leren op basis van hun
eigen interesses en talenten, en toch samen. Enkele scholen uit Ermelo zijn
hier al mee bezig.

Deelcertificaten
Ook het belang van het kunnen behalen van deelcertificaten werd genoemd.
Vanuit het onderzoeksteam komt de vraag of dit afdoende is. Ook nu het
behalen van deelcertificaten een mogelijkheid is, merken veel jongeren (met
een zogenoemd ‘scheef’ profiel) dat zij moeilijk werk kunnen vinden met een
onvolledig diploma. Beter zou zijn als leerlingen hun diploma kunnen halen,
waarbij zij elk vak op verschillende niveaus kunnen afronden.

Een lange termijnvisie
‘Haal de schotten weg tussen onderwijs, WMO en participatie en maak een
lange termijnvisie op inclusie in het onderwijs,’ zeiden de deelnemers aan de
werkconferentie. Tip vanuit het onderzoeksteam: Dit is inderdaad een goed
idee. Ermelo heeft als bijzondere gegevenheid dat er veel kinderen, jongeren
en volwassenen met een ondersteuningsvraag wonen. Dit brengt met zich
mee dat er een cultuur is van ‘naar elkaar omzien.’ De angst is echter, dat door
te werken aan inclusief onderwijs, de scholen overbelast worden, omdat er
veel kinderen met een ondersteuningsvraag op het regulier onderwijs terecht
komen. De toekomst is ongewis. Misschien blijft dit zo.

Passend onderwijs
“Passend onderwijs wordt geboden. Zolang
dat voor het kind en haar omgeving het beste
is binnen regulier onderwijs.”

18

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK
Misschien neemt het aantal kinderen met een ondersteuningsvraag dat
in Ermelo komt wonen af omdat kinderen en jongeren veel meer in hun
eigen buurt de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het risico is dat
Ermelo op een achterstand komt te staan in de vormgeving aan inclusie
in het onderwijs. Het is van belang om daar een lange termijnvisie op te
ontwikkelen. Er zijn in binnen- en buitenland voorbeelden van scholen te
vinden met een hoog percentage leerlingen met een beperking en die er toch
in slagen inclusief onderwijs te bieden.

Andere voorbeelden, tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Er is veel aandacht in Ermelo voor voorschoolse en vroegtijdse educatie,
die erop gericht is dat kinderen en jongeren gelijke kansen hebben op het
leren van de Nederlandse taal.
ÊÊ Er zijn veel stagebedrijven in Ermelo!
ÊÊ Er blijven meer jongeren op regulier voortgezet onderwijs dan vroeger.
ÊÊ Op het ROC in Harderwijk (academie voor zelfstandigheid) kunnen
jongeren hun MBO 1 of 2 diploma halen in Horeca of groen.
ÊÊ In een samenwerking met het Emaus College, ROC’s en ondernemers
hebben vier jongeren hun entree opleiding behaald en een betaalde baan
op de arbeidsmarkt.
ÊÊ Het systeem in Nederland is nog niet inclusief.

conclusie
Inclusie in het onderwijs lijkt als thema nog niet erg te leven in Ermelo, niet in de
beleidsstukken, niet in de verhalen uit het vertelpunt en nog niet bij de deelnemers aan
de werkconferentie. Wel is er veel aandacht voor het verbeteren van de aansluiting van
onderwijs naar werk. Het belang van het behalen van een goede startkwalificatie wordt
daarin als belangrijk ervaren. Daarin zijn eerste goede resultaten behaald (bv. Entree
aan het werk, Ermelo). Ook zijn er verfrissende ideeën genoemd over onderwijs in de
toekomst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat kinderen, ook internationaal, van elkaar
leren door middel van YouTube filmpjes.
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INCLUSIE OP DE
ARBEIDSMARKT
“We willen dat iedereen een kans heeft op een
werkplek, waar ieder zijn of haar talenten in
kan zetten.”

Stip op de horizon
Een inclusieve arbeidsmarkt begint met dat kinderen samen naar school
gaan, zodat mensen al van jongs af aan gewend zijn aan verschillen en ook
als automatisme weten hoe je hiermee om moet gaan. Daardoor hoef je
uiteindelijk niet meer bezig te zijn met verbijzondering en zit niemand meer op
de reservebank.
In een inclusieve arbeidsmarkt is er sprake van gelijkwaardigheid en
wederzijds respect onder álle inwoners. Iedereen heeft kans op een werkplek
om zijn of haar talenten optimaal in te kunnen zetten. De norm is dat je ook
gewoon loon verdient met je werk, tenzij dit écht niet mogelijk is gebleken.
Want iedereen moet kunnen meedoen naar zijn vermogen. Als het nodig is,
met ondersteuning op de werkvloer.
In de gemeente Ermelo is er beleid ontwikkeld t.a.v. een inclusieve/
toegankelijke arbeidsmarkt: beleidsplan Participatiewet, getiteld ‘Van zorgen
voor naar zorgen dat’. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met een korte
of lange afstand tot de arbeidsmarkt – al dan niet met een arbeidsbeperking
– aan het werk te helpen of de kansen op arbeidsparticipatie op de langere
termijn te verbeteren. Voor wie (nog) niet kan werken is participatie naar
vermogen aan de orde. Dit kan bijvoorbeeld in een beschutte werkomgeving.
Hierbij gaat de gemeente uit van de eigen kracht van de mensen en bieden
ondersteuning daar waar nodig: ‘van zorgen voor naar zorgen dat’.

Erbij Horen
Ermelo investeert in jongeren die op dit moment nog niet gemakkelijk een baan kunnen vinden op de
reguliere arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor het toeleiden naar werk vanuit het speciaal onderwijs. Er
zijn mogelijkheden voor een entreeopleiding. In die entreeopleiding werkt men samen aan de garantie op
werk voor na de opleiding. Zo wordt er vol ingezet op het erbij laten horen van jongeren.
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Aandachtspunten
Verwachtingen en ‘pamperen’
Hoewel in het beleid van de gemeente Ermelo alles op alles wordt gezet
om ‘niemand op de reservebank te zetten’ wordt op de werkconferentie
wel benoemd dat er in Ermelo nog veel ‘gepamperd’ wordt. Er wordt
daarbij aangegeven dat er lage verwachtingen zijn ten aanzien van
werkmogelijkheden van mensen met een beperking. Terwijl juist volgens het
beleid de competenties worden ingeschat door de inzet van een heel positief
instrument. Oftewel…. Het beleid ziet er goed uit, maar misschien blijft de
bejegening in de praktijk nog wat achter.

Statushouders kunnen hun talenten en ervaring
onvoldoende inzetten
Er is volgens de deelnemers aan de werkconferentie onvoldoende match
tussen vacatures en werkgevers waardoor statushouders hun talenten
en ervaring niet in een werksituatie in kunnen zetten. Werkgevers hebben
vervolgens werk liggen dat niet gedaan wordt of wordt gedaan door iemand
die er geen talent voor of plezier in heeft. In het beleid zien we dat er vanuit
Samenwerkend Ermelo specifieke aandacht is voor ‘bijzondere groepen’,
waarbij ook statushouders worden benoemd. De ‘bijzondere groepen’ worden
voorgesteld bij werkgevers en onder de aandacht gebracht in algemene
communicatie. Het beleid is echter zo algemeen geformuleerd, dat wij ons
afvragen of dit in de praktijk voldoende uitwerking heeft op de matching
tussen statushouders en werkgevers.

Niemand op de reservebank
In de gemeente wordt er bewust vormgegeven aan een inclusieve arbeidsmarkt. In 2015 is er een notitie
opgesteld die invulling geeft aan de lokale werkgeversdienstverlening in Ermelo, getiteld ‘Niemand op
de reservebank’. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is dan zet de gemeente in op maatschappelijke
participatie.
De competenties van inwoners worden ingeschat door middel van het afnemen van een zogenaamde
DNI test. Op basis van competenties en interesses worden matches gemaakt. Deze DNI-test en manier
van matchen gaat uit van wat mensen wel kunnen. Deelnemers vullen online een test in over hun
belangstelling, ervaring, mogelijkheden, persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en competenties. Door
het afnemen van deze testen hebben de bemiddelaars van Samenwerkend Ermelo beter inzicht van de
kansen van een kandidaat en kunnen zij gerichter matches maken.
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Ontschot de zorg: Wmo, jeugd, participatiewet
Zoals zo vaak, zit de regelgeving de mogelijkheden in de weg. De
verschillende financieringsstromen met toeslagen helpen niet altijd om in de
praktijk tot goede oplossingen te komen voor werknemers en werkgevers.
De gemeente kan zich volgens de deelnemers bewust bezighouden met het
ontschotten. Probeer telkens de persoon als geheel te zien. Inwoners maakt
het niet uit vanuit welk potje er betaald wordt. Zij willen gewoon een goed
leven met hun naasten, en met een baan die waardering en voldoening geeft.
Dit principe kan (bijvoorbeeld vanuit het Economisch Programma Ermelo)
verder uitgewerkt worden.

Woon-werk vervoer
Het openbaar vervoer, waar een deel van de inwoners van afhankelijk is, biedt
onvoldoende mogelijkheden voor passend woon-werk verkeer.

Van dagbesteding naar gewoon werk
“In Ermelo geven zorginstellingen en
werkgevers actief vorm aan trajecten die
mensen vanuit de arbeidsmatige dagbesteding
naar reguliere arbeid begeleiden.”

Mogelijke stappen
Kennis maken en brede netwerken opbouwen
Bied potentiële werknemers en werkgevers in ‘Samen werkend Ermelo’ de
mogelijkheid om kennis te maken met elkaar. Hierdoor ontstaan meer kansen
op een match. Er is meer samenwerking vanuit instellingen, gemeente en
werkgevers nodig. Bouw brede netwerken op tussen scholen, bedrijven en
gemeente.

Meester-gezel opzet
Het ‘meester-gezel’ werkmodel biedt volgens de deelnemers aan de
werkconferentie meer kansen voor toetreding tot de arbeidsmarkt.
Daarbij is ook aandacht voor doorgroeimogelijkheden van belang.

Ontschotting: Wmo, jeugd, participatiewet
De gemeente kan werken aan ontschotting met bijvoorbeeld een budget per
persoon voor arbeidstoeleiding. Dit is mogelijk vanuit de wet ‘BUIG’, zo nodig
ondersteund door een lokale verordening.
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Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Er is veel tolerantie in Ermelo vanwege de diversiteit aan inwoners.
ÊÊ De Pilot Passend werk is een vernieuwing met lokale partijen.
ÊÊ Deelcertificaten halen in het MBO is mogelijk: met praktijkcertificaten en/
of branchecertificaten.
ÊÊ Hotel de Heerlickheid heeft statushouders in dienst.
ÊÊ Ermelo Centraal: sociaal ondernemerschap (samenwerking NS,
gemeente, GGZ Centraal, VVV Ermelo) met 30 werkplekken voor inwoners
met een GGZ achtergrond.
ÊÊ McDonalds biedt kansen op werk.
ÊÊ De HARRIE-training wordt in de regio aangeboden aan werkgevers.
ÊÊ Bied perspectief in certificering.
ÊÊ Beloon het ‘initiatief nemen’ in werk, naast een uitkering.

conclusie
In Ermelo wil men af van verbijzondering, iets dat al in het onderwijs moet beginnen. Er
is sprake van grote mate van tolerantie bij inwoners onderling, maar er is nog een weg
te gaan richting een inclusieve arbeidsmarkt. Een situatie waarin niet meer ‘gepamperd’
wordt en hogere verwachtingen aan mensen gesteld worden. Er zijn diverse voorbeelden
van bedrijven die kansen bieden aan mensen. De financiële schotten en regels zitten
echter ook mooie nieuwe initiatieven in de weg.
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INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT
EN VRIJE TIJD
“Gezamenlijke vrijetijdsbesteding moet een
vanzelfsprekend karakter krijgen!”

Stip op de horizon
De gemeente Ermelo besteedt aandacht aan inclusieve kunst en cultuur.
Zoals aangegeven in de Cultuurnota Ermelo 2016 – 2020 wil de gemeente
dat kunst en cultuur nog meer bijdraagt aan de sociale cohesie, de
aantrekkingskracht van Ermelo en de participatie en ontplooiing van de
inwoners.
De gemeente wil sporten mogelijk maken voor iedereen. Volgens de Nota
Sporten, bewegen en spelen ‘Heel Ermelo beweegt!’ 2016 – 2020 is sporten
en bewegen voor Ermelo niet alleen een doel op zich, maar ook een middel
om maatschappelijke doelen te bereiken.

Veiligheid door trainen
“Ik geef trainingen aan mensen met een
visuele beperking zodat zij beter om kunnen
gaan met negatieve effecten van gewijzigde
verkeerssituaties in onze gemeente. Dat
helpt hen minder bang te zijn en zich minder
onveilig te voelen.”

Aandachtspunten
Het Pakhuis
Het Museum Het Pakhuis organiseert speciale rondleidingen voor mensen
met een beperking. Bij de werkconferentie zijn ook vrijwilligers van Het
Pakhuis aanwezig geweest. Zij vinden het belangrijk dat in het museum aan
iedereen aandacht wordt besteed.
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Dit is ook het beleid van de gemeente: kunst en cultuur kan bijdragen aan een
inclusieve samenleving. Een aandachtspunt hierbij is, hoe kunnen activiteiten
in kunst & cultuur ook écht inclusief worden gemaakt? Zodat de gehele
diversiteit aan mensen in Ermelo op een vanzelfsprekende manier samen op
kan trekken? Het is volgens de deelnemers van de thematafel cultuur, vrije tijd
& sport van belang dat gemeente en vrijwilligers er samen voor zorgen dat
jonge vrijwilligers betrokken worden. Zij moeten hierop blijven investeren.

Ermelo breed toegankelijk maken
De gemeente Ermelo wil graag fysiek en digitaal toegankelijk zijn voor
iedereen. Er zijn veel inwoners die hiervan afhankelijk zijn doordat er
veel zorginstellingen aanwezig zijn. Volgens de deelnemers van de
werkconferentie is er nu een serieus gebrek aan toegankelijkheid. Zij willen
Ermelo breed toegankelijk maken. De gemeente moet aandacht blijven
houden voor diegenen die niet meteen mee kunnen doen in de samenleving.
De gemeenschap is welwillend. Omzien naar elkaar moet in het DNA van
Ermeloërs blijven.

Gezamenlijke activiteiten
Deelnemers van de werkconferentie geven het belang ervan aan dat
activiteiten voor mensen met en zonder beperking gezamenlijk georganiseerd
worden. En gezamenlijke vrijetijdsbesteding een vanzelfsprekend karakter
krijgt. Nu worden bijna altijd nog specifieke activiteiten georganiseerd. De
gemeente wil eraan werken dat sporten, bewegen en spelen voor iedereen
toegankelijk zijn. Zodat ook mensen met een beperking gewoon mee kunnen
doen. Hierin zou de gemeente een faciliterende rol kunnen spelen.

Sporten is meer dan recreatie
Sporten, bewegen en spelen zijn in de ogen van de gemeente niet alleen een vorm van recreatie, maar
kunnen een belangrijke rol spelen in het bereiken van maatschappelijke doelstellingen op het gebied van
gezondheid, leefbaarheid en meedoen.

Mixsing
MiXsing is een voorbeeld van gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Het koor wordt
gevormd door een vrolijke mix van 50 verschillende mensen met verschillende
mogelijkheden in verschillende leeftijden (18 tot 80 jaar!) Ongeveer de helft
van de koorleden heeft een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking.
Er is onderling een grote saamhorigheid en verantwoordelijkheid, waardoor
het sociale karakter van MiXsing opvalt. Iedereen heeft bij het koor een
“maatje”, men helpt en ondersteunt elkaar waar nodig.
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Verbeterde mentale toegankelijkheid
“In Ermelo werkt de gemeente samen met
o.a. een groep ervaringsdeskundigen in
een nieuw project Inclusie om de mentale
toegankelijkheid te verbeteren.”

Mogelijke stappen
De kracht van de samenleving
Ermelo streeft als gemeente naar een inclusieve samenleving, waarin er
ruimte is voor iedereen om mee te doen. Zij streven naar een gezonde en
vitale bevolking, waarin er bijzondere aandacht is voor de jeugd en voor
ouderen. De kracht om deze doelstellingen te bereiken ligt in de samenleving.
De deelnemers van de werkconferentie bevestigen deze richtlijn. De inwoners
moeten de initiatieven niet altijd laten afhangen van de gemeente, maar
vooral bij de burgers zelf laten liggen en actie ondernemen.

Kennis overdragen
Vrijwilligers in Ermelo vinden het van belang om hun kennis en expertise
m.b.t. mensen die support nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de
samenleving, over te dragen aan de jongere generatie. Zij zijn zich ervan
bewust dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Er ligt nu echter druk op hen.
Het is van belang dat de gemeente naar mogelijkheden zoekt om de jongere
generatie erbij te betrekken.

conclusie
De cultuur en sportnota laten zien dat de gemeente Ermelo heeft nagedacht over op
welke manier alle Ermeloërs mee kunnen doen in reguliere cultuur, vrije tijd & sport.
Daarbij is aandacht voor diversiteit. In de praktijk zijn de meeste activiteiten echter nog
doelgroepgericht.

27

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK

WONEN IN EEN
INCLUSIEVE BUURT
“Is inclusie ideaal voor iedereen? Nee, wel de
weg van uitsluiting af.”

Stip op de horizon
Wat vinden de deelnemers van de werkconferentie? Het zou ideaal zijn als
alle woonwijken een mengvorm hebben van verschillende woningen. Voor
jong, oud, voor mensen met veel en weinig geld, voor mensen met en zonder
ondersteuningsvraag. En dan in een wijkje dat gericht is op sociale cohesie,
met ontmoetingsruimtes, ondersteuning in de wijk en openbare buitenplekken
zoals speeltuinen.
Het zou ook goed zijn als je als Ermeloër met een ondersteuningsvraag ook
zelfstandig kan wonen. En dat de professional er is om dat te faciliteren, ook
in sociale zin: dat de professional je helpt om je sociale plek te vinden tussen
de buurtbewoners. Want noaberschap is duurzaam en geeft wederkerigheid.

Met de nek aangekeken
“Als ik met een jongere met een licht
verstandelijke beperking het dorp in
ga, worden we nogal eens met de nek
aangekeken. Iedereen verdient een kans en
hartelijk welkom. Er moet meer aandacht
komen voor dat je ook op een andere
manier naar zo’n jongere kunt kijken, niet
alleen vanuit dat iemand afwijkt van het
gebruikelijke.”
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Aandachtspunten
Woonvisie bijstellen
Volgens mensen op de werkconferentie moet de woonvisie van de gemeente
bijgesteld worden, zodat ook mensen die ondersteuning krijgen deel uit
kunnen maken van de doelgroep van de woonvisie, net als iedereen. Op dit
moment is de projectgroep ‘Beleidsvisie wonen met zorg’ aan de slag met
het bijstellen van de woonvisie. Het verwerken van een inclusieve visie in het
algemene beleid rondom wonen en de openbare binnen- en buitenruimtes,
zou inclusief wonen een stap dichterbij kunnen brengen.

Mensen in instellingen als Ermeloërs zien
Er komen inwoners uit heel Nederland naar zorgorganisaties van Ermelo voor
specifieke ondersteuning en behandeling. Er wonen mensen geclusterd per
ondersteuningsvraag, maar er zijn ook woningen in het dorp, waar mensen
wonen die minder begeleiding nodig hebben.
Er is een beweging gaande van het inkrimpen van intramuraal wonen op de
zorgterreinen (scheiden van wonen en zorg), waardoor inwoners gebruik
maken van de reguliere woningmarkt.
Op een aantal ‘zorglandgoederen’ is er sprake van inkrimping van
zorgorganisaties en tegelijkertijd uitbreiding van reguliere woningbouw. Het
nieuwe Oranjepark is hiervan een voorbeeld. In deze wijk komen meerdere
werelden bij elkaar, en er worden inspanningen geleverd om samen leven
mogelijk te maken. Het wordt echter nog wel een woonzorggebied genoemd.

Ontmoeten faciliteren
Ermeloërs kijken verder zeker wel naar elkaar om. En er zijn ook best veel
mooie voorbeelden van initiatieven in wijken waar ontmoeting tussen
verschillende mensen wordt versterkt. Zo wordt er op een natuurlijke manier
veel contact gelegd bij de koffie bij de Albert Heijn en bij de Hema. In een van
de buurtschappen is sprake van sterke sociale cohesie met veel onderlinge
ondersteuning. En bovendien doet ‘proeverij de Ontmoeting’ zeker zijn
naam eer aan. Ook wordt er lovend gesproken over de welzijnsstichting.
In het beleid zien we deze inzet terug in het ‘leefbaarheidsteam’ van de
welzijnsstichting met de gemeente. De voorbeelden zijn vaak gericht op de
burgerinitiatieven die zich met de openbare ruimte bezig houden.
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Mogelijke stappen
Meer inclusie voor mensen die gebruik maken van
ondersteuning
Zowel inwoners zelf, als de gemeente en professionals, kunnen stappen
zetten op weg naar meer inclusie waarbij het gaat om de mensen die op dit
moment op de instellingsterreinen wonen. De gemeente kan gelijkwaardig
burgerschap van inwoners actief faciliteren. Professionals kunnen mensen
die nu in instellingen wonen ondersteunen richting zelfstandigheid, ook
bij de manier waarop het individu dat waar wil maken. Zodat Ermeloërs
elkaar kunnen ontmoeten als mede-Ermeloërs met oprechte persoonlijke en
wederzijdse interesse(n), in plaats van als ‘vrijwilligers’.

