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Leeswijzer
In dit magazine kun je daar alles over lezen! Bo-
vendien hebben we ook vijf specifieke route-
kaarten opgenomen over onderwijs, werk &
inkomen, vrije tijd, de buurt en toegankelijkheid.
Hierin kun je lezen hoe Edenaren de volgende
stappen willen zetten. 
Ben je benieuwd naar de achterliggende verha-
len? Er is ook een interviewonderzoek gedaan,
waarin vijfenveertig inwoners, ondernemers,
scholen, clubs & verenigingen en maatschappe-

lijke organisaties uit Ede en de dorpen hun ver-
halen hebben 

verteld. In het Interviewonderzoek kun je niet al-
leen deze verhalen lezen, maar ook alle lessen
die we hebben getrokken uit de gesprekken die
we hebben gevoerd. Daarnaast heeft er een be-
leidsscan plaatsgevonden: ‘De Quickscan Inclu-
sieve Gemeenten.’ De uitkomsten hiervan vind je
in het derde magazine. 
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Introductie
Ben je klaar voor een reis naar de inclusieve samenleving? 
De gemeente Ede heeft als een van de voorloper gemeenten in het werken

aan inclusie de Motie Toegankelijke Gemeente aangenomen. Die motie

roept de gemeente op tot het opstellen van beleid voor algemene toeganke-

lijkheid van Ede en de dorpen. En het opstellen van een Lokale Inclusie

Agenda.

Deze routekaart is het reismagazine voor Ede Inclusief. Het laat je zien

welke stappen we zullen zetten de komende tijd, wat onze speerpunten zijn en

hoe we daar gaan komen, en wie daar allemaal bij betrokken zijn.

De bedoeling van het werken aan een inclusieve samenleving is om de ko-

mende jaren stapsgewijs dichterbij de inclusieve Edese samenleving te

komen. We weten nog niet precies wat we gaan tegenkomen, maar we heb-

ben al wel een reisschema op kunnen stellen. 

Wat kun je vinden in deze routekaart Ede Inclusief?

1 De aanleiding voor het werken aan een in-
clusieve samenleving, ons reisdoel, en hoe 
we van start zijn gegaan.  

2 Hoe is het nu in Ede? Wat is ons vertrek-
punt?

3 Wat zijn dan speerpunten voor ons beleid? 



Wat is de aanleiding voor deze reis?
Aanleiding voor de Motie Toegankelijke Ge-
meente van 11 februari 2016, was de invoering
van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen
met een beperking. Veel gemeenten in Nederland
grijpen de invoering van dat Verdrag aan als kans
om te werken aan een inclusieve samenleving.
Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan
deelnemen, ongeacht leeftijd, culturele achter-
grond, gender, inkomen, talenten of beperkingen.
Een inclusieve gemeente is gebouwd op de talen-
ten en interesses van alle inwoners. 
Inclusie betekent toenemende participatie van elk
individu in de samenleving, ongeacht leeftijd, cultu-
rele achtergrond, gender, inkomen, talenten en be-
perkingen (Bolsenbroek & Van Houten, 2010).

Inclusie kan worden gezien als onderdeel van
een continuüm waarvan de andere pool uitslui-
ting is (Unesco, 2005). Toegepast op bijvoorbeeld
onderwijs is er sprake van uitsluiting als kinderen
helemaal geen onderwijs volgen. Segregatie ge-
beurt als kinderen wel onderwijs volgen, maar
apart van andere kinderen, bijvoorbeeld in spe-
ciale scholen. Van integratie is sprake als indivi-
duen worden bijgespijkerd om in een specifieke
samenleving, school of werkplek te functioneren.

Bij inclusie gaat het om de omgekeerde bewe-
ging. Werken aan een inclusieve samenleving be-
tekent het gezamenlijk vormgeven aan een
samenleving, scholen, wijken, clubs en arbeids-
markt waar iedereen optimaal kan deelnemen.

Hoe zijn we aan de slag gegaan? 
Terwijl we aan inclusie werkten, wilden we gelijk
vanaf het begin een inclusieve werkwijze hanteren.
Tijdens het ontwikkelen van de routekaart hebben
we ons laten leiden door de volgende vijf punten: 

1 We starten vanuit het leven mensen. Vanuit ver-
halen over het dagelijkse leven van mensen 
geven we vorm aan concrete initiatieven: in de 
klas, de club, de buurt of de werkvloer.  

2 We gaan uit van inclusie in brede zin. Inclusie 
gaat niet alleen over mensen met een beper-
king. Inclusie gaat om toenemende participatie 
van elk individu in de samenleving, ongeacht 
culturele achtergrond, leeftijd, taal, gender, sta-
tus, talenten en beperkingen.

3 We maken het samen. Inwoners, maatschap-
pelijke organisaties, ondernemers en de over-
heid slaan de handen ineen en gaan samen aan 
de slag. Mensen met een beperking en hun or-
ganisaties zijn hier vanzelfsprekend bij betrokken.

4 We leren van de praktijk. We kijken goed naar 
hoe het nu is, in het leven van mensen en de 
praktijk van professionals. Hoe kun je daar 
samen leren en ontwikkelen? Knelpunten in be-
leid en regels pakken we daadkrachtig aan.

5 We groeien stapsgewijs in inclusie. Natuurlijk 
willen we zo snel mogelijk zo ver mogelijk 
komen en zijn sommigen van ons weleens on-
geduldig. Toch komen we verder als we samen 
stapsgewijs groeien in inclusie.