Plannen “Liever Nou”
De plannen voor de omvorming van instellingsterreinen naar ‘Liever Nou’ zijn
een stap om te komen tot een meer diverse gemeenschap.
Tip van de onderzoekers: Zorg dat je als gemeente, maar vooral als
gemeenschap, met de zorgorganisaties aan tafel gaat om gezamenlijk te
kijken naar hoe je dit vanuit een écht inclusieve visie vorm kunt geven. Niet zo
zeer vanuit zorg, naastenliefde of ‘iets doen voor...’, maar vanuit het bouwen
van een wijk waarin inwoners gezamenlijk dingen ondernemen gebaseerd op
gedeelde interesses en talenten.

Ontmoeten nog verder faciliteren
Natuurlijke ontmoeting tussen wijkgenoten kan nog meer bevorderd
worden. Een verschuiving van de aandacht van de welzijnsstichting bij
burgerinitiatieven naar de meer sociale initiatieven zou welkom zijn. En
het zou goed zijn als er in elke wijk een ontmoetingsruimte komt om dit te
faciliteren. Ook kan de wijkagent volgens de bezoekers in de werkconferentie
hier een rol in spelen.

Bouwen in het goedkopere segment
Er is een tekort aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen
waardoor lang niet iedereen kan wonen op een manier die bij hem/haar past.
Het is van belang dat bij nieuwbouw wel zo veel mogelijk gemengd gebouwd
wordt, waardoor er diversiteit in de buurt ontstaat.
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Aansluiten bij interesses
“Een echtpaar met visuele beperking is nieuw
in de gemeente komen wonen. Zij kloppen
bij MEE aan, want ze willen overdag wat
meer doen. Zij konden snel op weg geholpen
worden: mevrouw zag nog een beetje en is
bij een computergroep terecht gekomen. En
meneer is de techniek gaan doen bij een koor.
Bij allebei sloot dit aan bij hun interesses en
ervaringen. Ze zijn enthousiast en hebben
zo gemakkelijk een plek gekregen in de
samenleving.”

conclusie
Zowel in het beleid als in praktijk zie je de zorgzame samenleving van Ermelo terug. Er
wordt echt naar elkaar omgekeken en dit is de kracht van het dorp. Tegelijk belemmert
de ‘zorgzame blik’ soms de echte inclusie: dat mensen worden gewaardeerd om hun
talenten en er aangesloten wordt bij de eigen interesses. Met name bij de mensen
die op instellingsterreinen wonen zien we dat terug. De conclusie van één van de
werkconferentiebezoekers: “Wij gaan er niet heen als mede-Ermeloërs, maar als
vrijwilligers” is de beste samenvatting hiervan.
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Hoe werkt Goes aan een
inclusieve samenleving?
Binnen de Afdeling Samenleving van de
gemeente Goes staat uitvoering geven aan het
VN-verdrag over de rechten van mensen met
een beperking geagendeerd voor het jaar 2018.
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen
mee kan doen in de samenleving en dat de eigen
kracht wordt versterkt.

Kennis en kunde over inclusie en het VN-verdrag
is bij de gemeente in grote lijnen aanwezig.
Voor het uitbreiden van haar kennis heeft de
gemeente afspraken met LFB Goes gemaakt.
De organisatie voor en door mensen met een
verstandelijke beperking biedt ondersteuning in
dit leertraject. De gemeente heeft met de LFB
een start gemaakt om naar de toegankelijkheid
van de gemeente en de openbare ruimte te
kijken. Door de samenwerkende inspecties
op het Sociaal Domein is er onderzoek
uitgevoerd gericht op de toegankelijkheid van
de gesprekken met klantmanagers werk en
inkomen en de toegang van het centrum jeugd
en gezin.

Er is nog geen nulmeting geweest om de
toegankelijkheid van de gemeente o.a. op het
gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en
vrije tijd in kaart te brengen. De op te stellen
inclusie agenda wordt in de eerste fase met
name gericht op de praktijk: toegankelijke
communicatie (website, brieven) en de fysieke
toegankelijkheid van het stadskantoor. Er is in
2017 een eerste workshopronde geweest voor
ambtenaren om het gebruik van gemakkelijke
taal in brieven eigen te maken. Verder
zal de gemeente ook beleid opstellen om
gemeentebreed (ook bij bv. de Afdeling Bouwen
en Wonen) inclusie te optimaliseren.

In de begroting 2018 van de gemeente Goes
is er klein bedrag voor het bevorderen van
toegankelijkheid en een inclusieve samenleving
ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de
benodigde stappen, zullen mogelijk extra
middelen nodig zijn en gevraagd worden.
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Digitale toegankelijkheid
De gemeente Goes is digitaal prima toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Conclusie digitale toegankelijkheid
Marcel Westra, zelf ervaringsdeskundig op het gebied van visuele toegankelijkheid, heeft
de digitale toegankelijkheid van de Top 5 gemeentewebsites getoetst. Zijn conclusie is dat
alle vijf prima toegankelijk zijn met spraaksoftware. Gebaseerd op gebruiksvriendelijkheid
staat Gemeente Goes op plek 3.

Fysieke toegankelijkheid
De gemeente Goes is gedeeltelijk toegankelijk voor iedereen.

Conclusie keurmeesters
De getrainde keurmeesters van Ongehinderd hebben binnen de gemeente bij zes publieke
locaties Toegankelijkheidstoetsen uitgevoerd aan de hand van de criteria van het
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en aanvullende internationale normeringen.
Op basis van de resultaten staat Gemeente Goes op plek 4.
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inclusie in het onderwijs
“Geef vorm aan een onderwijssysteem zodat
inclusief onderwijs mogelijk wordt!”

Stip op de horizon
De deelnemers aan de thematafel onderwijs willen een ander
onderwijssysteem opzetten, zodat inclusief onderwijs mogelijk wordt. Zodat
elk kind regulier onderwijs kan volgen. Onderwijs waar alle kinderen op hun
eigen niveau kunnen leren en toch samen. Voor alle kinderen zijn de kennis
en materialen aanwezig om specifieke leerbehoeften tegemoet te treden, ook
digitaal. Er is geen IQ bepaalde toegang tot het onderwijs. In plaats van dat
kinderen worden beoordeeld op wat ze niet kunnen, worden ze beoordeeld
op wat ze wel kunnen. Dan wordt er niet alleen getoetst, maar ook goed en
gedetailleerd feedback gegeven. Ontwikkeling van creativiteit en andere dan
cognitieve talenten worden gestimuleerd. Speel vooral ook in op de interesses
van kinderen door hen te vragen: ‘Wat wil je zelf?’ Voor inclusief onderwijs zijn
toegankelijke gebouwen nodig.
Wat zegt het beleid? De gemeente heeft nog geen gesprek gevoerd met het
onderwijs over hun visie op toegankelijkheid en inclusie. De verwachting van
de gemeente Goes is dat zij na zo’n gesprek meer zicht krijgen op wat er al
gebeurt en waar nog verbetermogelijkheden liggen. Onderwijsinstellingen
hebben in het kader van passend onderwijs zelf actie ondernomen om
toegankelijkheid te bevorderen.
Ik het kader van passend onderwijs heeft elke school in Nederland
een zorgplicht. Alle scholen in Goes zijn aangesloten bij een
samenwerkingsverband. Binnen dit verband wordt gezocht naar de
meest passende school voor een leerling. Als dat niet binnen het
samenwerkingsverband geboden kan worden, wordt gekeken naar een
aanbod daarbuiten. Inclusie in het onderwijs wordt in Goes gezien als de
verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen. De leerplichtambtenaren
hebben de taak om als een leerling niet op zijn plek zit, mede te adviseren
over een plek die wel passend is.
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Aandachtspunten
Creativiteit stimuleren
‘De Prinses Irene school heeft een actie op touw gezet om een kind binnen
de school te houden. Zij hebben zelf financiering gezocht om een traplift te
bouwen.’ ‘Op basisschool De Wingerd is logopedie voor elk kind beschikbaar.
Ook zitten er meerdere kinderen met een beperking op school.’
Verschillende scholen geven blijk van creativiteit om een diversiteit aan
leerlingen les te geven. Ook zijn er enkele voorbeelden van scholen die outof-the-box (buiten de schoolmuren) beginnen te denken en de samenleving
buiten de school als plek van leren te betrekken, zoals in het voorbeeld van
de basisschool waar actief vormgegeven wordt aan burgerschapsvorming.
Op deze creativiteit kan worden voortgebouwd om inclusief onderwijsvorm te
geven.

Kijken naar talenten
‘Ik vind dat je IQ niet het uitgangspunt mag zijn om te kunnen meedoen. Ik
heb wat meer tijd nodig om te leren en die is er vaak niet. Zo werp je drempels
op om mee te doen in het onderwijs.’ Deelnemers aan de thematafel in Goes
geven aan dat er bij scholen angst is om risico te nemen en te kijken naar
talenten. Er wordt dan meer gekeken naar wat je niet kan, dan dat je wordt
gestimuleerd om je talenten te ontwikkelen.

Voortgezet onderwijs
Met het voortgezet onderwijs zijn wisselende ervaringen. ‘Op de ene school
kun je wel terecht als je een beperking hebt, op de andere kun je in je rolstoel
niet naar binnen.’ Wel zijn er op alle middelbare scholen in gemeente Goes
stilteruimten ingericht. Als je daar een kaart voor hebt, kun je daar terecht als
je bijvoorbeeld even rust nodig hebt.

Samenwerkingsverband
In het samenwerkingsverband wordt gezocht naar de meest passende school voor een leerling. Indien dat
niet binnen het samenwerkingsverband geboden kan worden, wordt gekeken naar een aanbod daarbuiten.
Inclusie in het onderwijs wordt als de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen gezien.

De aansluiting van onderwijs naar werk
‘Ik had graag meer werkervaring opgedaan terwijl ik op school zat,
bijvoorbeeld door twee dagen naar school te gaan en drie dagen een baan
in te vullen.’ ‘Ik ben een jaar geleden afgestudeerd aan het HBO en kan nog
steeds geen baan vinden. Werkgevers schrikken ervoor terug om iemand
die gebruik maakt van een rolstoel een goede werkplek te bieden.’ Tijdens
de thematafel, komen voorbeelden naar voren waarin duidelijk wordt dat de
aansluiting van onderwijs naar werk nog niet altijd goed geregeld is.
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Mogelijke stappen
Kennis en creativiteit
Maak gebruik van de kennis en creativiteit die er al is bij de scholen en
kennisnetwerken van Goes om inclusief onderwijs te realiseren, zeggen de
deelnemers van de thematafel. Doe als kennisnetwerk inzicht op over inclusie
in het onderwijs en maak afspraken over hoe dat te realiseren. Geef bewust
vorm aan een veranderproces en stel daarvoor ook financiële middelen
beschikbaar. Zo hoeft niet iedere school opnieuw het wiel uit te vinden.
Samenwerken kan ook heel direct zijn, bijvoorbeeld doordat leerkrachten
meekijken op elkaars school.

Tijdens je PABO kennismaken met inclusief onderwijs
Een van de eerste zaken die door de thematafel genoemd werd is dat het
van belang is dat leerkrachten al tijdens hun opleiding voorbereid worden op
inclusief onderwijs. Laat hen dan in het laatste jaar, een eigen specialisatie
kiezen die aansluit bij hun talenten.

Geldstromen anders organiseren
‘Richt het financiële systeem zo in dat inclusief onderwijs mogelijk wordt’,
zeggen de deelnemers van de thematafel. Tip van de onderzoekers: Soms
staat het financiële systeem de verkeerde kant op. Dan is het voor scholen
bijvoorbeeld goedkoper om een kind naar het speciaal onderwijs te verwijzen,
dan om het kind binnen de reguliere school te houden. Meerdere scholen in
Nederland lopen tegen dit probleem aan. Zoek samenwerking met andere
scholen in Nederland en de landelijke overheid om hier iets aan te doen.
Op lokaal niveau kwam op de thematafel naar voren dat het vervoer naar
zwemles of naar schoolreisjes niet altijd wordt geregeld door school als je
een beperking hebt. Dit kan tot vervelende situaties leiden.
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“Tom heeft een beperking in spraak-taal,
maar met ambulante begeleiding weet hij
een MBO niveau 2 opleiding af te ronden. Dan
worden de rugzakjes in het MBO afgeschaft
en de ambulante begeleiding van Tom
vervalt. Met vallen en opstaan lukt het hem
zelf om een niveau 3-opleiding te voltooien.
Op niveau 4 loopt hij echter tegen allerlei
onbegrip aan. De school dreigt hem enkele
keren te verwijderen. Uiteindelijk slaagt hij
toch, maar niet zonder hulp van een advocaat
en het indienen van een discriminatieklacht
bij het College voor de Rechten van de Mens.”

conclusie
In het sleutelfiguren onderzoek zijn verschillende scholen gesproken die positief
reageerden op het idee van inclusief onderwijs, maar voor wie het ook nog betrekkelijk
nieuw was. Enkelen van hen gaven blijk van een visie op diversiteit als bron van leren
en wederzijdse betrokkenheid bij elkaar. Zij konden zelf niet naar de werkconferentie
komen. Inclusie in het onderwijs leeft nog niet als zodanig in Goes, maar in de mooie
voorbeelden en in de opbrengst van de thematafel liggen een aantal mooie kiemen om
er gezamenlijk aan vorm te geven.
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INCLUSIE OP DE
ARBEIDSMARKT
“We willen een arbeidsmarkt waarin
iedereen zijn talenten in kan zetten op een
passende en betaalde werkplek.”

Stip op de horizon
De deelnemers aan de werkconferentie zien uiteindelijk een arbeidsmarkt
voor zich, waar inclusie zo normaal is dat mensen met een beperking niet
opvallen. Dan is er geen sprake meer van een wij – zij situatie en is er geen
werkconferenties meer nodig over meedoen op de arbeidsmarkt. Want kennis
en kunde over een inclusieve arbeidsmarkt is als vanzelf aanwezig.
Er is dan voor iedereen een passende en betaalde werkplek, waar ieder zijn
talenten in kan zetten. En er wordt dus ook alleen nog in talenten gedacht en
niet meer in doelgroepen. Doordat iedereen betaald werk heeft, kan iedereen
in het eigen levensonderhoud voorzien en daardoor volwaardig deelnemen
aan de samenleving. Er zijn geen belemmeringen meer om een opleiding te
kunnen doen en er is de mogelijkheid om op elk niveau een certificaat kunnen
halen. Mensen met een beperking hebben het tekort aan personeel op de
arbeidsmarkt opgelost.

“Ik wil graag in een banketbakkerij kunnen
werken, in mijn eigen tempo.”

Aandachtspunten
Jongeren hebben geen kans op een baan
Jongeren vanaf 18 jaar, die te maken hebben met de Participatiewet, hebben
eigenlijk geen kans op een betaalde baan, zeggen de deelnemers aan de
thematafel. Voorheen kwamen deze jongeren in de Wajong regeling terecht,
maar dit is opgegaan in de Participatiewet, en daardoor is hun positie eigenlijk
alleen maar minder goed geworden.

39

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK
Garantiebanen zouden een uitkomst kunnen bieden, maar die worden weinig
ingevuld, ook bij de overheid.
De gemeente Goes kijkt in het beleid wel naar de afstand tot de arbeidsmarkt:
hoe groter die afstand is, hoe minder zinvol het voor Goes lijkt om reintegratie in te zetten. ‘Als re-integratie er niet in zit, is er wel aandacht voor
participatie, maatschappelijk nuttige activiteiten en vrijwilligerswerk, maar
minder intensief dan de gemeente zou willen vanwege forse bezuinigingen op
de budgetten vanaf 2012.’

Van praktijkonderwijs naar baan
Er zijn in Goes best wat bedrijven die open staan om jongeren die van het praktijkonderwijs afkomen
een baan aan te bieden, zoals Terweel, Klasse Noten, Traas, Protech en SAV.

Hoe vinden werkgever en werkzoekende elkaar?
Bedrijven geven in de werkconferentie aan dat zij moeite hebben om in
contact te komen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
gemeente heeft wel een werkgeversservicepunt, met eigen medewerkers
die werkgevers benaderen om de mensen die te maken hebben met de
Participatiewet een kans te geven. De zogeheten inclusieve arbeidsanalyse is
een specifiek instrument dat zij hiervoor inzetten. Met dit instrument worden
werkgevers worden geacht hun verantwoordelijkheid te nemen inzake de
realisatie van de banenafspraken. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op
maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return on investment.
Maar áls bedrijven eenmaal in contact zijn met een werkzoekende, zijn zij heel
snel in het proces van aanbod tot baan. Dat kan als voorbeeld dienen voor de
lokale en provinciale overheid in de rol van werkgever.

Doelgroepdenken of niet?
De gemeente Goes geeft tegenstrijdige boodschappen in haar beleid.
Er wordt gesteld dat er in het re-integratiebeleid geen onderscheid
gemaakt wordt tussen verschillende doelgroepen. Alle personen die tot de
gemeentelijke doelgroepen behoren zouden van de gemeente een kans
krijgen. Maar er wordt in het re-integratiebeleid óók een specifieke aanpak
beschreven, zowel voor mensen met een beperking als voor statushouders.
En sommige inwoners op de werkconferentie geven ook aan dat er teveel in
hokjes gedacht wordt. Bijvoorbeeld vanuit een beperking of nieuwkomers.

Mogelijke stappen
Aantrekkende arbeidsmarkt is een kans voor iedereen
Er is behoorlijk veel behoefte aan personeel in de regio. Zo liggen er veel
kansen voor werkzoekenden in de ouderenzorg. Diverse bedrijven staan nu al
open voor jongeren uit het praktijkonderwijs.
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Succesvolle formules en goede voorbeelden kunnen gekopieerd worden,
zoals bedrijven die samen een baan creëren. Als knelpunt wordt genoemd
dat gemeenten alles zelf inrichten in plaats van dat zij, net als voorheen, ook
dingen regionaal oppakken.

Verbinding werkzoekenden en werkgevers
De verbinding tussen werkzoekenden en werkgevers kan sterk verbeterd
worden. Dat zit ‘m vooral in ontmoeting. Want pas als je ontmoet kun je je
beeldvorming bijstellen. Ondernemers kunnen werkzoekenden voorstellen aan
andere ondernemers. Goede voorbeelden van matches kunnen weer gebruikt
worden om te laten zien dat je kunt profiteren van de talenten en interesses
van mensen. Er kan voorlichting gegeven worden aan bedrijven over de winwin situatie die je kunt laten ontstaan door mensen met een arbeidsbeperking
in dienst te nemen. En ook een pitch tussen werkzoekenden en werkgevers in
carrouselvorm wordt genoemd als mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
GR De Bevelanden (de uitvoerder van de participatiewet) en de gemeente
nemen hun verantwoordelijkheid om personen met afstand tot de
arbeidsmarkt kansen te bieden en hen aan te nemen. Dit is gerealiseerd in het
kader van de banenafspraken.

Kwaliteiten benutten
De deelnemers aan de werkconferentie vinden het belangrijk dat er gekeken
wordt naar de persoon als geheel, met al zijn kwaliteiten, in plaats van alleen
de ervaringsdeskundigheid. Hoe hoog de gemeten intelligentie is uitgevallen
mag nooit het uitgangspunt zijn. Zoiets werkt stigmatiserend, waardoor
mensen vaak op een functie ingezet worden onder hun niveau. Ook voor
mensen waarvan de loonwaarde op 0 is bepaald zijn investeringen naar werk
belangrijk.
Mensen op de werkconferentie vinden het belangrijk dat er een combinatie
gemaakt kan worden tussen betaald werk en een uitkering, als dat nodig is om
mensen van de bank af te krijgen.

Centraal adviespunt
Er mag wel wat geïnvesteerd worden in de relatie tussen de gemeente,
het UWV, het Goese bedrijfsleven en het onderwijs. Als het contact
makkelijker wordt kan het kennisniveau omhoog, de barrières verdwijnen
en kan er beter van elkaar worden geprofiteerd. Bijvoorbeeld door onderling
voorlichting te geven. Het werkgeversservicepunt zou uitgebouwd kunnen
worden tot een plek die meer wederkerigheid heeft dan nu. Want naast de
inclusieve arbeidsanalyse van GR De Bevelanden en het aanspreken van het
bedrijfsleven, zijn er ook vragen van ondernemers. Op de werkconferentie
wordt aangegeven dat er behoefte is aan meedenken in plaats van opleggen,
en ook aan een ombudsfunctie.
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Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Ook inwoners zelf moeten aan de slag om te kijken wat hun eigen
bijdrage kan zijn.
ÊÊ Organiseer ontmoetingen tussen werkgevers en ervaringsdeskundigen.
En zet ervaringsdeskundigheid in.
ÊÊ Prokkelstages kunnen gebruikt worden om mensen met een beperking in
contact te brengen met werkgevers en nadruk te leggen op interesses en
talenten.
ÊÊ Ook de gemeente moet aan de slag om mensen met een beperking in
dienst te nemen.

“We willen iedereen een kans geven om zo
dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt
te kunnen werken.”

conclusie
In Goes wil men ernaar toe dat er vanuit talenten gewerkt wordt in plaats van vanuit
doelgroepen. Het beleid van de gemeente is daarin echter tegenstrijdig: er wordt ook
specifiek beleid ontwikkeld voor doelgroepen en sommige mensen ervaren dit als
‘hokjes denken’. Er zijn genoeg kansen om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt, als
betrokkenen beter met elkaar verbonden worden en de reeds voorhanden instrumenten
goed benut worden.
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INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT
EN VRIJE TIJD
“Mensen met een beperking binden met
andere sporters!”

Stip op de horizon
In de gemeente Goes is er een breed aanbod aan sportactiviteiten
beschikbaar bij lokale aanbieders. Er is een vereniging specifiek voor mensen
met een beperking die meerdere takken van sport beoefenen. De deelnemers
de thematafel vrije tijd vinden het van belang dat mensen met diverse
achtergronden de kans krijgen om samen te sporten.
Binnen de Afdeling Samenleving van de gemeente Goes staat uitvoering
geven aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
geagendeerd voor het jaar 2018. Zij vinden het belangrijk dat iedereen
mee kan doen in de samenleving en dat de eigen kracht wordt versterkt.
De contacten tussen zorgaanbieders en het vrije tijd aanbod is goed
georganiseerd en wordt bewaakt door een verenigingsondersteuner en door
een beweegcoach.
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Samen sporten
Vanuit de sportbonden wordt aandacht aan inclusie en diversiteit besteed.
Vanuit de lokale welzijnsorganisatie wordt dit door middel van een
cursusaanbod gerealiseerd.
Verenigingsondersteuning betekent ook dat de gemeente een club op weg
helpt om nieuwe mensen te introduceren binnen hun vereniging.
Het CIOS organiseert verschillende sportactiviteiten voor, door en met
specifieke doelgroepen. Het aanbod is doelgroep gericht. Inclusieve sport
vereist verandering van de huidige aanpak. De gemeente kan het initiatief
nemen om de kansen op samen sporten voor iedereen te creëren.

Aandachtspunten
Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB)
De deelnemers van de werkconferentie zijn tevreden over de diensten van
de sportclub: rolstoeldans, rolstoeltafeltennis, rolstoelhockey, zwemmen. De
wens is wel aanwezig om mensen met een beperking in contact te brengen
met andere sporters. Er is behoefte aan gezamenlijke activiteiten. Zij leggen
de verantwoordelijkheid niet alleen bij de gemeente of clubs neer, zij willen
initiatief nemen om dit te faciliteren.

Goes bewegen
Goes wil de gemeente in Zeeland zijn waar sport en bewegen toegankelijk is voor alle inwoners. Op het
platform ‘Goes bewegen’ vind je alle sporten en sportevenementen die in de gemeente te vinden zijn en
informatie over het huren van locaties, subsidies en fondsen.

Podium ‘t Beest
Iedereen kan van het muziek- en filmprogramma van het Podium ’t
Beest genieten. Het culturele centrum is voor iedereen toegankelijk. De
bioscoop DaVinci is ook als positief voorbeeld naar voren gekomen op de
werkconferentie. ‘Het is belangrijk dat deze mogelijkheden bestaan want
soms zitten mensen te lang in een sociaal isolement.’

Toegankelijke informatie
De gemeente heeft afspraken met LFB Goes gemaakt om beter grip te krijgen
op de uitvoering van het VN-verdrag. De organisatie voor en door mensen
met een verstandelijke beperking biedt ondersteuning in dit leertraject.
Zij geven aan dat het van belang is dat informatie over cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding breed beschikbaar zijn via websites en apps. De gemeente
en de organisaties moeten in alle uitingen aandacht besteden aan eenvoudig
taalgebruik en korte teksten.

44

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK

Atletiekvereniging
Atletiekvereniging AV 56 wil graag vormgeven aan diversiteit op de sportclub. Bijvoorbeeld doordat
mensen met een lichamelijke beperking deelnemen aan de vereniging. Zij hebben inmiddels
geïnventariseerd wat hiervoor moet gebeuren.

Mogelijke stappen
Informele ontmoetingen
De gemeenschap in Goes wil mensen uit hun sociaal isolement halen.
Informele ontmoetingen in vrijetijdsbesteding bieden hiervoor een goede kans.
Mensen moeten elkaar kunnen vinden. De gemeente zal uitzoeken wat zij in dit
proces kan betekenen.

Toegankelijke toiletten
Zoals besproken tijdens de werkconferentie heeft ontspannen
vrijetijdsbesteding een aantal voorwaarden. Toegankelijke openbare
toiletten horen daarbij. Als resultaat van de samenwerking tussen het
centrummanagement, de adviseur marketing en evenementen en de Afdeling
samenleving van de gemeente Goes staan de toegankelijke toiletten net op de
kaart. De folder hierover is huis aan huis verspreid en op toeristische locaties
neergelegd. Het wordt ook op de website www.goesisgoes.nl geplaatst.

conclusie
De gemeente Goes heeft geen uitgebreid beleid over inclusieve cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding opgezet. In de praktijk wil de gemeente voor toegankelijke
voorzieningen zorgen. Er is bv. nauwe samenwerking met LFB Goes. Zij zetten zich
in voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen gewoon deel kan nemen. Een
van belangrijkste bevindingen is dat de gemeente de doelgroep gerichte aanpak van
vrijetijdsbesteding moet veranderen om de kans voor gezamenlijke activiteiten te creëren.

45

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK

WONEN IN EEN
INCLUSIEVE BUURT
“Ik wil niet geclusterd wonen, ik wil geen etiket.
Ik wil geaccepteerd worden om wie ik ben.”

Stip op de horizon
Als we het hebben over de idealen bij wonen in een inclusieve buurt,
wordt de energie in de groep op de werkconferentie groot. “We willen dat
er levensloopbestendig gebouwd wordt, dat groepen mensen gespreid
worden door de wijk, dat er in de wijken diversiteit ontstaat en dat we elkaar
ontmoeten doordat er plekken zijn in de wijk waar dat vanzelf gebeurt:
speeltuinen, buurthuizen, binnentuinen. En natuurlijk dat de wijk toegankelijk
is voor iedereen.”

“Mensen met een beperking zijn gewone
mensen. In een wijk in Goes bieden we een
bloemetje aan nieuwe bewoners en heten we
ze welkom bij de kennismaking. Door dat bij
iedereen te doen kun je mensen verbinden en
mensen die in een sociaal isolement zitten
helpen.”
Stevig gesprek over scheiden wonen-zorg
De woningbouwcorporatie: “Sinds de scheiding van wonen en zorg is het voor ons duidelijk wie
onze klant is: de mensen die er wonen. Dat levert soms nog wel pittige gesprekken op met de
zorgorganisatie. Maar wij houden voet bij stuk. We houden éérst rekening met de woonwensen van
onze klanten, dan pas met de manier van het verlenen van ondersteuning (als de klant dat ook wil).”
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Aandachtspunten
Alles toegankelijk?
De mensen op de werkconferentie zijn er nog verdeeld over… moet echt
álles toegankelijk zijn? Of is een genoeg toegankelijk ook een mooi
streven? Dit speelt met name in de woningbouw: er moeten genoeg huizen
toegankelijk zijn, zodat iedereen goed kan wonen. Daar zijn we het wel over
eens. Maar zou eigenlijk elke woning toegankelijk moeten zijn, zodat je
als rolstoelgebruiker ook bij iedereen op bezoek kunt? Het beleid laat ook
zien dat Goes daar nog niet uit is. In het beleid gaat het vooral over genoeg
toegankelijk bouwen voor verschillende doelgroepen.

Clusteren van groepen mensen
Over het groepsgewijs wonen van mensen met een beperking, of in eenzelfde
probleemsituatie, is de werkconferentie minder verdeeld: het zou goed zijn
als mensen minder ‘geclusterd’ zouden kunnen wonen. Hierdoor zal de relatie
met de wijk minder ingewikkeld worden, want mensen wonen gewoon, net
als anderen. Je hoeft dan bijvoorbeeld geen wijkgesprekken te organiseren
om bepaalde vooroordelen weg te nemen en mensen worden minder
gestigmatiseerd. Maar er worden ook knelpunten gezien: is de ondersteuning
nog wel betaalbaar en te organiseren?

44 appartementen in een ‘woonvoorziening’
In een woonvoorziening in een gewone wijk wonen in 44 appartementen in een flat allemaal mensen die
ondersteuning nodig hebben van een zorgorganisatie. De vlag van die zorgorganisatie staat fier voor het
flatgebouw. Één van de mensen die er wonen is op de werkconferentie en geeft aan dat die woonplek
haar een stempel geeft in de buurt. Ze heeft moeite contact te leggen, omdat ze er “één van die
zorgorganisatie” is. Er wordt niet meer gekeken naar wie zij zelf is, maar ze wordt enkel geïdentificeerd
met de ondersteuning die ze nodig heeft.

Sociale samenhang
In de wijken van Goes wordt zowel door de gemeente als door inwoners zelf
flink ingezet op een grote betrokkenheid bij de eigen wijk en de bewoners
daarin. Er wordt behoorlijk naar elkaar omgekeken en de faciliteiten in de
wijk zijn daar ook naar. Elk dorp en elke wijk heeft een eigen buurthuis. Er
zijn veel wijk- en dorpsinitiatieven. Zoals in ’s Heerhendrikskinderen; waar de
dorpelingen zelf een plan hebben gemaakt voor duurzaam wonen, dat ze nu
samen met de gemeente uitvoeren. Ook het stationsgebied is goed ingericht
in samenspraak met mensen met een beperking. Het welzijnswerk zet steeds
meer in op inclusie, waarbij de wijkcentra/buurthuizen goed gebruikt worden.
Dit zijn echt plekken waar iedereen welkom is. Er is een ruilwinkel waar
mensen met een smalle beurs goedkoop aan spulletjes kunnen komen, iets
dat ook een sociale functie heeft. En er zijn wijkcirkels: groepen mensen die
elkaar helpen met klusjes, ook om eenzaamheid tegen te gaan.
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Mogelijke stappen
Visie: kies richting inclusie
Op de werkconferentie werd het voor de onderzoekers duidelijk dat er
een echt gezamenlijk perspectief nodig is over inclusief wonen in Goes:
woningbouwcoöperaties, zorgorganisaties, welzijnswerk, gemeente (zowel
ambtelijk als bestuurlijk) en inwoners die al dan niet gebruik maken van
ondersteuning kunnen daarin samen optrekken. Als dit niet gaat gebeuren,
blijft het bij leuke projecten en mooie initiatieven, maar verandert er niet
wezenlijk iets.

Praktijk: aanpasbaar bouwen
Tegelijk met het opstellen van een gezamenlijke visie, is het goed om meteen
te gaan dóén. Begin bijvoorbeeld met álle nieuwbouw aanpasbaar te bouwen
en nieuwe wijken in te richten zodat de buurt gericht is op ontmoeting. De
gemeente kan dat afdwingen in hun contracten met bouwers. Aanpasbaar
bouwen (drempelloos, brede deuren, rechte trappen) kost nauwelijks extra en
geeft heel veel mensen de mogelijkheid om ook bij anderen op bezoek te gaan.

Wonen met ondersteuning, eerste stap
Als eerste stap voor meer inclusief wonen wordt aangedragen dat je
een supportpunt midden in de wijk kunt plaatsen. Zodat mensen met
ondersteuning gewoon in de wijk te midden van anderen kunnen wonen.
Waarbij mensen die veel ondersteuning nodig hebben dichtbij het supportpunt
in de eerste cirkel wonen, en mensen die wat minder ondersteuning nodig
hebben, relatief wat verder weg

Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Zorg ook voor spreiding van statushouders over verschillende wijken.
ÊÊ Blijf letten op de zeggenschap van buurtbewoners in hun eigen buurt.
ÊÊ Goed voorbeeld: er is al begonnen met specifiek benoemen van
voetgangersbeleid binnen het verkeersbeleid.
ÊÊ Knelpunt: veel ‘stille’ mensen die ondersteuning nodig hebben, worden nog
niet goed gevonden.
ÊÊ Het toegankelijk maken van openbare wegen brengt behoorlijk wat kosten
met zich mee als je er tempo in wilt zetten. Het kan wel in het reguliere
onderhoud, dan is het niet zo duur.

“Er komt een nieuw Rode Kruisgebouw dat
niet toegankelijk wordt gebouwd. De eerste
verdieping is niet bereikbaar omdat er geen
lift in het gebouw komt vanwege bezuiniging.”
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conclusie
Wat betreft inclusie bij wonen in de buurt staat Goes grotendeels nog aan het begin.
Het gesprek over de wenselijkheid van inclusie moet nog verder gevoerd worden om de
neuzen echt dezelfde kant op te krijgen. Wel is er al stevig ingezet op sociale cohesie
in wijken en dorpen, waardoor de voorwaarden gunstig zijn voor de ontwikkeling van
inclusief wonen.
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Hoe werkt Hardenberg
aan een inclusieve
samenleving?
De visie van de gemeente Hardenberg is dat
iedereen gelijkwaardig moet kunnen deelnemen
aan de samenleving. Een van de beleidsadviseurs
van de gemeente is projectleider inclusieve
samenleving. Verder zijn er in elke afdeling
van de gemeente ambassadeurs actief. Zij
zijn erop gericht binnen hun afdeling op het
gemeentehuis bewustwording te creëren en
vormen gezamenlijk de interne werkgroep
‘Inclusieve Samenleving’. Daarnaast is er een
werkgroep Inclusieve Samenleving met drie
raadsleden, drie leden van de participatieraad
(afvaardiging Platform Gehandicapten) en twee
ambtenaren. Deze werkgroep heeft in april
2017 een werkconferentie georganiseerd waar
ongeveer 140 inwoners en zorgorganisaties aan
deelnamen. Doel was bewustwording aan de
hand van ervaringsverhalen.

De gemeente Hardenberg werkt nu aan het
plan van aanpak. Zij kijken naar hoe aan de
acties uitvoering aangegeven kan worden en
wie of wat zij daarvoor nodig hebben. Dit wordt
samen met inwoners en ervaringsdeskundigen
vormgegeven. Zij pakken de vraagstukken op die
in de samenleving spelen.
De gemeente heeft ook een Quickscan gedaan
voor het gemeentelijk beleid en verschillende
bijeenkomsten gehouden om inwoners en
professionals te vragen wat er in Hardenberg nog
moet gebeuren. Alle stappen die de gemeente
zet, zet zij met mensen die de grenzen van de
toegankelijkheid van de samenleving dagelijks
aan den lijve ondervinden. Verder gaan alle
beleidsstukken via de Participatieraad. Ook daar
zitten ervaringsdeskundigen vanuit verschillende
geledingen in.

Na deze werkconferentie is er een eerste enquête
onder de deelnemers gehouden. De gemeente
heeft op grond daarvan de drie thema’s wonen,
werk en vrije tijd als prioriteit geformuleerd.
Aan de hand van die drie thema’s zijn er in
september en oktober 2017 thema-avonden
georganiseerd, waarin inwoners een actielijst
hebben samengesteld. Vragen die centraal
stonden waren: waar moeten we in Hardenberg
nog aan werken om een inclusieve gemeente te
worden en hoe kunnen we hierin een prioritering
aanbrengen. Op dit moment heeft de gemeente
alle benodigde acties geïnventariseerd.
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Digitale toegankelijkheid
De gemeente is digitaal goed toegankelijk en begrijpelijk. De gemeente laat haar brieven en
formulieren checken door inwoners die gebruik maken van de ondersteuning van MEE. Zij
hebben ook de website van de gemeente gescreend.

Conclusie digitale toegankelijkheid
Marcel Westra, zelf ervaringsdeskundig op het gebied van visuele toegankelijkheid, heeft
de digitale toegankelijkheid van de Top 5 gemeente websites getoetst. Zijn conclusie is dat
alle vijf prima toegankelijk zijn met spraaksoftware. Gebaseerd op gebruiksvriendelijkheid
staat Gemeente Hardenberg op plek 1.

Fysieke toegankelijkheid
De gemeente besteedt aandacht aan fysieke toegankelijkheid. Het Gehandicapten platform
en de BTB-groep organiseren schouwen om de fysieke toegankelijkheid te toetsen.

Conclusie keurmeesters
De getrainde keurmeesters van Ongehinderd hebben binnen de gemeente bij zes publieke
locaties Toegankelijkheidstoetsen uitgevoerd aan de hand van de criteria van het
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en aanvullende internationale normeringen.
Op basis van de resultaten staat Gemeente Hardenberg op plek 1.
De gemeente Hardenberg heeft geen apart potje voor toegankelijkheid en een inclusieve
samenleving ter beschikking gesteld. Dit vinden zij namelijk niet inclusief denken. Er zijn wel
procesmiddelen om het proces met inwoners en ervaringsdeskundigen goed te doorlopen,
zoals bijeenkomsten organiseren en kennis invliegen. Mochten er bijvoorbeeld aanpassingen
gedaan moeten worden, dan wordt dit binnen de reguliere budgetten van de desbetreffende
afdelingen opgelost. Zij zijn van mening dat inclusie alleen zo de standaard wordt.
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inclusie in het onderwijs
“We willen in het onderwijs dat alle kinderen
samen naar school gaan.”

Stip op de horizon
Wat zie ik als ik over vijf á tien jaar een school in Hardenberg binnenloop?
‘Alle kinderen door elkaar’, zeggen de deelnemers aan de thematafel in
Hardenberg. ‘Alle kinderen, dik, dun, met en zonder beperking, verschillende
culturele achtergronden, inkomens... Jong en oud leert samen. En daar hoort
de leerkracht bij. We willen dat het normaal is dat iedereen meedoet. Elke
school in de wereld inclusief, dus zeker die in Hardenberg. Geef vorm aan een
systeem van inclusief onderwijs waar elk kind zijn of haar specifieke talenten
kan ontwikkelen.’
‘Maak dingen niet te spannend’, zeggen de deelnemers ook, ‘Maak dingen
gewoon.’ Zo leren kinderen dat het vanzelfsprekend is om met een diverse
groep om te gaan. Dat kan ook door de inclusieve samenleving onderdeel
te maken van het lesprogramma en aandacht te besteden aan sociale
vaardigheden in de les, bijvoorbeeld door middel van film. Leerkrachten
kunnen het voorbeeld geven in de omgang. Zo krijgen kinderen vanaf
het begin een inclusieve denkwijze mee. Bij de vormgeving aan inclusief
onderwijs is het van belang om vanaf het begin af aan ouders te betrekken.
Ook noemen de deelnemers een aantal voorwaarden waaraan voldaan
moet worden om Inclusief onderwijs te realiseren. Bijvoorbeeld dat het van
belang is om support in het basisonderwijs te regelen, waardoor eventuele
specifieke leerbehoeften vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Om inclusief
onderwijs in het voortgezet onderwijs vorm te geven, kan gedacht worden
aan het lesgeven in kleine groepjes. Ook is het van belang om de examens
toegankelijk te maken voor iedereen. Meedoen aan alle activiteiten in het
onderwijs, betekent ook élke activiteit. Net als de vreedzame school nu al
heeft, is het van belang in de school een potje te maken voor schoolreisjes en
andere activiteiten waar ouders een beroep op kunnen doen als er geen geld
is. En waar eventueel ook extra reiskosten uit betaald kunnen worden.
Wat gebeurt er in het beleid? De samenwerkingsverbanden in Hardenberg
staan thuisnabij onderwijs voor. De gemeente Hardenberg zet in op regulier
onderwijs met stevige ondersteuningsmogelijkheden, zodat verwijzen slechts
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in bijzondere situaties nodig is. Als regulier onderwijs niet kan voldoen aan
de onderwijsbehoeften van een leerling, komt verwijzing naar een speciale
school aan de orde. Zo nodig wordt bij de gemeente een aanvraag voor
aanpassingen in het gebouw gedaan. Het onderwijs vindt daarbij in de
gemeente een welwillende partner die goed met de school meedenkt en die
aanvragen ruimhartig honoreert. Als positief voorbeeld van inclusie in het
onderwijs wordt genoemd dat er een leerling met een ernstige beperking
deelneemt aan het reguliere onderwijs op de CBS MarsWeijde.

Een gewone middelbare school
“Een leerling met een spierziekte zit op
een gewone middelbare school en gaat
natuurlijk ook mee met excursies. Wanneer
nodig krijgt ze net zo vanzelfsprekend hulp
van medeleerlingen en docenten als andere
leerlingen.”

Aandachtspunten
Bouw voort op de mooie voorbeelden in Hardenberg
De deelnemers aan de werkconferentie ervaren een grote bereidheid in
Hardenberg om vorm te geven aan diversiteit in het onderwijs. Er worden
mooie voorbeelden genoemd waarin een kind met een spierziekte regulier
onderwijs volgt op een gewone middelbare school. En dat op het Vechtdal
College twee leerlingen zitten die gebruik maken van een rolstoel. ‘Zij
gingen daar perfect mee om!’ Deelnemers ervaren een soort uitgangspunt
in Hardenberg dat elk kind op het regulier onderwijs terecht kan. Al zien zij
ook voorbeelden waar dit nog niet lukt. Tip onderzoeksteam: Bouw voort op
deze mooie voorbeelden. En leer zodanig van het opheffen van individuele
belemmeringen, zodat elk kind er profijt van heeft. Ook kan het interessant zijn
om je als scholen in Hardenberg te verdiepen in de internationale kennis op het
gebied van inclusief onderwijs. Om zo het onderwijs aan elk kind te verbeteren.

‘Onderwijs werkt met de mensen van nu, met de
leerstof van vroeger, aan de toekomst van morgen’
Met deze uitspraak legt een van de deelnemers een teer punt bloot over het
onderwijs in Nederland en dus ook in Hardenberg. De ontwikkeling van het
onderwijs is achtergebleven op de ontwikkeling van de samenleving als geheel.
In het beroepsonderwijs bijvoorbeeld, loop je het risico dat je leert lassen op
een manier die allang niet meer gangbaar is in het bedrijfsleven.
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Daar moet echt iets aan gedaan worden. Ook het voortgezet onderwijs loopt
achter. Tip onderzoeksteam: Dit is een kwestie die landelijk naar voren komt.
Start landelijke of regionale netwerken op die echt aan onderwijsvernieuwing
willen werken.

Jongeren lopen vast in het voortgezet onderwijs
Veel jongeren lopen in het onderwijs steeds tegen teleurstellende ervaringen
aan: schooluitvallers, thuiszitters. ‘Ouders en inspectie doen daar vaak niks aan’,
zegt een deelnemer aan de werkconferentie. Soms omdat ouders verslaafd zijn.
Vaak beginnen dit soort kwesties in het voortgezet onderwijs: een situatie waar
de deelnemers van de werkconferentie graag verandering in willen zien. Ook
door het systeem van het voortgezet onderwijs onder de loep te nemen.

”Mijn zoon is na een gewone basisschool
naar het gymnasium gegaan. De eerste klas
sloot hij met succes af. In de tweede klas
ging het helemaal mis. Hij kon de overmaat
aan prikkels niet aan en aanpassingen in de
structuur werden niet gedaan. Hij ging van
school en kwam uiteindelijk in de Wajong
terecht.”

Mogelijke stappen
Geef bewust vorm aan inclusief onderwijs
Geef bewust vorm aan inclusie in het onderwijs, zowel in het basisonderwijs
als in voortgezet onderwijs, zeggen de deelnemers van de thematafel. Door
samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en besturen te werken aan
een veranderproces. Betrek daar nadrukkelijk ook ouders en leerlingen bij.
Daarnaast vinden zij dat scholen rustig de kans moeten krijgen om plannen
te maken en om te schakelen. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden
aan werving van nieuwe leerkrachten met affiniteit met inclusie. Tip van de
onderzoekers: Kijk of je de ontwikkeling van de onderwijsinhoudelijke kant ook
kunt verbinden aan de ontwikkeling van inclusief onderwijs in de gemeente.

Bewustwording
Als eerste wordt bewustwording genoemd als een belangrijke pijler om
inclusie in het onderwijs te realiseren. Op dit moment wordt daarop al ingezet
in een samenwerking door het platform gehandicapten en het onderwijs door
samen gastlessen te organiseren in basis- en voortgezet onderwijs.
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Maak werk van goed vervolgonderwijs
‘Sommige jongeren die van speciaal onderwijs komen, zitten al twee jaar thuis
te gamen.’ Zegt een van de deelnemers aan de thematafel. Onderzoekers: Dit
is een landelijke leemte. Waar de meeste jongeren van 18 – 23 een enorme
ontwikkelingssprong maken en een rijke studententijd kunnen beleven, krijgen
jongeren die speciaal onderwijs hebben gevolgd vaak geen kans om een
opleiding te volgen die aansluit bij hun interesses en talenten. Hoe kunnen
we dat alsnog vormgeven? Wat maakt het mogelijk dat jongeren met support
een reguliere vervolgopleiding kunnen volgen die aansluit bij hun interesses
en talenten? Op een manier dat zij desgewenst gelijk werkervaring kunnen
opdoen?

Thuisnabij onderwijs
De samenwerkingsverbanden in Hardenberg staan thuisnabij onderwijs voor. De gemeente Hardenberg
zet in op regulier onderwijs met stevige ondersteuningsmogelijkheden, zodat verwijzen slechts in
bijzondere situaties nodig is. Indien regulier onderwijs niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van
een leerling komt verwijzing naar een speciale school aan de orde.

Andere voorbeelden, tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Geef kinderen vanaf jongs af aan financiële educatie. Dat draagt sterk bij
aan een inclusieve samenleving.
ÊÊ Denk ook aan een training zakelijk communiceren voor vluchtelingen.
ÊÊ Zet volwassenen van 55+ die werkloos zijn in het onderwijs!
ÊÊ Diensten zoals handicap + studie werken vaak niet goed. Er wordt
onvoldoende duidelijk wat mogelijk is.

conclusie
Voor de deelnemers aan de thematafel In Hardenberg is echt Inclusief onderwijs de stip
aan de horizon. Onderwijs waar alle kinderen samen kunnen leren, en toch ieder zijn of
haar specifieke talenten kan ontplooien. Hoewel er nog veel werk is te verzetten, hebben
de deelnemers met elkaar een helder begrip over wat dat betekent: met elkaar bewust
vormgeven aan een verander- en omschakelproces. Vormgeven aan inclusief onderwijs
betekent nadenken over je didactische werkwijzen en je pedagogisch klimaat. Er zijn nog
geen voorbeelden bekend van scholen die de keuze hebben gemaakt voor goed regulier
onderwijs aan elk kind in de buurt. Wel noemden de deelnemers aan de werkconferentie
een aantal mooie individuele voorbeelden waarbij kinderen met ondersteuning regulier
onderwijs volgen. Deze bereidheid kan een mooie voedingsbodem zijn.
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INCLUSIE OP DE
ARBEIDSMARKT
“Iedereen heeft een kans op de arbeidsmarkt.
Iedereen is daarbij even waardevol en heeft
een waarde!”

Stip op de horizon
De deelnemers aan de werkconferentie vinden dat iedereen een kans op
de arbeidsmarkt moet hebben. Het moet gemakkelijk zijn om een baan te
kunnen vinden en achtergrond speelt daarbij geen rol. De stip op de horizon
is dat Hardenberg zelfbewuste en fitte inwoners heeft die allemaal even
waardevol zijn en een waarde hebben. Er wordt dan gewerkt vanuit een open
visie zonder vooroordelen en er is sprake van een respectvolle werkomgeving.
Zonder mensen in hokjes te plaatsen kan elke werknemer een schakel in
het bedrijf zijn. Het zou fantastisch helpen als er één inclusieve geldstroom
komt, waarbij de schotten en regels zijn losgelaten. En met de toepassing van
Inclusieve Design, kan elk bedrijf de faciliteiten op orde hebben.
Het beleid van de gemeente Hardenberg is daar al aardig naar op weg:
werknemers en werkgevers krijgen indien nodig ondersteuning in het kader
van de Participatiewet: loonkostensubsidie, jobcoaching en een no-riskpolis. Veel van de mensen die werken in het zogenaamde nieuw beschut
werk komen van praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. De
gemeente heeft zowel op beleids- als persoonsniveau overleg met deze
scholen om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Uitgangspunt is
dat zij die kunnen werken, ook gaan werken. Daarnaast voert de gemeente
een actief SROI-beleid. Er is een speciale functionaris bij de gemeente die
zich bezig houdt met het voorkomen van discriminatie op basis van etnische
achtergrond, religie, gender en beperking op de arbeidsmarkt.

“Ik ben toch in mijn gedroomde baan gerold,
ondanks dat ik in een rolstoel zit.
Men zei dat de transportsector nooit
mogelijk zou zijn voor mij. Mooi wel!”
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Aandachtspunten
Voorbeeldfunctie en zelf opleiden
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het aantal
personen met een arbeidsbeperking dat bij de gemeente werkt. De gemeente
Hardenberg vindt het belangrijk om deze diversiteit in de eigen organisatie
te hebben, en begrijpt dat het ook belangrijk is dit uit te dragen naar andere
Hardenbergse werkgevers. Hardenberg wil hiervoor het certificaat voor
Prestatieladder Sociaal Ondernemen halen. De gemeente voldoet al ruim aan
de taakstelling van mensen met een beperking in dienst. Ook organisaties
als Welzijn De Stuw hebben mensen met arbeidsbeperking in dienst, op
gelijkwaardige basis en op een manier dat talenten worden benut.
Een aantal werkgevers heeft inmiddels al aangegeven bereid te zijn
mensen met een beperking zelf op te leiden als zij vertrouwen hebben in de
basishouding van de nieuwe werknemer.

Werkgever biedt opleiding
Een Hardenbergs schildersbedrijf heeft een Syrische inwoner in dienst en biedt deze een
opleidingstraject van MBO-1 naar MBO-2 met baangarantie. De man had in Syrië een schildersbedrijf
maar wordt nu in 1,5 jaar geschoold in de Nederlandse taal, cultuur en wet- regelgeving.

Perspectief
Op de werkconferentie kwamen verschillende ideeën naar voren voor
samenwerking aan meer perspectief op werk van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt:
ÊÊ Het hebben van een werkervaringsplek kan leiden tot een baan. Zo kun je
perspectief houden op een volwaardige plek op de arbeidsmarkt.
ÊÊ Het SW ontwikkelbedrijf kan een stap richting doorstroming op de
arbeidsmarkt zijn; maar als iemand uit de WSW langer dan 3 jaar bij een
regulier bedrijf werkt, zou die persoon ook in vaste dienst moeten kunnen
komen.
ÊÊ Zorg ook voor meer perspectief richting werk bij mensen die nu
arbeidsmatige dagbesteding doen. Benut hierbij de huidige ontwikkeling
van ‘Scoren op talent’ en certificeren van wat iemand kan in plaats van
wat die persoon moet kunnen.
Er zijn ook belemmeringen voor perspectief op het gebied van loonwaarde
benoemd:
ÊÊ Voor medewerkers met een beperking is er geen financiële prikkel om
meer te leren of ambitieus te zijn. Want er is geen perspectief om boven
de eigen loonwaarde uit te komen.
ÊÊ Werkgevers onderhandelen ook met het UWV over loonwaardebepaling
voor medewerkers.
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Ontbreken van matching
Als je voor het vinden van werk van het UWV afhankelijk bent, ervaren
Hardenbergers dat de matching met een nieuwe werkplek niet goed gaat.
Het lijkt te ontbreken aan inzicht in het leven van mensen, hun talenten
en interesses. Zo vertelt een inwoner: ‘Ik kreeg een baan aangeboden in
Hoogeveen, maar er was helemaal geen goede aansluiting met het OV vanuit
Hardenberg.” In het beleid lezen we dat er wel wordt samengewerkt met het
UWV binnen het regionaal werkbedrijf Zwolle. Zij maken daar samen met het
onderwijs, vakbonden, gemeenten en werkgevers afspraken over hoe mensen
met een arbeidsbeperking toch aan het werk kunnen komen. Gemeenten
proberen daarbij werkgevers te ontzorgen. De volgende stap is dat er meer
gekeken wordt naar de matching op basis van talenten van inwoners.

Mogelijke stappen
Bewustwording
Een aantal werkgevers is al actief op het gebied van bewustwording bij andere
ondernemers. Vanuit positieve ervaringen wordt gewerkt aan beeldvorming.
Werkgevers doen daarbij zelf het verhaal in plaats van ambtenaren. Dit kan
verder uitgebouwd worden. Zoals in het voorbeeld van de bustour bij de
bewustwordingscampagne voor en door werkgevers.

Samenwerken en regie
Er is een positieve beweging nodig om te komen tot integraal inclusief
beleid. Veel partijen willen toe naar één regie in de gemeente voor coaching.
Zoals InBeeld dat nu uitvoert met de ‘Stuw-gemeenten’. Benut ook ATC
Dienstbedrijf, daar kent men de regelingen.

Innovatie
Innoveer en streef naar een persoonlijke aanpak! De werkconferentie levert
wat dit betreft een aantal praktische tips op: laat mensen uit de WSW gewoon
36 uur werken als ze dat willen en maak specifieke fysieke aanpassingen op
de werkplek mogelijk; het betaalt zichzelf altijd weer uit als iemand hierdoor
aan het werk kan.
Daarnaast is op de werkconferentie de roep om het aangaan van nieuwe
verbindingen in pilots, experimenten en projecten om te komen tot een meer
individuele aanpak. Bijvoorbeeld het versterken van de connecties tussen
het bedrijfsleven en het mbo door bedrijven in de praktijk te laten kijken
op het ROC. Of dat vakmensen die 50 jaar of ouder zijn, als opleiders en
praktijkbegeleiders ingezet worden.

61

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK

Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Er is behoefte aan flexibiliteit in regelingen.
ÊÊ Wet- regelgeving in verband met veiligheid zit ontwikkeling soms in de weg.
ÊÊ Bij Arbo-positief zoekt een groep mensen naar werk via nieuwe
verbindingen.
ÊÊ Stimuleer een leven lang leren.
ÊÊ De snuffelstage heeft 2-richting effect, voor (potentiele) werknemer en
werkgever.
ÊÊ Korte snuffelstage ter oriëntatie onderwijs statushouders.
ÊÊ Zorg voor vaste aanknopingspunten op de werkvloer + continuïteit hierin.
ÊÊ Er is sprake van verkokering: 1 dagbesteding.

“Ik kreeg een baan aangeboden in
Hoogeveen, maar er was helemaal geen OVaansluiting voor mij vanuit Hardenberg.”

conclusie
In Hardenberg wil men bereiken dat iedereen makkelijk een baan kan krijgen, ongeacht
zijn of haar achtergrond. Aan de slag met vernieuwing in pilots, experimenten en
projecten. Zoals het werken aan één inclusieve geldstroom, waarbij de schotten
en regels zijn losgelaten. Hardenbergers streven naar een positieve beweging voor
integraal inclusief beleid. Dat betekent mensen bij arbeidsmatige dagbesteding
perspectief op werk bieden, via Scoren op talent. De gemeente wil als werkgever het
goede voorbeeld geven als het gaat om diversiteit op de werkvloer. Werkgevers werken
mee aan de bewustwording bij andere bedrijven.
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INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT
EN VRIJE TIJD
“Richt een theatergroep en een koor op voor
iedereen, met én zonder beperking!”

Stip op de horizon
De deelnemers van de werkconferentie formuleren ambities voor de
toekomst. Het oprichten van een theatergroep en een koor voor iedereen,
met én zonder beperking is een van hun wensen. Dat gaat een stap verder
dan de toegankelijkheid van culturele evenementen. Het is inclusieve cultuur.
Zij willen het ook graag zien dan G-sporten een reguliere plek krijgen in de
samenleving. Van rolstoeltennis in Hardenberg zouden veel inwoners kunnen
genieten.
Wat zegt het beleid? Er is een convenant tussen de gemeente Hardenberg
en het Platform Gehandicapten Hardenberg. Dit regelt de inbreng van
ervaringsdeskundigen bij de planontwikkeling voor aanleg, nieuwbouw,
verbouw en herinrichting van sportaccommodaties. Ook kent de gemeente
een subsidieregeling voor aanpassing van club- en kleedaccommodaties
voor mensen met een beperking. De gemeente Hardenberg vindt dat iedereen
de sport moet kunnen uitoefenen die hij of zij wil. Ze werken daarvoor veel
samen met de sportverenigingen. Een functionaris van welzijnsorganisatie
De Stuw kijkt met de inwoner welke sport hij of zij wil doen en hoe dat samen
met de sportverenigingen mogelijk gemaakt kan worden.

Gesubsidieerde sportclubs
De gemeente stelt subsidies beschikbaar op basis van het aantal leden met een beperking van
sportclubs. Daarnaast zijn er projectsubsidies voor activiteiten die integratie van mensen met een
beperking binnen de club bevorderen. Een Persoonlijk Sport Budget (PSB) is gewenst.
Voor de culturele voorzieningen in de gemeente Hardenberg geldt in het
algemeen dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Met name de
nieuwere gebouwen zijn zodanig ingericht dat iedereen het gebouw in kan.
Dat is natuurlijk ook de wet- en regelgeving. Met betrekking tot culturele
voorzieningen: de nieuwere gebouwen zijn meestal toegankelijk. Mocht er
zich een situatie voordoen waarbij belemmeringen worden ervaren, dan zal er
volgens het beleid naar een geschikte oplossing worden gezocht.
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Aandachtspunten
Inclusieve samenleving
De visie van de gemeente Hardenberg is dat iedereen gelijkwaardig
moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Er is een werkgroep
Inclusieve Samenleving die bestaat uit raadsleden, leden van de
participatieraad en gemeenteambtenaren. Deze werkgroep heeft in april
2017 een werkconferentie georganiseerd waar ongeveer 140 inwoners
en zorgorganisaties waren. Doel was bewustwording aan de hand van
ervaringsverhalen. Naar aanleiding van de werkconferentie heeft de gemeente
drie thema’s – wonen, werk en vrije tijd – als prioriteit geformuleerd.
De deelnemers aan de thematafel vrije tijd herkennen zichzelf in het
inclusiebeleid van de gemeente. “Het beleid wordt toegepast in de praktijk.”
Zij benoemen wel knelpunten m.b.t. vrijetijdsbesteding zoals ontoegankelijke
winkels en horecainstellingen, het ruimtegebrek bij Buurthuis Bramerstraat,
de te hoge kosten van aangepast sporten.

Gewoon doen!
De gemeente Hardenberg werkt nu aan het plan van aanpak voor de geformuleerde inclusie agenda.
Zij kijken naar hoe aan de acties uitvoering aangegeven kan worden en wie of wat zij daarvoor nodig
hebben. Dit wordt samen met inwoners en ervaringsdeskundigen vormgegeven. Vraagstukken uit de
samenleving pakken zij op.

Bewuste ondernemers
De ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de kansen die inclusie
zou bieden volgens de deelnemers. Als gast ga je naar een restaurant of
café met familie of vrienden, dus dat betekent winst voor de ondernemer. Nu
wordt er niet geïnvesteerd in toegankelijkheid vanwege financiële redenen.
Bewustwording van kansen speelt een cruciale rol: dan geldt het financiële
argument niet meer.

Vechtdal toegankelijke wandelroutes
Het doel van de gemeente en het Platform Gehandicapten Hardenberg:
Vechtdal is in 2022 de meest toegankelijke regio van Nederland. Hiervoor
werken zij samen met andere gemeenten binnen de regio. Er is een
wandelnetwerk dat een boek schrijft over toegankelijke wandelroutes in de
Vechtdal regio.
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“Culturele voorzieningen als de Voorveghter
bioscoop, het Gashouder podium en musea
zijn zeer toegankelijk. Er is ook een disco
voor mensen met beperking. De Troubadour
restaurant is gewoon gastvrij.”

Mogelijke stappen
Krachten bundelen
Om de beoogde doelen te bereiken willen de deelnemers van de
werkconferentie de krachten op verschillende domeinen bundelen. Er is een
grote betrokkenheid van vrijwilligers. De gemeente zou de coördinerende
rol op zich kunnen nemen. Inclusieve vrijetijdsbesteding begint bij
fysieke toegankelijkheid. Daarom moet aandacht besteed worden aan de
aanpassingen van gebouwen. Bij een bepaalde ruimte, bv. een buurthuis
moet ruimte en gebruik beter op elkaar afgestemd worden. De vrijwilligers, de
betrokken organisaties en de gemeente kunnen hieraan samen werken.

Inclusieve design
De deelnemers aan de thematafel doen een oproep aan gemeente en
ondernemers: besteed aandacht aan inclusieve design bij aanpassingen van
een gebouw, het inrichten van ruimtes en (sport) verenigingen. Nu volgen
de betrokkenen verschillende uitgangspunten: praktisch vs. mooi. Dit is een
mooie kans voor de gemeente om in gesprek te gaan met de ondernemers en
een bijdrage te leveren aan bewustwording over toegankelijkheid en inclusie.

conclusie
De gemeente Hardenberg heeft stappen gezet voor de vormgeving van inclusieve vrije
tijd. De gemeente heeft een werkgroep opgericht waarbij belangenbehartigers, politiek en
het ambtelijke apparaat samen optreden om gelijkwaardige maatschappelijke deelname
te bevorderen. Het is van belang dat de gemeente de bewustwording onder (horeca)
ondernemers versterkt om voor toegankelijke (horeca)instellingen te zorgen. De volgende
stap op het gebied van cultuur en vrije tijd is om evenementen, clubs & verenigingen niet
alleen toegankelijk te maken, maar ook voor diversiteit te zorgen: iedereen kan samen
zingen, sporten of theater maken!
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WONEN IN EEN
INCLUSIEVE BUURT
“Iedereen zou de keuzevrijheid moeten hebben
om te wonen hoe en waar je wil, en mee kunnen
beslissen over je eigen woonomgeving.”

Stip op de horizon
De deelnemers aan de werkconferentie zijn ambitieus in wat hun stip op de
horizon is. Geen clustering meer van mensen die in een kwetsbare positie
zitten, bereikbaarheid van voorzieningen in de wijk, inclusief het kunnen
regelen van zorg, welzijn en praktische ondersteuning thuis. En graag in
wederkerigheid, want iedereen heeft talent en kan betekenisvol zijn voor
de eigen buurt. Daarvoor is het wel nodig dat de wijk toegankelijk is. Dat
regelen we dan met inclusive design. Iedereen heeft keuzevrijheid en eigen
regie. En kan meebeslissen over de eigen woonomgeving. Uiteindelijk willen
Harderbergers geen indicatie meer om te mogen wonen op de manier die bij
hun leven past.

“Vanuit mijn studie HBO Toegepaste
Gerontologie, werken we nauw samen met
ouderen, mantelzorgers en familieleden.
Daarnaast gaan we verbindingen aan met
verschillende organisaties en bedrijven;
bijvoorbeeld in een woonwijk. In de
samenleving heb je elkaar gewoon nodig, je
kunt het niet alleen.”
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Aandachtspunten
Sociale samenhang
Het vergroten van de sociale samenhang in wijken en dorpen is een weg
van lange adem en nooit klaar. In Hardenberg wordt al veel gedaan om
het ‘omzien naar elkaar’ te verbeteren en te gebruiken. In deze streek waar
noaberschap in de genen van de inwoners zit, wordt ook goed nagedacht over
hoe de inrichting van nieuwe wijken de sociale cohesie bevordert. Er wordt
ingezet op multifunctionele ruimtes in elke wijk. Dat is nu bijna gerealiseerd.
Er zijn ook nog verbeterpunten: er zouden best meer speelplekken mogen zijn
in de wijken, en dan meteen in inclusive design. Die speelplekken zijn namelijk
ook ontmoetingsplekken voor jong en oud. Waar nieuwe speelplekken komen,
wordt de wijk al goed betrokken bij de inrichting ervan. En dat past ook bij het
beleid dat we gelezen hebben in de deskresearch. Er is veel aandacht voor
burgerparticipatie. Daarnaast willen de deelnemers aan de werkconferentie
dat er blijvend ingezet wordt op het versterken van de sociale samenhang in
wijken door Hardenbergers zelf: door het leggen van contacten, vooroordelen
weg te nemen en buurgesprekken te voeren. Ook kerken kunnen hier een rol in
spelen. Oftewel: omzien naar elkaar en vriendelijk te zijn.
Bij het stimuleren van omzien naar elkaar/noaberschap is het volgens
deelnemers aan de werkconferentie belangrijk om een goede balans te vinden
tussen spontaniteit en georganiseerd zijn. En beantwoord samen de vraag:
wat hebben inwoners nodig om tolerant te zijn?

Toegankelijkheid
Op het NS-station is het perron mooi gelijkvloers gemaakt, waardoor gebruikers van rolstoelen,
kinderwagens en rollators zonder assistentie de trein in kunnen. Hartstikke mooi zegt een deelnemer
aan de werkconferentie, maar daardoor kunnen mensen die blind zijn ook geen gebruik meer maken van
de assistentie om in de trein te komen.

Diversiteit aan woningen in wijken
Hardenberg zet samen met de woningbouwcorporaties in op een groot
aanbod van aangepaste of aanpasbare woningen. Veertig procent van
de woningvoorraad is al geschikt voor wonen met ondersteuning, en dat
is relatief gezien best veel. Beide corporaties werken met zorg en welzijn
samen om in specifieke huisvestingsbehoeften van inwoners te voorzien.
Zij stimuleren dat inwoners een volgende stap in hun wooncarrière kunnen
zetten door uitstroom uit een intramurale setting te faciliteren (als dat niet via
de ‘normale’ woonruimteverdeling geregeld kan worden). Keuzemogelijkheid
van de inwoner staat daarbij voorop.

68

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK
In sommige wijken is er echter wel sprake van clustering van woningen waar
veel mensen bij elkaar wonen die problemen hebben, zoals in DedemsvaartZuid. En er zijn ook nog plekken waar mensen in een intramurale setting
wonen, waardoor er stigmatisering en weinig contact met andere mensen
in de samenleving is. Bij één zo’n bestaande woonvoorziening wordt er met
de wijk overlegd hoe ze deze plek samen in kunnen richten zodat de buurt
meer betrokken is. Omgekeerde integratie dus. Dit is meestal niet de meest
effectieve manier om naar inclusie toe te groeien, al wordt het door bezoekers
van de werkconferentie wel als goed voorbeeld benoemd.

Betrokkenheid inwoners bij beleid en praktijk
Hardenberg zet sterk in op betrokkenheid van inwoners. De werkgroep BTB
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid) is goed in beeld en heeft
een stevige status in en buiten het stadhuis. Er wordt goed naar geluisterd.
Zij verzorgen ook schoolbezoeken voor het vergroten van awareness bij
kinderen. Ook initiatieven als de Hardenbergse uitdaging en de Beursvloer zijn
middelen om de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties
te vergroten. Aan kinderparticipatie wordt gedaan door het uitreiken van het
‘jeugdlintje’. Mensen geven zelf vorm aan hun woonideeën in bijvoorbeeld
het Tiny-Houses project. Toekomstige bewoners willen daarbij overigens
gemeenschappelijke ruimtes creëren om ontmoeting te bevorderen.
Buurtinitiatieven worden door de gemeente en welzijnsorganisaties
gestimuleerd waarbij een eis is dat ze voor iedereen toegankelijk moeten zijn
en dat er draagvlak voor het initiatief is.
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Mogelijke stappen
Volgende stap in wonen met ondersteuning
Om nog een stap verder te maken in de eigen regie en keuzevrijheid waar
het gaat om wonen met ondersteuning, kan samen met inwoners en
bouwers gekeken worden naar de mogelijkheden van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO).

Betrokken woningbouwcorporaties
De Veste biedt huurmogelijkheden op maat (huurbeleid: ‘Op maat huren in het Vechtdal’). De Veste
stimuleert (bv. in het project Buurtgeluk) buurtinitiatieven die bijdragen aan een betere woon- en
leefomgeving, zoals voor het verbeteren van zelfredzaamheid, sociale activering van bewoners en
grotere betrokkenheid bij elkaar en de wijk/buurt.
Voor Beter Wonen is inclusief wonen het uitgangspunt. Dit doen ze in nauwe samenspraak met Lokaal
Belangen. In hun beleidsplan zeggen zij hierover: ‘Leefbaarheid vraagt lokaal maatwerk; wij geven daar
in samenspraak en samenwerking met onze lokale belanghouders invulling aan’ en ‘In de kernen geven
wij in samenspraak en samenwerking vorm aan duurzame sociale cohesie’.

Meer zicht op inclusie van andere groepen
In het verdiepingsonderzoek hebben we een goed beeld gekregen van het
beleid en de praktijk van inclusie waar het gaat over het leven van mensen
met een beperking en ouderen. Het gesprek over het leven in Hardenberg
als je jezelf rekent tot de LHBT+ community, of als je een andere culturele
achtergrond hebt is wel aangeraakt, maar onvoldoende uitgediept.
Hier ligt echter in de gemeente Hardenberg, gezien de religieuze
bevolkingssamenstelling, een kwetsbaarheid. De indruk bestaat bij de
gemeente dat mensen met een LHBT+ achtergrond geaccepteerd worden
binnen de Hardenbergse samenleving. Er is een motie ingediend over LHBT+
beleid. Deze heeft de raad uiteindelijk niet aangenomen, omdat zij het niet
inclusief vindt om hier apart beleid voor te maken.

Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Goed voorbeeld: de Raad van Elf (carnaval) is inclusief samengesteld.
ÊÊ De gemeente kan zich aansluiten bij de Buiten Beter/Ongehinderd app.
ÊÊ Aan het meldpunt openbare ruimte zou ten aanzien van toegankelijkheid
meer bekendheid gegeven kunnen worden.
ÊÊ Bereikbaarheid buitengebieden verbeteren, bijvoorbeeld door het
uitbreiden van vrijwilligersvervoer.
ÊÊ Zorgen dat alle inwoners zich gehoord voelen door de gemeente,
bijvoorbeeld door enquêtes op straat.
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conclusie
In Hardenberg wordt duidelijk al langere tijd hard gewerkt aan inclusief wonen en een
inclusieve buurt. Met name de aandacht voor sociale samenhang is een zeer sterk punt,
net als de betrokkenheid van inwoners bij beleid en praktijk. De woningbouwcorporaties
zijn zeer betrokken bij de beweging naar meer inclusie, de woningvoorraad is
al behoorlijk toegankelijk. Daarnaast voelen zij voelen zich erg betrokken bij de
samenstelling en de samenhang in de wijk. Het verder tegen gaan van clustering van
mensen die ondersteuning nodig hebben kan wellicht nog wat aandacht gebruiken.
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Hoe werkt Katwijk aan een
inclusieve samenleving?
In de gemeente Katwijk is inclusief beleid een
belangrijk uitgangspunt. Iedereen doet mee.
Het begrip ‘Inclusief beleid’ verschijnt al in de
beleidsstukken van 2014. Het WMO-beleidsplan
2015-2017: ‘Het doel van inclusief beleid is dat
mensen met een beperking vanzelfsprekend op
een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen
aan alle aspecten van het maatschappelijke
leven. Een voorbeeld van inclusief beleid: bij het
bouwen van een nieuwe woonwijk wordt al bij
het ontwerp rekening gehouden met mensen
met een beperking. Een ander voorbeeld:
vrijwillige inzet bij een sportvereniging om
daar mensen met een beperking te begeleiden.
(...) Activiteiten worden “inclusief” gemaakt.’
Algemene voorzieningen moeten toegankelijk
zijn voor iedereen. Een beleidsmedewerker met
het VN-verdrag over de rechten van mensen
met een beperking in de portefeuille is hiermee
bezig. Er is een omgevingsvisie ontwikkeld waarin
toegankelijkheid, de inclusieve samenleving en
participatie is opgenomen. Deze visie gaat over
alle terreinen van de fysieke, sociale en gezonde
leefomgeving.

(jong tot oud) en een sterke sociale samenhang.
Een nieuwe visie op huisvesting voor inwoners
die ondersteuning nodig hebben is gewenst in de
kernen. Inwoners worden zelfredzamer en voeren
regie over hun eigen leven. Zij doen dit op eigen
kracht, vanuit hun mogelijkheden, al dan niet
met de inzet van hun sociale netwerk. Inwoners
participeren in het beleid en hebben invloed op
hun leefomgeving, bv. in inrichting en beheer van
de openbare ruimte.
Het vervolg in 2018 is het opstellen van de Brede
Maatschappelijke Agenda waarin inclusie en
integraal werken centraal staat. De gemeente
zoekt naar een nieuwe rolverdeling tussen
overheid en samenleving: de gemeente op
afstand die stuurt op maatschappelijke doelen en
resultaten. Dit vraagt een nieuwe werkwijze. Voor
de transformatie in het sociaal domein is een
(cultuur)omslag in denken en doen noodzakelijk.
Meer vanuit de (eigen) kracht van inwoners,
minder individueel en meer collectief. Het vraagt
om een gemeente die vertrouwt op de kracht van
inwoners en maatschappelijke partners, open
staat voor nieuwe initiatieven en een gemeente
die voor de uitvoering van deze initiatieven
voldoende ruimte biedt, loslaat en erop vertrouwt
dat inwoners maatschappelijke partners
verantwoordelijkheid nemen.

De gemeente Katwijk is aangesloten bij de
Stichting Inclusie en Discriminatie bestrijding. Het
kan gaan om allerlei vormen van discriminatie,
bijvoorbeeld op grond van leeftijd, afkomst of
religie, beperking of chronische ziekte, geslacht,
seksuele voorkeur, arbeidsduur (fulltime of
parttime werk), soort contract (vast of tijdelijk).

De Participatieraad is het vaste overlegorgaan
van de gemeente op alle terreinen van
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp,
werk en inkomen. De Participatieraad wordt
actief betrokken bij het maken van beleid. De
raad kan daarnaast ook zelf relevante thema’s
en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus
gevraagd en ongevraagd.

Volgens de Omgevingsvisie Katwijk 2017 kent
de gemeente Katwijk van oudsher een sterke
sociale samenhang. Deze wordt gekoesterd.
De kernen vormen in de toekomst inclusieve
samenlevingen waar ruimte is voor alle inwoners
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De gemeente Katwijk stelt voor toegankelijkheid
en een inclusieve samenleving financiële
middelen ter beschikking: jaarlijkse subsidie voor
het Platform Gehandicaptenbeleid, jaarlijkse
subsidie voor voorlichting op scholen over ‘Leven

met een beperking’. Bijvoorbeeld over hoe het is
om in een rolstoel te zitten, blind of doof te zijn.
Er worden daarnaast diverse sportverenigingen
gesubsidieerd voor G-sport.

Digitale toegankelijkheid
De gemeentelijke website heeft een speciale ‘drempelvrij’ gemeentegids: www.katwijk.
smartmap.nl/toegankelijk. Op deze gemeentegids is van alles te vinden, van tips en
informatie over gemeentelijke zaken tot horeca, gezondheidzorg, wonen, werken,
onderwijs. Daarnaast biedt de website informatie over vervoer, extra hulpmiddelen,
woningaanpassing: www.katwijk.nl/zorg-en-welzijn/hulp/hulpmiddelen.

Conclusie digitale toegankelijkheid
Marcel Westra, ervaringsdeskundig op het gebied van visuele toegankelijkheid, heeft de
digitale toegankelijkheid van de Top 5 gemeentewebsites getoetst. Zijn conclusie is dat alle
vijf prima toegankelijk zijn met spraaksoftware. Gebaseerd op gebruiksvriendelijkheid staat
Gemeente Katwijk op plek 4.

Fysieke toegankelijkheid
De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wordt
betrokken bij alles m.b.t. toegankelijkheid en inclusie. Zij worden actief ingezet bij de
vorming van beleid en er vindt maandelijks overleg plaats. Het gemeentehuis is meerdere
malen samen met Platform Gehandicaptenbeleid doorlopen middels een customer
journey. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het nieuwe huisvestingsproject 2019. Het
gemeentehuis wordt compleet verbouwd in 2019 en hierin wordt toegankelijkheid op
diverse fronten meegenomen.

Conclusie keurmeesters
De getrainde keurmeesters van Ongehinderd hebben binnen de gemeente bij zes publieke
locaties Toegankelijkheidstoetsen uitgevoerd aan de hand van de criteria van het
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en aanvullende internationale normeringen.
Op basis van de resultaten staat Gemeente Katwijk op plek 5.
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inclusie in het onderwijs
“Onze stip op de horizon is dat elk kind met
plezier naar school in de eigen buurt gaat,
zodat het vanzelfsprekend is dat de gehele
diversiteit aan kinderen bij elkaar in de klas
zit. Geen busje meer!”

Stip op de horizon
‘Onze stip op de horizon is dat elk kind met plezier naar school in de eigen
buurt gaat, zodat het vanzelfsprekend is dat de gehele diversiteit aan kinderen
bij elkaar in de klas zit. Geen busje meer!’ Elk kind moet de ruimte krijgen
zijn of haar eigen leerproces vorm te geven, ook voorbij de vier muren van
de school. Daarvoor is het van belang te werken aan een leeromgeving waar
elk kind optimaal kan leren. En een ontwikkeling kan doormaken zodat de
eigen talenten naar voren komen en hij of zij kan vormgeven aan een eigen
toekomst. Het is nodig dat leerlingen eigenaar zijn van het onderwijs. Dat de
onderwijscarrière van elk kind persoonlijk wordt vormgegeven, van de start (4
jaar) tot de startkwalificatie. Dat kan met gebruik van een portfolio. Van ‘cito’
naar: ‘Dit wil ik met mijn leven’. Kinderen worden vanaf het begin begeleid
naar een toekomstperspectief.

Basisschool De Dubbelburg
“Wij willen onderwijs bieden aan elk kind in
de buurt en zijn de slag aan het maken om
een inclusieve school te worden. De afgelopen
tijd hebben we veel kennis en inspiratie
opgedaan bij inclusieve scholen in binnenen buitenland. ‘Ik wil dat ieder kind gelukkig
is met zijn of haar capaciteiten en dat ook
kinderen met een lage intelligentie bij mij op
school onderwijs kunnen volgen.”
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Scholen in Katwijk kunnen hun eigen didactisch concept met betrekking
tot inclusief onderwijs ontwikkelen. Daarin is het van belang dat niet
kennisoverdracht centraal komt te staan, maar ingezet wordt op kwalificeren,
socialiseren en persoonlijke ontwikkeling. Ook leerkrachten maken een
ontwikkelslag. Waar eerder doceren de gangbare norm was, gaat het nu meer
om onderwijs doseren. Het onderwijs zo aanbieden dat kinderen het zich
eigen kunnen maken. ‘We willen ernaar toe werken dat alle speciale scholen
gesloten kunnen worden.’
Wat zegt het beleid? Er is een ‘Ondersteuningsplan 2015 – 2019
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek’ opgesteld.
Schoolbesturen in het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek hebben
de volgende missie geformuleerd: ‘Het bieden van zo thuisnabij mogelijk
passend onderwijs aan elk kind in het primair onderwijs, aansluitend
op zijn of haar ontwikkeling en talenten en afgestemd op zijn of haar
onderwijsbehoeften. De scholen van het samenwerkingsverband Duin- en
Bollenstreek gaan uit van de mogelijkheden van leerlingen. Dat betekent dat
de verschillen tussen leerlingen uitgangspunt zijn voor het handelen.
Deze visie op ondersteuning houdt in dat:
ÊÊ Ieder kind onderwijs krijgt, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en op de
eigen school;
ÊÊ Ieder kind onderwijs krijgt op de meest geschikte plek;
ÊÊ De scholen continu willen investeren in de kwaliteit van leraren met het
oog op het bieden van brede ondersteuning in de scholen;
ÊÊ De ondersteuning zoveel mogelijk naar de scholen toegebracht wordt om
snelle hulp mogelijk te maken;
ÊÊ Goede en kwalitatief zware expertise aan ‘de voorkant’ wordt ingezet;
ÊÊ Scholen het samen doen;
ÊÊ Ouders de belangrijkste pedagogische partner zijn;
ÊÊ Er in samenwerking invulling wordt gegeven aan de zorgplicht van
scholen en hun besturen.
Passend onderwijs betekent dat onderwijsbehoeften van kinderen het
uitgangspunt zijn en dat op basis daarvan kan worden gekeken welke
onderwijssetting daar (tijdelijk) het beste bij past. Op basis van o.a. de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief
(OPP) van de leerling wordt gekeken naar doel, invulling en duur van de
plaatsing op een andere school of school voor s(b)o. Steeds vaker wordt
gekeken naar wat er nodig is om weer terug te kunnen naar het regulier
onderwijs.
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“Ik zoek een goede school voor mijn kind.
Volgend jaar maakt ze de stap van het
speciaal voortgezet onderwijs naar een
MBO-opleiding. Echter: uit de cijfers blijkt
dat er van de 21 leerlingen die van speciaal
onderwijs af komen, er 13 zijn uitgevallen in
het MBO. Maakt mijn kind een kans?”

Aandachtspunten
Als één school begint, volgen anderen
Tijdens de thematafel waren ouders, schooldirecteuren & bestuurders,
managers, een jongerenwerker, politici en een de leerplichtambtenaar
aanwezig. Zij willen bewust vormgeven aan inclusief onderwijs. In
basisschool De Dubbelburg en het schoolbestuur van stichting openbaar
basisonderwijs Duin & Bollenstreek gebeurt dat al. Door goede voorbeelden te
bezoeken in binnen- en buitenland hebben zij kennis opgedaan over inclusief
onderwijs. Hier kan goed gebruik van worden gemaakt. De deelnemers
geloven sterk in het creëren van goede voorbeelden van inclusief onderwijs.
Als één school begint, volgen anderen. Het werkt daarbij ook goed om het
zichtbaar en tastbaar te maken, bijvoorbeeld door eindelijk eens goede
Nederlandse filmpjes over inclusief onderwijs te maken.

Toegankelijk voortgezet- en vervolgonderwijs
De deelnemers van de werkconferentie zijn bezorgd over de toegankelijkheid
van het voortgezet- en het vervolgonderwijs in Katwijk. ‘Op de havo of het vwo
kun je niet terecht als je een beperking hebt.’ Het voortgezet onderwijs en het
mbo kampen met grote klassen. En er zijn veel schooluitvallers in het MBO als
het gaat om leerlingen die van speciaal onderwijs af komen. ‘De aansluiting
tussen speciaal voortgezet onderwijs en het MBO is niet goed.’ Wel wordt er
een mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing genoemd: Middelbare school
Pieter Groen geeft vorm aan ondernemend leren.

Starheid van het onderwijs
‘Het is vreemd dat het onderwijs in grote lijnen nog steeds zo wordt
vormgegeven als veertig jaar geleden. Terwijl de maatschappij erg snel
verandert. Is er een wens om te veranderen?’ Vragen de deelnemers zich af.
Scholen zijn te weinig gericht op hoe het in de maatschappij gaat. En er is een
grote obsessie met academische vaardigheden, citoscores, etc. Het is van
belang dat hier verandering in komt.
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Korte termijn beleid bij de landelijke overheid
‘Landelijk is er te weinig vertrouwen in de onderwijssector’, zeggen de
deelnemers aan de thematafel. De geldkraan wordt steeds dichter geschroefd
en het onderwijs, de schoolbesturen worden niet serieus genomen. Elke
verkiezingsperiode gebeurt er weer iets anders. Er is geen sprake van lange
termijnbeleid dat inclusief onderwijs steunt. Tip van de onderzoekers: Hoe zou
het zijn als een aantal voorloperscholen optrekken met de landelijke overheid
voor het scheppen van goede randvoorwaarden voor inclusief onderwijs?

Mogelijke stappen
Samenwerken als kinderen, ouders, onderwijs en
gemeente aan inclusief onderwijs in Katwijk
‘Formuleer vanuit de gemeente en alle partijen bij elkaar een centrale visie op
inclusief onderwijs en geef daar gezamenlijk vorm aan’, zeggen de deelnemers
aan de thematafel in Katwijk. ‘Neem in de onderwijsvisie onderwijskundige
uitgangspunten als startpunt. Uitgaan van onderwijskundige uitgangspunten
geeft een veel grotere kans op succes.’ Samenwerkingsverbanden kunnen
in het formuleren van die visie een belangrijke rol vervullen. Bijvoorbeeld in
het kader van de REA (regionale educatieve agenda). Wees als gemeente
gesprekspartner om inclusief onderwijs vorm te geven en knelpunten op
te lossen. Faciliteer ook het omschakelproces, zeggen de deelnemers: De
doorontwikkeling van passend naar inclusief onderwijs. Ouders en kinderen
zijn in dit veranderproces vanzelfsprekend betrokken.
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Meebewegen
Passend onderwijs vraagt in die zin een attitude waarin het meebewegen met de ontwikkelingen van de
leerling voorop staat. Steeds vaker wordt gekeken naar wat er nodig is om weer terug te kunnen naar
het regulier onderwijs. Binnen de route zullen hiervoor afspraken worden gemaakt.

Onderwijsinspectie, neem mee dat er ook leerlingen
met een verstandelijke beperking op het regulier
onderwijs zitten
Scholen worden afgerekend op het gemiddelde van de schoolprestaties van de
leerlingen. Hoewel er in Katwijk scholen zijn die werk willen maken van inclusie
in het onderwijs, neemt de schoolinspectie nog niet mee dat er leerlingen met
een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs zitten. Het is van belang
dat hier verandering in komt.

Faciliteer leerkrachten in een shift in denken
Leerkrachten hebben het zwaar. Er zijn grote klassen en ze krijgen nauwelijks
de kans om zich om te vormen. Veel onderwijs is nog docentgestuurd in
plaats van leerlinggestuurd. Het is van belang om leerkrachten te faciliteren
in een shift in denken. Support hen in een andere rol: ervoor zorgen dat elk
kind optimaal kan leren. Daarvoor is het van belang pedagogisch te leren
differentiëren (bewust omgaan met verschillen tussen leerlingen).
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Andere voorbeelden, tips, ideeën en aandachtspunten:
ÊÊ Een statushouder wil graag inburgeren. De aansluiting met kinderopvang
en de school gaat heel erg moeizaam. De school geeft één week van
tevoren aan wanneer de les begint. De opvang doet zijn best om het te
regelen en krijgt dit niet op tijd voor elkaar. Hierdoor loopt de inburgering
vijf maanden vertraging op.
ÊÊ De gemeente investeert op het ogenblik weinig in (toegankelijke)
schoolgebouwen
ÊÊ In de nieuwbouw van basisschool De Krulder en SBO De Windvang wordt
gewerkt aan een integraal kindcentrum.
ÊÊ De aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs is nog niet goed.
ÊÊ Het platform gehandicapten geeft gastlessen aan leerlingen in het
basisonderwijs.
ÊÊ Katwijk breed wordt, op enkele scholen na, de Kanjertraining gegeven.
De Kanjertraining heeft als doel om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Ook kun je denken aan afname van probleemgedrag
en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en
zelfwaardering.

“Op middelbare school Pieter Groen geven
we vorm aan ondernemend leren. Jongeren
gaan aan de slag met maatschappelijke
issues door middel van design thinking.”

conclusie
In Katwijk zijn er enkele scholen en schoolbesturen die bewust willen vormgeven aan
inclusief onderwijs. De afgelopen tijd hebben zij hierover kennis opgedaan waarvan
gebruik kan worden gemaakt in Katwijk. Er is veel inzicht in wat nodig is om inclusief
onderwijs vorm te geven. Soms wordt daar wat abstract over gepraat. Het kan helpen de
kennis iets meer down to earth te maken, door gebruik te maken van goede voorbeelden
en verhalen te vertellen over wat er nu precies gebeurt in de klas. Er is nog geen beleid
gemaakt ten aanzien van inclusie onderwijs. Daar zouden de deelnemers aan de
thematafel graag verandering in zien, door als scholen, leerlingen, ouders en gemeente
een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs te ontwikkelen.
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INCLUSIE OP DE
ARBEIDSMARKT
“Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt,
waarbij ieder zijn of haar kwaliteiten kan
inzetten.”

Stip op de horizon
Deelnemers aan de conferentie zien een toekomst voor zich waarin iedereen
meedoet op de arbeidsmarkt en ieder zijn of haar kwaliteiten in kan zetten.
Werken moet lonen, dus is er bij voorkeur betaald werk. Als het betaald
werken (nog) niet kan, vinden de deelnemers dat mensen onbetaald werk
moeten kunnen doen. Voor wie echt niet (meer) kan werken is er wel
dagbesteding beschikbaar. We geven dit alles met elkaar vorm: gemeente,
onderwijs en werkgevers zijn hier zo bij betrokken dat bijeenkomsten over
inclusieve arbeidsmarkt niet meer nodig zijn.
Sommigen geven aan dat het van belang is dat je je zo kunt ontwikkelen dat
je inzetbaar blijft, onafhankelijk van je huidige baan. Anderen willen graag een
baan waar je altijd mag blijven. Banen zijn meer flexibel ingericht zodat ook
mensen met een beperking kans op werk hebben.
Alle kennis en informatie over toeleiding naar de arbeidsmarkt is voor
iedereen vindbaar.
In de gemeente Katwijk is het Beleidsplan re-integratie 2017 opgesteld. De
visie op re-integratie in Katwijk kan kort worden weergegeven als ‘meedoen
naar vermogen’. Uitgaand van de Participatiewet wordt meedoen aan de
reguliere betaalde arbeidsmarkt centraal gesteld. Als dit nog niet lukt dan
geldt: meedoen aan de maatschappij. Eigen verantwoordelijkheid van burgers
is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente Katwijk wil haar inwoners
ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. In het kader van de
Participatiewet gebeurt dat met voorzieningen op het gebied van re-integratie
en verbindingen met de WMO. Van belang is dat mensen duurzaam meedoen,
d.w.z. dat het meedoen zich niet beperkt tot een eenmalige activiteit maar
onderdeel vormt van het leven.
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Aandachtspunten
Van regulier onderwijs naar arbeidsmarkt
Ouders met kinderen die te maken hebben met autisme geven aan dat hun
schoolroute in het regulier onderwijs straks niet tot werk leidt en geen goede
extra ondersteuning biedt voor arbeidstoeleiding. Ze vragen zich af waar
je heen kunt met je kind voor advies of ondersteuning, zoals het ook bij het
speciaal onderwijs gewoon is. Ouders moeten te veel zelf het wiel uit vinden
als ze voor inclusie kiezen.

De rol van de gemeente
Op de werkconferentie bleek dat de gemeente als werkgever in een lastige
situatie is beland, doordat er bezuinigd moest worden op het personeel, en
tegelijk vanuit de landelijke banenafspraak extra banen gecreëerd moesten
worden. Als werkgever heeft de gemeente echter wel een aantal mooie
participatiebanen gerealiseerd bij het team Informatiebeheer. Ook wordt er
verder gezocht naar participatiebanen bij de milieustraat. De gemeente is een
‘mantelzorg vriendelijke werkgever’.
Bij het inkoopbeleid zegt de gemeente oog te hebben voor de ‘sociaal
zwakkeren’ in de samenleving. Zij stimuleert daarom – waar mogelijk
en doelmatig – de participatie van mensen met een beperking in het
arbeidsproces. Bij het inkoopbeleid van de gemeente Katwijk zijn
’maatschappelijk verantwoord’ en ’social return’ daarom belangrijke
uitgangspunten.

Goede initiatieven
Zorgorganisatie DSV leidt 10 statushouders op in een zorgopleiding.
Standaard op niveau 3, maar met doorstroommogelijkheden naar niveau 4
en voor sommigen niveau 5 (verpleegkundige). Samen met een particulier
opleidingsinstituut met erkende diploma’s.
Albert Heijn Katwijk heeft jongeren met een Wajong aan het werk en
diverse kleine werkgevers hebben in totaal 22 mensen in dienst vanuit de
banenafspraak.

Er zitten nog veel mensen thuis
In maart 2013 is besloten tot het opzetten van de pilot werkgeversservicepunt
Duin- en Bollenstreek. Uit evaluatie van deze pilot is gebleken dat een
gezamenlijke werkgeversbenadering meerwaarde biedt. De pilot heeft
daarom een vervolg gekregen, wat heeft geleid tot de oprichting van het
Servicepunt Werk. Het belangrijkste doel van het Servicepunt Werk is om één
aanspreekpunt te zijn voor alle werkzoekenden en werkgevers. In de praktijk
blijkt echter dat er nog een potentieel van 800 mensen thuis zit in de Duin- en
Bollenstreek.
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Mogelijke stappen
Benut de maximale ruimte wet- en regelgeving
Benut de maximale ruimte binnen bijvoorbeeld de Participatiewet.
Maak het bijvoorbeeld mogelijk dat jongeren met een Wajong-uitkering extra
kunnen verdienen op hun weg naar de arbeidsmarkt.

Meedoen naar vermogen
Het beleid: uitgaand van de Participatiewet wordt meedoen aan de reguliere betaalde arbeidsmarkt
centraal gesteld. Als dit nog niet lukt dan geldt: meedoen aan de maatschappij.

Aanspreekpunt voor advies en verwijzing
Het UWV en het Servicepunt Werk zijn tevreden over hun regionale
samenwerking, maar men vindt het van belang dat de gemeente en
werkgevers in contact gebracht worden met de beschikbare mensen. Vanuit
inwoners zelf is er duidelijk behoefte aan één aanspreekpunt in de gemeente
voor advies en verwijzing over het leven en werken met een beperking en/of
chronische ziekte. Ook de hulp bij solliciteren kan hiermee verbeterd worden.

Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Onderwijsprogramma’s zouden volgens de deelnemers aan de
werkconferentie meer toegesneden moeten zijn op het individu. Een
verkenning naar de mogelijkheden van ‘In Service opleidingen’ uit de jaren ’70
kan een oplossing zijn. Je leertraject wordt dan meer vanuit je beroepspraktijk
vormgegeven, waardoor die beter aan kan sluiten op je eigen competenties.
In de zorg- en bouwsectoren zijn er goede voorbeelden.

84

WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING - VERDIEPINGSONDERZOEK
Het onderwijs (ROC) voor de zorgsector wordt momenteel gronding herzien
in de regio. Dit moet leiden tot meer kansen voor jongeren die nu buiten
de boot vallen. In de praktijk van de zorgopleidingen wordt nu al regionaal
samengewerkt met een particulier opleidingsinstituut, waardoor mensen
terwijl ze aan het werk zijn erkende diploma’s kunnen halen. Ook in de
bouwsector worden mensen op deze manier opgeleid.

Taalactiviteiten
In Katwijk zijn diverse taalactiviteiten tot uitvoering gebracht waaronder het Taalverbeterproject voor
werkzoekenden. Doel van het project is om het taalniveau (en ook de reken- en digitale vaardigheden)
van (laaggeletterde) burgers te verbeteren waardoor deelnemers in staat zijn gedrukte of geschreven
informatie te begrijpen, te interpreteren en correct toe te passen.

Werkprocessen aanpassen
Met de toepassing van Jobcarving worden meer mensen inzetbaar op de
arbeidsmarkt. Invoering van het meester-gezelsysteem biedt daarnaast veel
kansen om mensen op hun talenten in te zetten in het werk. Van Maanen
Bakkers zet nu alle medewerkers in op hun talenten.

Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Jongeren die door werk extra betaling krijgen op hun Wajong uitkering,
moeten dat geld later weer inleveren. Dat wordt als zeer belemmerend
ervaren op de route richting de arbeidsmarkt.
ÊÊ Ontzorgen van werkgevers door onder andere minder regeldruk wordt
belangrijk gevonden.

“Werken moet lonen!”

conclusie
De inwoners, bedrijven en gemeente van Katwijk willen bereiken dat iedereen meedoet
op de arbeidsmarkt, zodat ieder zijn/haar kwaliteiten kan inzetten. Het beleid is op dit
moment nog meer gericht op arbeidsgehandicapten dan op talenten, terwijl er ook al
goede voorbeelden zijn vanuit bedrijven in Katwijk die medewerkers inzetten op basis
van hun talenten. Er zijn nog kansen nodig voor jongeren die buiten de boot vallen.
Ouders missen een terwijl ouders een aanspreekpunt. Er zijn al mooie lokale initiatieven
die samen met particuliere opleidingen aan een inclusieve arbeidsmarkt werken. Deze
ervaringen kunnen meer benut worden.
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INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT
EN VRIJE TIJD
“Maak sporten mogelijk voor iedereen!
Focus op plezier in plaats van alleen maar op
prestaties!”

Stip op de horizon
De gemeente Katwijk heeft de Sportnota 2012 – 2017 opgesteld. Uit oogpunt
van gezondheid, vorming en ontplooiing wil de gemeente het mogelijk maken
én bevorderen dat alle inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen
kunnen doen. Er is nauwe samenwerking met het Welzijnskwartier en
sportverenigingen. Met de toekomstplannen van de Brede Maatschappelijke
Agenda en de omgevingsvisie wil de gemeente ondernemers, bedrijven, clubs
en verenigingen nóg actiever betrekken om voor inclusie te gaan.
De gemeentelijke muziekschool Katwijk verzorgt een breed aanbod kwalitatief
hoogstaand muziekonderwijs voor alle inwoners van de gemeente Katwijk,
met een lage drempel voor kinderen en jeugd. Inschrijving voor muziekles en
deelname aan cursussen en ensembles staat open voor mensen met een
beperking.

Ondersteuning sinds 1976
Stichting Sport&Recreatie Gehandicapten Katwijk en Omstreken (S&R) is een vrijwilligersorganisatie
die sinds 1976 mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij het invulling geven
aan de vrijetijdsbesteding. Een grote groep vrijwilligers spant zich wekelijks in om hen sport- en
ontspanningsactiviteiten te bieden.

Aandachtspunten
Inclusief sporten
Aan de sportnota van de gemeente Katwijk wordt in de praktijk vormgegeven.
De sportverenigingen hebben een ruim aanbod voor iedereen. In het kader
van de werkconferentie is de Vitale Sportvereniging als positief voorbeeld
benoemd. Er is wel een knelpunt: mensen met visuele beperking kunnen zich
niet aansluiten bij een sportactiviteit. De coaches aangepast sporten werken
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aan match making: zij kijken naar de persoon en zoeken de juiste sportoptie
uit. Het proces moet soepeler lopen. De sportactiviteiten zijn nu doelgroep
gericht. Volgens de deelnemers aan de thematafel is een vervolgstap om
gezamenlijke activiteiten voor iedereen te organiseren. Hiervoor moeten
clubs en verenigingen, belangenbehartigers en inwoners samen zorgen. De
gemeente kan een faciliterende rol spelen.

Denk mee over speelruimtebeleid
In de gemeente Katwijk is het Speelruimtebeleid 2008 – 2018 ontwikkeld. Bij het ontwerp van de
speelplekken wordt er rekening gehouden met medegebruik van kinderen met een beperking. Kinderen
en/of hun ouders zijn uitgenodigd om mee te denken.

WeHelpen
WeHelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen of geholpen
wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een vraag.
Iedereen kan zich aanmelden. Er is een speciale pagina voor de gemeente
Katwijk: WeHelpen Gemeente Katwijk. Gezamenlijke activiteiten op het
gebied van cultuur, sport en vrije tijd horen bij de mogelijkheden. Volgens de
deelnemers van de thematafel voelen mensen weleens een drempel om hulp
te vragen. De reden: het denken in ouderwetse systemen. Mensen voelen
zichzelf in hokjes gezet.

Respect voor iedereen
Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort. In het kader van de werkconferentie
hebben de deelnemers ook over een kwetsbaar onderwerp gesproken,
namelijk gebrek aan respect voor LHBTI’s. Inclusieve vrijetijdsbesteding
vereist de acceptatie van elke inwoner van de gemeente Katwijk.

Mogelijke stappen
Verbinding tussen mensen en diensten
De gemeente moet weten wat voor diensten er zijn m.b.t. cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding en deze duidelijk aangeven o.a. op de website. Een van de
suggesties van de deelnemers is om een app vrijetijdsbesteding Katwijk te
ontwikkelen. Dit vereist samenwerking en investering, het heeft echter een
toegevoegde waarde in het ontwikkelen van voorzieningen voor iedereen.

Drempelvrij gemeentegids
Er is een drempelvrij online gemeentegids: www.katwijk.smartmap.nl/toegankelijk. Er is van alles te
vinden, van tips en informatie over gemeentelijke zaken tot horeca, gezondheidzorg, wonen, werken,
onderwijs.
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Nieuwe werkwijze
Deelnemers van de thematafel vinden een omslag in denken en doen
noodzakelijk. Dat vindt de gemeente Katwijk ook. Zij willen meer vanuit de
(eigen) kracht van inwoners, minder individueel en meer collectief werken.
Een goed functionerend maatschappelijk voorveld, inclusieve sport en
cultuur, inclusief welzijnswerk, is hierbij het fundament. Binnen een goed
draaiend maatschappelijk voorveld worden problemen door inwoners
onderling opgelost. Het vraagt om een gemeente die vertrouwt op de
kracht van inwoners en maatschappelijke partners, die open staat voor
nieuwe initiatieven, die voldoende ruimte biedt voor de uitvoering van deze
initiatieven, loslaat en erop vertrouwt dat inwoners maatschappelijke partners
verantwoordelijkheid nemen.

“In 2014 is Autisamen (www.autisamen.nl)
opgericht: Samen autisme, vriendschappen
in plaats van isolement! Autisamen heeft een
gevarieerd programma door het organiseren
en aanbieden van activiteiten in vrije tijd,
maar ook sportactiviteit voor kinderen en
jongeren met autisme.”

conclusie
Uit de Sportnota 2012 – 2017 blijkt dat de gemeente Katwijk actief bezig wil zijn met
beleidsontwikkeling op alle terreinen van de fysieke, sociale en gezonde leefomgeving.
Een van de uitgangspunten van de Brede Maatschappelijke Agenda die nu volop in
ontwikkeling is, is inclusie. Er zijn in deze richting ook in de praktijk belangrijke stappen
gezet. De inwoners willen elkaar ondersteunen. Er is behoefte aan een shift in denken
om ervoor te zorgen dat iedereen zich een gelijkwaardige lid van de gemeenschap voelt.
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WONEN IN EEN
INCLUSIEVE BUURT
“Wonen in een wijk is gebaseerd op ieders
interesses en belangen.”

Stip op de horizon
Als centraal thema in Katwijk bij het ideaal van inclusief wonen in de
wijk noemen de deelnemers aan de werkconferentie het stimuleren van
ontmoeting en interactie op natuurlijke plekken. En daarbij de kleine
schaal die gewenst wordt: niet zoals in Vinex wijken waar om een groot
winkelcentrum ontzettend veel huizen staan. Dat geeft geen verbinding. De
schaal moet kleiner, maar het aantal functies op de ontmoetingsplekken
kan groot zijn: koffieplekken die kloppen bij de wijk, gecombineerd met dat
wat andere mensen trekt; bijvoorbeeld een plek om samen te ondernemen,
creatief te zijn of om te winkelen.
Wijken en huizen kunnen beter levensloopbestendig of op z’n minst
aanpasbaar gebouwd worden. Gebruik de inzichten van design4all. En
iedereen, maar dan ook echt iedereen moet een eigen voordeur hebben. Zodat
mensen goed kunnen wonen, ongeacht hun eigen leefstijl en ongeacht het
inkomen dat ze hebben. Design4all wordt ook gebruikt om de voorzieningen
in de wijk te bouwen en de openbare ruimte in te richten: bijvoorbeeld
toegankelijke voetpaden. In de toekomst is iedereen op het stadhuis
doordrongen van het belang van inclusief beleid!

“Met een visuele beperking is mobiliteit
lastig. Bijv. Rotondes zonder zebrapad, een
oversteekplaats zonder rateltikkers. En slecht
onderhouden voetpaden.”
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Aandachtspunten
Koffiekamers
Katwijkers zijn gericht op samen komen als er een plek is waar zij elkaar
kunnen ontmoeten. Het dorpshuis Rijnsburg is al een goed voorbeeld waar
iedereen elkaar op een laagdrempelige manier tegenkomt. Maar nog niet
alle wijken hebben zo’n plek. De gemeente zou dit wel moeten faciliteren,
volgens de deelnemers, want het helpt erg om inclusie te bereiken. Volgens
de mensen op de werkconferentie is het van belang dat er eerst gewone
buurthuizen komen. Die kunnen dan met behulp van het welzijnswerk groeien
naar koffieplekken die echt inclusief zijn.

Buurtbanken
Er is een Katwijkse vrouw die op verplaatsbare banken koffie en thee drinkt met buurtbewoners in
verschillende wijken. Ze is begonnen in Hoornes, waar de sociale samenhang niet groot is. Zij heeft echt
talent om mensen te verbinden en aan de praat te krijgen.

Ontmoeten en verbinden
Er is in Katwijk van nature een sterke binding onderling. Zo is er in Katwijk
aan den Rijn door inwoners gewerkt aan ‘de Molen’ waar mensen elkaar
ontmoeten. Katwijkers hebben zelf de ideeën verzameld en de gemeente
heeft gefaciliteerd. Ook het welzijnswerk is sterk gericht op het zoeken
naar gemeenschappelijke interesses en belangen van mensen in een wijk.
Er zijn veel ideeën genoemd op de werkconferentie om die sterke kant van
Katwijk nog beter te benutten en drempels en vooroordelen te slechten:
zorg voor positieve ontmoetingen, bijvoorbeeld op buurtfeesten. Coaching
en interventies van het welzijnswerk kunnen de sociale cohesie ook verder
helpen vergroten.

Ontwerp van wijken
Inclusie als uitgangspunt bij het ontwerpen of het renoveren van een wijk,
dat is wat de deelnemers aan de thematafel op het oog hebben. Dat betekent
dat de participatieraad een actieve rol heeft in zo’n proces. Wat al helpt is dat
er veel levensfasebestendige woningen zijn in Katwijk, waardoor mensen de
keuze hebben waar ze willen wonen, ook als ze ondersteuning nodig hebben.
Ook wordt de blijverslening gezien als een goede stimulans. Hierdoor kunnen
mensen als ze afhankelijk worden van woningaanpassingen, in hun eigen huis
blijven wonen. Ook als ze onvoldoende zelf gespaard hebben om hun woning
aan te passen. Als knelpunt wordt benoemd dat inwoners weliswaar door de
gemeente betrokken worden bij het ontwerp van een wijk of woning, maar de
wil van de architect achteraf nog weleens wil zorgen dat het ontwerp alsnog
verandert, waardoor de wijk of de woning dan weer niet toegankelijk is. Goede
begeleiding vanuit het stadhuis bij de uitvoering kan dit voorkomen.
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Tussen de oren in het stadhuis
Inclusie als principe mag nog wat meer tussen de oren komen bij alle
ambtenaren in het stadhuis, vinden de deelnemers aan de werkconferentie.
Vooral omdat inclusie zoveel gemakkelijker gaat - en goedkoper is - als het
al bij de planfase aan gedacht wordt. Voorbeeld is het handboek openbare
ruimte dat nu gemaakt wordt. Een grote kans om fysieke toegankelijkheid
mee te nemen en participatie in het ontwerpproces te bevorderen. Eén van
de ambtenaren die aanwezig was op de werkconferentie kon dit makkelijk
meenemen naar zijn collega’s. Naar mening van de onderzoekers is daarbij
de inrichting van de Zeehos geen voorbeeld van inclusief vormgeven van
een wijk. Het inrichten van een gloednieuwe woonwijk dat gebaseerd is op
omgekeerde integratie (maar liefst 122 mensen met een beperking wonen
geclusterd) wordt immers gedaan voor vele decennia. De initiatiefnemers
hebben daarmee een kans tot inclusie laten liggen.

Mogelijke stappen
Investeer in Hoornes
Hoornes is echt een arm deel van Katwijk, waar veel flats zijn en waar nog
te weinig sociale cohesie is. Het zou goed zijn als Katwijk in het kader van
inclusie haar focus nu op deze wijk gaat leggen om alles wat geleerd is in de
afgelopen tijd, ook op de werkconferentie, in de praktijk te gaan brengen.

Iedere wijk een koffieplek
Hoewel de werkconferentie de route naar ontmoetingsplekken via klassieke
buurthuizen wel ziet zitten, adviseren de onderzoekers anders. Richt nieuwe
ontmoetingsplekken, in wijken waar nog niet zo’n koffieplek is, meteen
inclusief in. Zorg voor het combineren van functies die verschillende profielen
mensen aantrekken, zodat de buurt zich mixt op deze plek. Zorg dus dat er
zeker niet alleen activiteiten worden gedaan die gericht zijn op het gebruik van
zorg- en welzijn. Maar juist op ondernemen, cultuur, ontmoeting, vermaken of
winkelen.

Buurtinitiatieven
De gemeente Katwijk bevordert buurtinitiatieven zo goed mogelijk en heeft daarvoor o.a. het fonds
’Samen voor elkaar’ ingesteld. Initiatieven die gericht zijn op ‘meedoen’ door kwetsbare doelgroepen
vallen binnen die scope. Inclusie heeft daarbij specifieke aandacht gekregen. Buurtinitiatieven zijn vaak
gericht op doelgroepen. Dat kunnen doelgroepen zijn binnen de samenleving, maar ook doelgroepen
op basis van geografie. Daarbinnen wordt wel zo goed mogelijk bevorderd dat het voor iedereen
toegankelijk is, maar er wordt (nog) niet actief op gestuurd. Waar buurtinitiatieven worden ondersteund
door het Welzijnskwartier zal Welzijnskwartier binnen haar opdracht zoveel mogelijk inclusie
bevorderen. Daar levert Welzijnskwartier een duidelijke meerwaarde.
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Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Houdt de ‘woningen voor bijzondere doelgroepen’ die nu via de
woningbouw verdeeld worden in stand. Zo kun je actief werken aan
spreiding.
ÊÊ Zorg voor meer betaalbare huurwoningen en op- en afstapwoningen. Ook
‘slimme seniorenwoningen’ worden gemist.
ÊÊ Goed voorbeeld: de toegankelijke speeltuinen in Valkenburg
ÊÊ Wandelen door de duinen kan zowel met een rolstoel als met stok door
slimme voetpaden.
ÊÊ Een peuterspeelzaal in Rijzenberg gebruikt gebarentaal voor álle peuters
(!! Zeer goed voorbeeld op nationaal niveau !!)
ÊÊ Let op projectontwikkelaars: zij hebben geen belang om inclusief te
bouwen. Regie van de gemeente is hard nodig.
ÊÊ Participatie kost tijd en geld.

conclusie
Uit de conferentie blijkt dat er veel energie is in Katwijk om te werken aan inclusie bij
wonen in de buurt. Er zijn veel voorbeelden met positieve aandacht voor ontmoeten
en verbinden. Deze en andere goede voorbeelden (zoals gebarentaal voor alle peuters
of de buurtbank) kunnen als hefboom dienen voor nog meer inclusieve praktijken. Er
zijn echter ook aandachtspunten, zoals de wijk die minder op inclusie gericht is en een
nieuwbouwwijk die voor het grootste deel specifiek is gebouwd voor mensen met een
beperking.
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Hoe werkt Zwolle aan een
inclusieve samenleving?
De gemeente Zwolle gaat ervan uit dat er
geen beperkingen mogen zijn in deelname aan
de samenleving. Dit geldt voor alle terreinen
van het leven. Inclusief denken en doen is
uitgangspunt van sociaal beleid in de gemeente
Zwolle. De gemeente heeft een stadsergonoom
aangesteld die een ambassadeursrol binnen de
organisatie vervult. De stadsergonoom zorgt
voor bewustwording en enthousiasme voor het
onderwerp, zodat ieder vanuit zijn eigen functie
een bijdrage kan leveren aan toegankelijkheid.

Uitgangspunt is dat elke inwoner moet kunnen
meedoen. Binnen de gemeente zijn veel mensen
bezig met toegankelijkheid en inclusie, in
samenwerking met de belangenorganisatie
Toegankelijk Zwolle. De werkgroep Toegankelijk
Zwolle vindt dat er goede contacten zijn binnen
de gemeente en zijn er dan ook van overtuigd
dat de gemeente Zwolle zijn bijdrage aan
toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid
zal blijven geven.

Toegankelijkheid is in de gemeente Zwolle al
sinds langere tijd een apart onderwerp in de
portefeuille van één van de wethouders. Zwolle is
daarbij pragmatischa, inwoners, organisaties en
gemeente in Zwolle zijn vooral van het doen.
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Digitale toegankelijkheid
De gemeentewebsite www.zwolle.nl met informatie over producten, diensten, projecten en
bestuur van de gemeente Zwolle is voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen met een
functionele beperking (blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd, woordblind)
is de informatie toegankelijk, technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar). Tegelijkertijd
werkt de gemeente onverminderd door aan de verdere toegankelijkheid (technisch en
redactioneel) van de website.

Conclusie digitale toegankelijkheid
Marcel Westra, ervaringsdeskundig op het gebied van visuele toegankelijkheid, heeft de
digitale toegankelijkheid van de Top 5 gemeentewebsites getoetst. Zijn conclusie is dat alle
vijf prima toegankelijk zijn met spraaksoftware. Gebaseerd op gebruiksvriendelijkheid staat
de website van gemeente Zwolle op plek 5.

Fysieke toegankelijkheid
Zwolle is een historische stad, waarvan lang niet alle stadsdelen even goed toegankelijk
zijn. De gemeente streeft ernaar de stad zo toegankelijk mogelijk te maken. In dit kader
is in 2016 de visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimte vastgesteld: www.
toegankelijkestad.zwolle.nl/achtergrond/visie-toegankelijkheid. Deze visie is in 2017
vertaald in richtlijnen, die te vinden zijn op www.oegankelijkestad.zwolle.nl. Door de
richtlijnen via een website te ontsluiten zijn deze zowel te gebruiken door ontwerpers van
de gemeente als door derden (zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars). Daarbij biedt een
website als deze de mogelijkheid om richtlijnen op eenvoudige wijze aan te passen of aan
te vullen.

Conclusie keurmeesters
De getrainde keurmeesters van Ongehinderd hebben binnen de gemeente bij zes publieke
locaties Toegankelijkheidstoetsen uitgevoerd aan de hand van de criteria van het
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en aanvullende internationale normeringen.
Op basis van de resultaten staat Gemeente Zwolle op plek 3.
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inclusie in het onderwijs
“In een periode van vijf á vijftien jaar werken
we naar een systeem van inclusief onderwijs
in Zwolle, ongeacht landelijk beleid. Eerst een
gezamenlijk gesprek, dan een plan maken,
dan doen.”

Stip op de horizon
‘In een periode van vijf á vijftien jaar werken we naar een systeem van
inclusief onderwijs in Zwolle, ongeacht wat het landelijk beleid doet. Eerst
een gesprek, dan een plan maken en dan doen’, zeggen de deelnemers aan
de werkconferentie. Met externe begeleiding (extern, niet door de school
gefinancierd). Over vijf jaar kun je hierin al veel bereikt hebben. We willen
naar een systeem waarin alle leerlingen uit de wijk welkom zijn op de
reguliere school. Zo leren kinderen al vroeg met elkaar om te gaan en niet
te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden: in kind zijn en wie je bent
als persoon. Het kan heel stimulerend zijn om ook als kinderen en jongeren
van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas te zitten. Zo kun je leren van
elkaar. Ook door met verschillende culturen in een klas te zitten, krijg je een
andere beeldvorming. ‘Voor mij was het heel vanzelfsprekend dat ik met
Marokkaanse of Turkse kinderen in de klas zat en bij hen ging spelen. Ik
maakte op een heel natuurlijke manier kennis met hun cultuur en kreeg daar
ook een vanzelfsprekend respect voor.’ Lesgeven aan een groep kinderen
met diverse culturele achtergronden vraagt wel goede leerkrachten die goed
sturen. De deelnemers aan de thematafel vinden het van belang dat soft
skills een belangrijk onderdeel van het lesprogramma vormen. Bijvoorbeeld
in een vak inclusie: hoe ga je met elkaar om? Hebben we in de toekomst geen
leerlingenvervoer meer nodig?
In de gemeente Zwolle is de visie op onderwijs uitgewerkt in de
ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp: ‘Krachten bundelen voor
de toekomst van Zwolle’. Het gezamenlijke doel: ‘Alle kinderen in Zwolle
kunnen veilig en gezond opgroeien en zich positief ontwikkelen. Kinderen
en jongeren en hun ouders werken zoveel mogelijk in een gewone setting
(met name gezin en school) aan ontwikkeling, meedoen en welbevinden. Een
ononderbroken schoolloopbaan is daarbij van groot belang.
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Als dit om welke reden dan ook niet lukt, organiseert Zwolle passende
ondersteuning. Zodat de draagkracht en het oplossingsvermogen van leerling,
gezin en school en/of andere omgevingen versterkt wordt. Zo ontstaat er
een positief opvoedklimaat voor alle kinderen. De inzet van gespecialiseerde
jeugdhulp is zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Zwolle werkt aan goede
verbindingen tussen een kind en zijn of haar familie, school en andere
plekken. Aansluiting wordt gezocht bij de eigen kracht van kinderen, hun
gezinnen en scholen, om opgroeien en opvoeden van alle kinderen optimaal
te laten verlopen. Daarvoor brengt Zwolle onderwijs en jeugdhulp dichter bij
elkaar, werkt Zwolle aan nieuwe samenwerkingsvormen en betere vormen
van ondersteuning om het (speciaal) onderwijs én jeugdhulp zo effectief en
efficiënt mogelijk hun taken te laten vervullen in aanvulling op de inzet van
ouders en andere mede-opvoeders.’

Een hbo-opleiding volgen
“Ik heb een groot deel van mijn middelbare
schooltijd op een gewone havo gezeten. In
elke klas stond een TV voor me klaar en ik had
A3 boeken. Toen ik steeds minder kon zien (ik
heb nu nog maar 5% zicht) heb ik mijn havo in
het speciaal onderwijs afgemaakt. Ik leerde
daar beter omgaan met mijn beperking en
het gebruik van een stok. Ik ben daarna naar
Windesheim gegaan. Na wat aanpassingen
was het goed te doen. Een voorbeeld: ik kon
de docentenpostvakjes niet goed vinden als ik
op het laatste moment mijn tentamens wilde
inleveren. Ik heb toen braillestickers op de
postvakjes geplakt. Ik vind dat er in Zwolle
(ook op hogeschool Windesheim) snel en goed
wordt ingespeeld op wat je nodig hebt als je
het aangeeft, maar nog wel op persoonlijk
niveau. Echt goed onderwijs ligt nog niet voor
iedereen binnen bereik.”
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Aandachtspunten
‘Ik ben blij met Zwolle, als je iets aangeeft wordt er
gelijk iets mee gedaan’
“Mijn zoon heeft door een ernstig auto-ongeluk erg weinig
concentratievermogen. Zijn middelbare school heeft daar heel goed op
ingespeeld. Hij heeft in de klas een aangepaste stoel. Ook is er een aangepast
lesrooster en heeft hij leestijden zodat de belasting over een dag wordt
verdeeld. Het gaat nu goed met hem en hij mag volledig examen doen.”
Inwoners zeggen dat als je iets aangeeft in Zwolle, dat er gelijk iets mee wordt
gedaan. ‘Het Greijdanus denkt erg mee over aanpassingen, het CIBAB ook.’
Er zijn maatjes en er wordt meegedacht over aanpassingen in lesrooster of
tentamens. “Een keer was er verkeerde software geïnstalleerd op de computer
op het tentamen. Dat werd gelijk ter plekke opgelost.”

Passende ondersteuning
Kinderen en jongeren en hun ouders werken zoveel mogelijk in een gewone setting (met name gezin en
school) aan ontwikkeling, meedoen en welbevinden. Een ononderbroken schoolloopbaan is daarbij van
groot belang. Als dit om een of andere reden niet lukt, organiseert Zwolle passende ondersteuning die
de draagkracht en het oplossingsvermogen van leerling, gezin en school actief versterkt.
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Gebruik maken van goede voorbeelden in de vormgeving aan
inclusief onderwijs
In Zwolle zijn al veel mooie ervaringen opgedaan in de vormgeving van onderwijs aan
een diversiteit van leerlingen. Er zijn een aantal vernieuwende initiatieven in het onderwijs
zoals bijvoorbeeld Route 10-14, waarbij jongeren met verschillen samen regulier onderwijs
volgen. Ook is er in het verleden al wat kennis opgedaan over inclusie in het onderwijs door
samenwerkingsverband ‘De Brug’. In de vormgeving aan inclusief onderwijs kan gebruik
gemaakt worden van al deze inzichten en ervaringen, zodat regulier onderwijs voor elk kind
mogelijk wordt.
De deelnemers van de werkconferentie geven aan dat je kansen op regulier onderwijs als
kind op dit moment nog te afhankelijk zijn van of jij en je ouders goed kunnen aangeven wat
je nodig hebt.

Mindset
Op sommige scholen is veel mogelijk, andere scholen hebben een nog wat beperkte
mindset: ‘Je moet deze opleiding niet willen doen als je slechtziend bent.’
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“Mijn kleinzoon is nu vijftien jaar en heeft
inmiddels op vijf scholen gezeten. Geen
enkele school houdt hem binnenboord. Met
zijn verstandelijke beperking stopt hij al zijn
energie in het aanpassen aan de mensen om
zich heen, maar zodra hij thuiskomt breekt
hem dat op. Ook op een werkervaringsplaats
gaat het niet goed: b.v. als hij iemand ziet
roken, wil hij dat ook. Hij heeft zijn plaats in
de maatschappij nog niet gevonden.”

Mogelijke stappen
Gewoon beginnen
De deelnemers van de werkconferentie willen het liefst gewoon beginnen in
de vormgeving aan inclusief onderwijs met een aantal enthousiaste ouders en
docenten op een aantal scholen.
Onder andere het wijkteam en externe begeleiders spelen hierbij een
faciliterende rol. Het is van belang dat het veranderproces extern wordt
gefinancierd, bijvoorbeeld door de gemeente, in ieder geval niet vanuit het
budget voor de individuele scholen.

Inclusief onderwijs is ook een vervolgopleiding
kunnen doen!
‘Ik ben verpleegkundig docent en soms moet je leerlingen weigeren. Ze denken
dan dat ze worden geweigerd omdat ze een beperking hebben. Maar als
leerlingen bepaalde eigenschappen of kwaliteiten missen, zoals gebrek aan
empathie of weinig energie, dan past het beroep van verpleegkundige niet bij
hen. Wij kijken niet naar de beperking, maar naar of het beroep aansluit bij de
talenten. Wel vind ik dat beroepsopleidingen toegankelijk zouden moeten zijn
voor elke leeftijd, ook financieel.’ Meerdere deelnemers op de werkconferentie
noemen het belang dat iedereen vervolgonderwijs kan volgen op basis van
zijn of haar eigen interesses en talenten. Ongeacht leeftijd en inkomen. Niet
alleen een universiteit of hbo-studie, maar ook een beroepsopleiding. In Zwolle
bestaat nieuw beleid voor ‘Een leven lang leren.’ Ook als je veertig of vijftig bent
kun je nu een opleiding volgen. Inkomen vormt daarvoor geen belemmering.
Het wordt van belang gevonden dit beleid uit te breiden.
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Zorg dat ook minder mondige ouders kunnen kiezen
voor regulier onderwijs voor hun kind
Op dit moment heb je als kind van ouders met weinig geld of een lage
opleiding minder kans om een reguliere opleiding te volgen dan kinderen van
hooggeschoolde ouders. Biedt ouders ondersteuning in de keuze voor regulier
onderwijs voor hun kind en blijf deze ondersteuning ook bieden tijdens de
schoolcarrière. Dat geeft elk kind meer mogelijkheden voor de toekomst.

Nu? Fysieke toegankelijkheid moet geregeld zijn
De deelnemers van de werkconferentie geven aan dat fysieke toegankelijkheid
een belangrijke voorwaarde is om inclusief onderwijs te realiseren.

Andere voorbeelden, tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Hoe kun je een kind binnen de school houden die medische of dagelijkse
persoonlijke ondersteuning nodig heeft? Door een wijkverpleegkundige te
laten rondfietsen.
ÊÊ Ouders worden sterk betrokken bij het onderwijs in Zwolle, bijvoorbeeld
als pleinwacht.
ÊÊ Er is al een goede signalering en actiebereidheid in Zwolle als het gaat om
mishandeling, pesten of radicalisering door schoolmaatschappelijk werk
en docenten.
ÊÊ De aanpassingen op speciaal onderwijs waren too much. Ik leerde
eigenlijk niet echt meedoen in de gewone maatschappij.’

conclusie
Veel scholen in Zwolle denken met je mee. Als je iets aangeeft wordt er echt iets
mee gedaan. Dat is de ervaring van inwoners. Daardoor is er veel mogelijk. Wel wordt
aangegeven dat dit niet voor iedereen geldt. Als je minder mondig bent, heb je minder
kans. Door alle goede voorbeelden en inzichten te gebruiken in de vormgeving aan
inclusief onderwijs, krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Het
geformuleerde beleid in Zwolle is nog te weinig concreet om hier goede handvatten voor
te bieden. Hoewel inclusie in het onderwijs voor de deelnemers aan de thematafel nog
geen bekend gegeven was, kon de verdieping in denken over inclusief onderwijs snel
worden gemaakt. Dat betekent dat er een mooie stip op de horizon is gezet en dat er
zeer bruikbaar materiaal is verzameld voor vervolgstappen richting inclusief onderwijs.
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INCLUSIE OP DE
ARBEIDSMARKT
“De stip op de horizon? Dat er sprake is van
een trotse cultuur van inclusiviteit op de
arbeidsmarkt!”

Stip op de horizon
Wat formuleren de deelnemers aan de thematafel als stip op de horizon? Dat
het in de toekomst vanzelfsprekend is dat een afspiegeling van inwoners in
alle bedrijven werkt. Er is sprake van een trotse cultuur van inclusiviteit op
de arbeidsmarkt. Iedereen wordt ingezet op zijn of haar talenten en betaald
voor wat hij of zij kan. En heeft dus niet meer alleen vrijwilligerswerk. Er
wordt uitgegaan van wie je bent en niet van wat je hebt. Er zijn geen etiketten,
stempels of plakkertjes meer. Daardoor kennen we geen uitsluiting van
mensen op de arbeidsmarkt. Er is ook oog voor het welbevinden in het werk
voor iedereen.

“UWV zoekt mensen voor werk. Ik kan
niet werken zeggen ze, want ik heb geen
arbeidsvermogen.”

Aandachtspunten
Verschillende ervaringen met werkgevers
Op de conferentie bleek dat er verschillende bedrijven zijn die mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden in Zwolle zoals: De
provincie, Ikea, Hornbach, Primark en Breeman. Er zijn bij deze bedrijven
tientallen mensen aan een baan geholpen die eerst een uitkering hadden of
ondersteuning van het UWV. Er is een mooie samenwerking met PEC United
(de businessclub van PEC Zwolle) waarbij inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt worden toe geleid naar intermediairs voor trainingen en via het
businessnetwerk van PECUnited naar werk. Bij de Albert Heijn werd onlangs
een medewerker met een beperking in het zonnetje gezet voor vijf jaar
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dienstverband. Verschillende deelnemers geven op de werkconferentie echter
aan dat zij ervaring hebben met uitsluiting door werkgevers. De extra kosten
voor aanpassing van de werkplek vanwege een beperking bleek bijvoorbeeld
een belemmering te vormen. Sommige werkgevers betalen liever een boete.
En soms lopen mensen met een beperking en werkgevers die wél willen er in
de praktijk tegen aan dat collega’s niet bereid zijn om even bij te springen of je
op weg te helpen. Ook hierdoor kan een nieuwe baan spaak lopen.

De lat is met fulltime banen te hoog voor sommige
inwoners
Er zijn inwoners op de werkconferentie die graag hun kwaliteiten voor werk
inzetten, maar vanwege hun energieniveau geen fulltime baan kunnen
invullen. Deze inwoners geven aan dat werkgevers vaak niet bereid zijn om te
komen tot meer flexibelere contracten. Hierdoor vervalt hun kans op werk.

UWV zit kansen in de weg
Op de werkconferentie werd gezegd dat UWV-regelgeving kansen in de weg
kan zitten. Men vindt het jammer dat mensen met een visuele beperking
buiten de regelingen van de landelijke banenafspraak vallen. Eén inwoner
geeft aan dat het UWV een herkeuring weigert vanwege de aard van de
beperking. Hij zou geen kans op werk hebben, terwijl hij wel aan het werk wil.

Mogelijke stappen
Diversiteit wordt de nieuwe cultuur
Op de werkconferentie is het klip en klaar: Zwollenaren willen werken aan een
cultuur waarin het niet past dat werkgevers geen mensen met een beperking
of andere achtergrond in dienst hebben. Dat vraagt om anders denken: niet
mensen hebben afstand tot de arbeidsmarkt, maar bedrijven zijn degenen die
afstand hebben tot de ‘arbeid van mensen’. Dat is een andere taal en dus is er
werk aan de winkel wat betreft het gedrag van bedrijven en overheid.
Het beleid in Zwolle sluit hier al wel bij aan. Zwolle wil vormgeven aan een
inclusieve arbeidsmarkt en heeft hier met het opzetten van het netwerk
‘99vanZwolle’ van De Normaalste Zaak een eerste stap toe gezet. Eind 2016
heeft De Normaalste Zaak een workshop gegeven over wat werkgevers
gezamenlijk kunnen bereiken rond inclusief werkgeven. Het doel van de
99vanZwolle is om elkaar praktisch verder op weg te brengen in kennis, ervaring,
motivatie en ambassadeurschap. Ook gaan de werkgevers in het netwerk
samen aan de slag met het oplossen van gemeenschappelijke knelpunten. In
Zwolle bijvoorbeeld met de vindbaarheid van kandidaten, het delen van kennis
en ervaring, het beïnvloeden van wet- en regelgeving, het opzetten van een
ambassadeurskring voor inclusief werkgeverschap, het vergroten van kansen
voor SROI en het van het aantal inclusieve werkgevers in de regio Zwolle.
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De gemeente werkt zelf aan een inclusieve arbeidsorganisatie
Naast inzet van diverse instrumenten bouwt de gemeente aan een cultuur waarin zij professioneel (wil
leren) samenwerken in een divers samengestelde groep mensen, met of zonder zichtbare beperking.

Denken in kansen
Onderdeel van die nieuwe cultuur is wat de werkconferentie betreft dat er
voortaan in kansen gedacht wordt. Kijk naar de mogelijkheden van mensen
als uitgangspunt voor hun rol op de arbeidsmarkt. Als je door redeneert zullen
werkgevers flexibelere contracten mogelijk gaan maken en de mogelijkheden
van jobcarving beter benutten.
Het beleid sluit daar wel aardig op aan: “Om mensen die meer tijd nodig hebben
om aan de slag te komen te ondersteunen, zorgt het Sociaal Wijkteam voor
ondersteuning in het kader van maatschappelijke participatie als opmaat naar
werk. Bijzondere aandacht is er voor mensen met een arbeidsbeperking waarbij
een speciaal team van consulenten hen ondersteunt naar werkgevers en ervoor
zorgt dat subsidies, andere ondersteuning en jobcoaching worden geregeld.”

Rol gemeente
De werkconferentie wil graag dat de gemeente Zwolle zelf het voorbeeld geeft
als werkgever, liefst in gewone betaalde banen. De gemeente Zwolle werkt daar
ook hard aan. De gemeente wil de afstand tussen mens en arbeidsmarkt onder
andere opheffen door het creëren van werkervaringsplaatsen of leerwerkplekken
bij de gemeente zelf. Daardoor kunnen mensen arbeidsontwikkeling op doen
en gebruik maken van de professionele en persoonlijke netwerken van de
gemeente om de volgende stap op de arbeidsmarkt te gaan zetten. Het effect is
moeilijk meetbaar omdat aantallen daarvoor te klein zijn. Inmiddels is er echter
al een kleine groep die ten gevolge van een werkervaringsplaats bij de gemeente
in een betaalde baan elders terechtkwam.
De gemeente werkt verder aan de inclusieve arbeidsorganisatie door:
ÊÊ Invulling te geven aan de Wet banenafspraak;
ÊÊ Het inzetten van Social Return On Investment
ÊÊ In het werving- en selectieproces aandacht te hebben voor diversiteit
ÊÊ De manier waarop Zwolle zich als werkgever profileert op jobsite.

Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ

Perspectief nodig richting werk – werkgevers die open staan
Laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een bedrijf
Regelingen beter bekend maken
In te zetten op ‘ambassadeurs’ voor inclusief werken: werkgevers én
werknemers
ÊÊ Cultuuromslag
ÊÊ Een betaalde baan mag niet betekenen dat iemand moet inleveren in zijn
financiële situatie
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ÊÊ Meer begeleiding op de werkvloer
ÊÊ Als iedereen van jongs af aan op school met elkaar optrekt, bevordert dat
het omgaan met diversiteit op de werkvloer.
ÊÊ Mooi voorbeeld: jongeren die een terugval in inkomen hebben door
werkaanvaarding, worden hiervoor gecompenseerd door de gemeente.
ÊÊ De gemeente experimenteert met het geven van ruimte aan inwoners
om het arbeidsparticipatieproces zelf vorm te geven (al dan niet met
ondersteuning).

“Ik wil graag werken, maar het UWV ziet
alleen maar mijn beperking.”

conclusie
In Zwolle ziet men graag een trotse cultuur van inclusiviteit op de arbeidsmarkt, waarin
talent en kracht benut worden. Omgaan met diversiteit, iets dat al begint met samen
naar school gaan. Inwoners met een beperking ervaren dat dit nog lang geen praktijk is
en dat bij hun zoektocht naar een baan hun talenten er niet toe doen. Diverse bedrijven
bieden echter wel kansen op werk. Met aansluiting bij de 99 van Zwolle (De Normaalste
Zaak) laat de gemeente zien dat zij actief werkt aan het opheffen van de afstand tussen
individu en arbeidsmarkt.
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INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT
EN VRIJE TIJD
“Zorg voor gelijkwaardigheid en inclusief
denken!”

Stip op de horizon
De deelnemers aan de thematafel doen een oproep aan de gemeente,
instellingen en verenigingen: Zorg voor inclusief denken! Creëer plekken waar
gezamenlijk aan kunst kan worden gewerkt. Organiseer culturele activiteiten
waar iedereen aan deel kan nemen. Bied de kans aan iedereen om samen uit
eten te gaan. Laat inwoners samen sporten!
Het streven is erop gericht om elke inwoner van Zwolle de mogelijkheid
te bieden om te kunnen sporten en bewegen. Naast de reguliere
sportverenigingen gebeurt dat ook bij een aantal sportverenigingen die
specifiek gericht zijn op sporters met een beperking. De gemeente stimuleert
zoveel mogelijk dat sporters doorstromen naar de reguliere sportvereniging.

Uit eten met je vrienden
“Het is toch normaal dat je met elkaar
uit eten moet kunnen gaan, ongeacht je
beperking. Het is mooi dat de gemeente
Zwolle heeft gezegd hier aandacht aan te
besteden.”
Meest toegankelijke regio
De gemeente Zwolle neemt deel aan de toeristische samenwerking van de
Vechtdalgemeenten. Het Vechtdal wil zich onderscheiden. Zorgtoerisme is
daarbij een speerpunt. Om te beginnen wil het Vechtdal in 2022 de meest
toegankelijke regio worden. Er wordt nu gewerkt aan een aanpak en realisatie
daarvan. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbinden van verblijftoerisme
met zorgaanbieders, zodat iedereen op vakantie kan. Op aanjagen door
gemeenten hebben zich al verschillende ondernemers gemeld.
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Aandachtspunten
Historische stad
Toegankelijkheid is in de gemeente Zwolle al sinds langere tijd een apart
onderwerp in de portefeuille van één van de wethouders. Zwolle is daarbij
pragmatisch, ‘Zwollenaren zijn vooral van het doen’. Uitgangspunt is dat
elke inwoner moet kunnen meedoen. Binnen de gemeentelijke organisatie
zijn veel mensen bezig met toegankelijkheid en inclusie, in samenwerking
met de belangenorganisatie Toegankelijk Zwolle. Zoals aangegeven in de
werkconferentie, is Toegankelijk Zwolle tevreden over de samenwerking met
de gemeente. Een van de aandachtpunten is het zoeken naar balans tussen
terrassen, stoep en verkeer. De ervaringsdeskundigen zijn ervan bewust
dat het in een historische stad soms ingewikkeld kan zijn om een balans te
vinden. Goede samenwerking speelt daarbij een cruciale rol.
Zwolle heeft een kunstroute die bezoekers vanaf het Stationsplein naar de
binnenstad leidt. Langs die route staan ook een paar audioscopen. Deze zijn
niet alleen op sta hoogte gemaakt, maar ook zo dat mensen in een rolstoel er
gebruik van kunnen maken. Ook hier werkte de Stichting Toegankelijk Zwolle
aan mee.

“Academiehuis”
”De grote kerk op de markt wordt verbouwd
tot ”Academiehuis”. Het academiehuis van
Zwolle biedt programma’s aan inwoners en
bezoekers van de stad op cultureel en creatief
gebied. Ook hier zal Toegankelijk Zwolle bij
betrokken worden.”
Toegankelijke horeca
Het terrassenbeleid van de gemeente Zwolle wordt gewaardeerd door
de inwoners. Het is gericht op toegankelijkheid. Bij de werkconferentie is
duidelijk geworden dat het in de praktijk nog niet werkt. Er is te weinig ruimte,
dus er moeten de hele tijd keuzes gemaakt worden. Zelfs als dat lukt is de
toegankelijkheid in de horeca niet voldoende. Horeca-instellingen moeten
volgens de deelnemers aan de thematafel ook voor toegankelijke toiletten
zorgen.
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Terrassenbeleid
Bij met het maken van het terrassenbeleid van de gemeente is integraal rekening gehouden
met toegankelijkheid door de toepassing van algemene normen en het opnemen van de
toegankelijkheidsroutes op de terrassenkaart. In individuele situaties wordt toegankelijkheid integraal
opgepakt en ingepast.

Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid is belangrijk voor Zwollenaren. Er is een goede basis
hiervoor m.b.t. vrijetijdsbesteding: begeleiding in theater en musea, meerdere
verenigingen staan open voor iedereen, voetbalclub PEC Zwolle denkt en
handelt inclusief. De deelnemers van de werkconferentie gaan een stap
verder: zij willen – waar mogelijk – onafhankelijk zijn. De vraagstelling is
dus: hoe kan je zo onafhankelijk mogelijk meedoen in de samenleving? Door
hiervoor te zorgen lever je een bijdrage aan het gelijkwaardigheidgevoel van
elke inwoner van de stad.

Samen spelen
De gemeente Zwolle zal in 2018 een scan uitvoeren op de bestaande speelvoorzieningen in de stad
naar de mate waarin kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Hiervoor heeft de
gemeente de Speeltuinbende ingeschakeld.
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Mogelijke stappen
Handboek toegankelijkheid
In 2017 is er een handboek ontwikkeld waarin de toegankelijkheidseisen
aan de openbare ruimte voor verkeerskundigen, werkvoorbereiders en
uitvoerders is opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de informatie in het
handboek toegankelijk en actueel blijft, is er een website opgezet: www.
toegankelijkestad.zwolle.nl. De deelnemers van de werkconferentie vinden
dit een goed middel om aan toegankelijkheid te werken. Het is aan de ene
kant een uitdaging om aan de eisen te voldoen, aan de andere kant is het een
handvat voor het gemeentebestuur. Dankzij het handboek weet elke inwoner
welke locaties voor vrijetijdsbesteding toegankelijk zijn.

Toegankelijk Zwolle
“Wij doen ons uiterste beste om onze oren en
ogen de kost te geven als het gaat om wat er
leeft in de stad en waar behoefte aan is. We
hebben verschillende clustergroepjes die zich
met bepaalde onderwerpen bezighouden.
Een groepje beleid, bereikbaarheid,
bewustwording, bruikbaarheid, visueel.
Verder kan ik melden dat we bezig zijn om
met leden van de werkgroep gebarentaal te
leren, om zo straks ook een groep doven aan
onze clustergroepjes toe te voegen. U ziet, u
hoort, Zwolle is volop in beweging!”
Ludieke acties
Zwollenaren willen ludieke acties organiseren om hun stad toegankelijker
te maken: het onderwerp toegankelijkheid en inclusie zichtbaar maken.
De communicatie rondom de activiteiten van Toegankelijk Zwolle moet
versterkt worden. Aandacht wordt gevraagd voor de principes gelijkheid en
gelijkwaardigheid. Iedereen wil de mogelijkheid hebben deel te nemen aan
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport en vrije tijd.
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Kust en cultuur op aparte plekken
“In de sector kunst en cultuur wordt er steeds
een verschil gemaakt tussen mensen met
en zonder beperking. Voor mensen met een
beperking zijn er aparte plekken gecreëerd
terwijl kunst eigenlijk geen beperkingen
kent. Activiteiten moeten op een natuurlijke,
vanzelfsprekende manier door elkaar heen
plaatsvinden.”

conclusie
Inwoners, organisaties en de gemeente van Zwolle zijn praktijkgericht. Fysieke
toegankelijkheid is speerpunt in de samenwerking van de gemeente met
belangenbehartigers. Zodra een gebouw, plek of plein toegankelijk is, is het van
iedereen! Stichting Toegankelijk Zwolle is van beleidsontwikkeling tot uitvoering
betrokken bij de werkzaamheden van de gemeente. Zij streven samen naar een
inclusieve samenleving waarin kunst, cultuur, sport voor iedereen toegankelijk is en
mensen daarvan samen kunnen genieten. Gemeente en belangenbehartigers werken
samen aan bewustwording m.b.t. toegankelijkheid. Het gaat erom gelijkwaardigheid te
creëren en aan iedereen gelijke kansen bieden.
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WONEN IN EEN
INCLUSIEVE BUURT
“Verschillend zijn zou vanzelfsprekend moeten
zijn!”

Stip op de horizon
Zwollenaren willen dat je in Zwolle gemixt woont: allerlei mensen met
allerlei achtergronden, talenten, levensstijlen door elkaar. En dat inwoners
keuzevrijheid hebben: dat elke inwoner ongeacht wie ze zijn in de wijk van je
keuze kunnen wonen. Er zijn dus allemaal levensloopbestendige woningen.
De matching tussen wijk, huis en individu is maatwerk.

“Toen ik net bij de ingang van het stadhuis
van Zwolle was, zag ik een man die blind was.
Toen merkte ik bij mezelf de twijfel of ik wel of
niet moest helpen bij het poortje dat duidelijk
een obstakel voor hem was. Ik was achteraf
zelf verrast over mijn twijfel. Daarom wil ik
nu zeggen dat we altijd zonder enige twijfel
onze hulp moeten aanbieden als we zien dat
iemand hulp nodig heeft.”

Aandachtspunten
Verbinding maken
Er zijn mooie initiatieven in Zwolle waar mensen gestimuleerd worden om
verbinding met elkaar te maken, juist ook doordat er gemixt gebouwd is. In de
Krasse Knarrenhof, een bewonersinitiatief, wordt ontmoeting gestimuleerd
tussen jong en oud. Huur en koop is door elkaar gebouwd, en als je er gaat
wonen weet je dat ‘omzien naar elkaar’ verwacht wordt.
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Ook in Stadshagen is door elkaar heen gebouwd, inclusief aangepaste
woningen. De Molenhof is een gemengd wijkje waar jong en oud
samenwonen in kleine woningen. Ook bij nieuwbouw zien bezoekers van
de werkconferentie mooie kansen om woningen te mixen. Zo leren mensen
elkaar kennen om beter verbindingen te maken.

Blind zijn in Oud-Berkum
Toen een inwoner van Oud-Berkum steeds minder zicht kreeg en wist dat ze een hulphond zou gaan
krijgen, ging ze naar de supermarktmanager om over haar hond te vertellen. De supermarktmanager
vond het beter als de inwoner niet met hond voor 17.00 uur in de winkel zou zijn omdat andere klanten
er last van zouden hebben. Een ontoelaatbare reactie vanuit het VN-verdrag voor rechten van mensen
met een beperking. Maar de inwoner had toch liever dat de manager het eerlijk zegt, in plaats van dat je
het merkt aan de bejegening.

Heterogene wijken met een homogene leefstijl
Een flink discussiepunt op de werkconferentie, met als praktijkvoorbeeld
Oud-Berkum waar mensen met eenzelfde levensstijl en religieuze achtergrond
bij elkaar in de buurt wonen. De samenstelling van de wijk, zorgt volgens
de deelnemers, echter wel een grote sociale samenhang, waardoor omzien
naar elkaar heel gewoon is, en mensen binnen die gemeenschap voor elkaar
zorgen. De vraag komt dan op, of het erg is dat mensen met een andere
leefstijl zich niet thuis voelen in deze wijk.
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Veranderen van gedrag
Hoe verander je gedrag van mensen om begrip te vergroten en connecties
te verbeteren? Samenwerken in wijkinitiatieven, bijvoorbeeld tussen mensen
met en zonder beperking, wordt als een goede stap gezien. Elkaar aanspreken
op kwetsend of bevooroordeeld gedrag is een andere. Mensen met een
beperking moeten ook zelf initiatief nemen om mee te doen. En daarbij niet
forceren, niet op basis van ‘je recht halen’ handelen, maar in verbinding blijven
met de ander.
Én: begin bij kinderen. Geef prioriteit aan inclusieve speelplekken en scholen!
Daar zijn ook al wat goede voorbeelden van: in Educatief Centrum de
Nooterhof is er een zeer gemengd aanbod. Doe-boerderij de stadshoeve is
een biologische en groene plek, middenin de wijk, die uitnodigt om samen te
spelen. En de Schelledriehoek is een inclusieve speelplek. Er wordt opgemerkt
dat veel Zwolse jongeren ook al zeer behulpzaam zijn.

Mogelijke stappen
Ga óók voor mixen in leefstijl
De woningbouwvereniging aan tafel van de werkconferentie was overtuigd
dat versterking van ‘heterogene wijken met een homogene leefstijl’ een goede
stap is naar inclusie. De onderzoekers zijn het daar niet mee eens. Homogene
leefstijlen zorgen voor uitsluiting van andersdenkenden. De vrouw uit het
voorbeeld voelde zich bijvoorbeeld niet thuis in Oud-Berkum, ook doordat
zij een andere leefstijl heeft. Verken met de woningbouwvereniging, en ook
ten aanzien van het eigen beleid op het gebied van bouwen en wonen of
leefstijlen in Zwolle ook meer gemixt kunnen worden.

Sociale woningbouw
Op de werkconferentie wordt van alle kanten aangegeven dat er te weinig
sociale woningbouw is in Zwolle. Mensen moeten lang wachten op een plekje
op de woningmarkt en kunnen niet ‘wonen in de wijk waar ze willen wonen’.

Openbare ruimte en gebouwen
De gemeente Zwolle wil dat iedereen de openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo
onafhankelijk mogelijke manier kan gebruiken. Door de openbare ruimte zo in te richten dat iedereen
er gebruik van kan maken, wordt de openbare ruimte van iedereen en zijn aparte voorzieningen minder
nodig. De uitgangspunten voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte zijn in 2015 vastgelegd
in de ’Visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimte’ die vertaald is in richtlijnen ‘toegankelijke
stad Zwolle’. Gebouwen in gemeentelijk beheer moeten altijd aan deze richtlijnen voldoen. Bij het (ver)
bouwen van openbare gebouwen wordt de lokale belangenorganisatie betrokken.
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Verder inspireren over inclusie
Op het gebied van inclusief wonen krijgen nog niet alle mensen op de
werkconferentie scherp wat zij onder inclusie verstaan. Bij vrij veel ‘goede
voorbeelden’ gaat het om integratie, omgekeerde integratie of zorgzaamheid.
Daar waar het gaat om echt meedoen, gaat het vaak om mensen voor wie dat
al bijna vanzelfsprekend is. Niet zozeer om mensen die bijvoorbeeld mentale
uitdagingen hebben. De onderzoekers adviseren om mensen die interesse
hebben (zoals de deelnemers van de werkconferentie) verder te inspireren,
waardoor een grotere voorlopersgroep kan ontstaan.

Andere tips, ideeën en aandachtspunten
ÊÊ Goed voorbeeld: Gift-City: iedereen kan binnen lopen, werken, leren,
ontmoeten. Gerund door vrijwilligers.
ÊÊ Gemengd dweilorkest (maar wel heel veel mensen met een beperking)
ÊÊ IJsselheem is aan het aanpassen richting meer inclusie
ÊÊ “Triest als mensen die alleen wonen te weinig begeleiding krijgen en
vereenzamen”
ÊÊ Openbaar vervoer: de routes tussen wijken zijn niet te doen voor mensen
met een visuele beperking door te vaak overstappen.
ÊÊ Aanpassingen in huis moeten soms zelf betaald worden
ÊÊ Soms lopen mensen met een boog om je heen als je een geleidehond
hebt.
ÊÊ Er moet toegankelijk voetpadenbeleid komen om mensen met een visuele
beperking mee te kunnen laten doen. Vergeet de rateltikkers niet!

“Er is een zeker spanningsveld tussen je
streven naar onafhankelijkheid en het
afhankelijk zijn.”

conclusie
Zwollenaren zijn zeker gemotiveerd om te werken aan meer inclusie in de Zwolse
samenleving, maar het begrip “inclusief wonen” moet nog meer handen en voeten
krijgen. De stap van ‘omzien naar elkaar in de eigen wijk, met een homogene leefstijl’
naar inclusie zal nog best veel inspanning vragen van een brede groep voorlopers. Die
brede groep voorlopers is in de maak, er zijn zeker Zwollenaren die inclusie nastreven.
Maar die groep mag nog breder worden.
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inclusionlab
Inclusionlab is een netwerk van zelfstandig
ondernemers die zich al lange tijd in hun
werk laten inspireren door het ideaal van een
inclusieve samenleving.

Ontwerpprincipes

Inclusionlab coacht gemeenten, scholen,
maatschappelijke organisaties en bedrijven bij
co-creatie van verandering en schuwt daarbij niet
om grote uitdagingen aan te gaan. Het realiseren
van voor iedereen toegankelijke reguliere
voorzieningen in het onderwijs, arbeidsmarkt en
vrije tijd gaat gelijk op met een andere wijze van
ondersteunen van individuele inwoners.

Vanuit het leven van mensen: Er wordt direct
gewerkt aan concrete initiatieven in de
dagelijkse levenssfeer: de klas, de club, buurt of
werkvloer.

We begeleiden co-creatieve
veranderingsprocessen met alle betrokkenen,
organiseren trainingen, workshops en
presentaties of helpen bij onderzoek en
monitoring.

Co-creatie vanuit de samenleving: een grote
diversiteit aan inwoners, ondernemers, scholen,
clubs & verenigingen en gemeenten werkt in
alle aspecten van het traject samen. Of het nu
om visie, praktijk of een onderzoek gaat.

Inclusionlab zoekt actief samenwerking met
andere personen en netwerken die zich richten
op inclusie en werkt daarbij aan het vergroten
van de beschikbare kennis op nationaal en
internationaal niveau.

Van praktijk naar beleid: Vanuit een
inventarisatie op de inclusieve realiteit in de
gemeente én via ontwerp, uitvoering nieuwe
initiatieven en gezamenlijk leren, komen we tot
nieuw beleid.

Ons werk voeren we uit vanuit 5
ontwerpprincipes, die logischerwijs volgen uit
onze visie op inclusieve gemeenten:

Inclusie in brede zin: Een brede visie op inclusie
waarbij het gaat om toenemende participatie
van elk individu in de samenleving.

Stapsgewijs groeien in inclusie: Het gaat om
een meerjarig perspectief waarbij jaarlijks
nieuwe prioriteiten worden gesteld.

Contactgegevens
Inclusionlab
Generaal Joubertstraat 13 ZW
2021XA Haarlem
www.inclusionlab.nl
info@inclusionlab.nl
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