Wat ligt er aan de basis van deze 
routekaart?
De routekaart is ontwikkeld in een cocreatie van in-
woners, organisaties en gemeente. Ruim vijftig  in-
terviews zijn gehouden op straat en bij mensen
thuis. Er zijn vijf thema-avonden georganiseerd
waar ruim honderd Edenaren van gedachten wis-
selden over visies en lokale voorbeelden van inclu-
sie: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de
buurten en de fysieke omgeving, bij clubs, vereni-

gingen en in het culturele leven en natuurlijk ook de
toegankelijkheid van de fysieke omgeving, digitale
wereld en communicatie. Door middel van de
Quickscan Inclusieve Gemeenten onderzochten
beleidsadviseurs van de gemeente hoe inclusief de
gemeente zelf is in haar beleid en manier van orga-
niseren.
Een brede Denktank van inwoners, maatschappe-
lijke organisaties, scholen, ondernemers, sport-
clubs, vertegenwoordigers van de Gehandicap-
tenraad, Onderling Sterk Ede, Adviesraad Sociaal
Domein en gemeenteraadsleden volgde het proces
op de voet. Zij brachten hun contacten in met sleu-
telfiguren uit Ede en de dorpen. Ze vroegen door en
gaven aan wat voor hen echt belangrijk is in de
Routekaart. Inspiratie, reflectie en denkkracht dus!
Met de lessen uit al deze stappen hebben inwoners
en raadsleden prioriteiten gesteld tijdens de infor-
matiebijeenkomst van 9 maart 2017. Waar willen we
dat onze route op weg naar inclusie eerst langs
voert? En waar gaan we daarna naartoe?
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1 Interviews
In november hebben twee interviewteams van In-
clusionab veertig mensen geinterviewd, thuis of op
het werk. We kwamen die mensen op het spoor
door gesprekken op straat, via denktankleden, via
mensen uit ons eigen netwerk, via raadsleden, be-
stuurders en ambtenaren. Door telkens door te vra-
gen ontstond er een sneeuwbaleffect en raakten
steeds meer mensen betrokken. Zo spraken we een
grote diversiteit aan inwoners en belangrijke orga-
nisaties die actief zijn op diverse levensterreinen:
o.a. scholen, kerken en moskeeën, culturele instel-
lingen, zorgorganisaties, welzijnswerk en onderne-
mers.
Er zijn heel veel verhalen verteld. Mooie, inspire-
rende verhalen. Maar ook verhalen die verbazing
wekten, of verwondering. Er is frustratie gedeeld,
we kwamen kleine, betekenisvolle initiatieven
tegen, die zomaar kunnen bestaan, alsof inclusie
een vanzelfsprekendheid is. 
Daarnaast hebben raadsleden en een wethouder
tijdens de straatinterviews met vijfentwintig inwo-
ners gesproken, waarbij veel verhalen zijn verza-
meld en thema’s zijn benoemd.
Al die verhalen zijn uitgeschreven en gebundeld in
het interviewonderzoek. Daarnaast hebben we de
inzichten geordend naar 12 levensthema’s die te
herleiden zijn naar het VN- verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking. 

2 Quickscan
Twaalf beleidsadviseurs en bestuurders hebben
gekeken hoe inclusief de gemeente zelf is in haar
beleid en manier van organiseren. Zij gebruikten
daarvoor de Quickscan Inclusieve gemeenten van
Inclusionlab. Zo kregen we antwoord op vragen als
‘Wat zijn mooie nieuwe ontwikkelingen op verschil-
lende terreinen? Wat is er nog niet zo goed gere-

geld? En welke volgende stappen zouden we in de
gemeente Ede kunnen zetten?’ Op 12 levensterrei-
nen is er zo een doorlichting gemaakt van het be-
leid. De precieze resultaten kun je lezen in het
Magazine over de Quickscan. 

3 Thematafels
In december 2016 en januari 2017 zijn er verder vijf
thematafels georganiseerd over onderwijs, arbeid,
vrije tijd, wonen en toegankelijke omgeving. Tijdens
deze bijeenkomsten wisselden ruim honderd inwo-
ners, scholen, bedrijven, clubs & verenigingen hun
ervaringen uit. Mooie initiatieven en knelpunten
kwamen aan bod, visies op inclusie op het gebied
van onderwijs, arbeid, vrije tijd, wonen en toegan-
kelijke omgeving. We maakten gebruik van de ken-
nis die er al in Ede is, door goede voorbeelden uit te
nodigen om hun verhaal te vertellen. Vervolgens
keken we hoe we dat het groter kunnen maken.
Waar kansen, ideeën, maar ook obstakels en mooie
initiatieven liggen om inclusie in Ede te bevorderen. 
Op die manier waren de thematafels een belang-
rijke bron van informatie en inspiratie. De stappen
die we nu gaan zetten op het gebied van onderwijs,
arbeid, vrije tijd, wonen en toegankelijke omgeving
volgen rechtstreeks uit de thematafels. 
De belangrijkste tip die we meekregen tijdens de
thematafels is om nu snel te starten met hele zicht-
bare pilots en projecten, zodat snel meer mensen
kennis maken met hoe je zelf kunt werken aan een
inclusieve samenleving. 

4 Informatiebijeenkomst
Op 9 februari 2017 heeft het College de Raad geïn-
formeerd over de uitvoering van de motie Toegan-
kelijke gemeente. Voorafgaand aan de bijeenkomst
had het College een samenvattend memo gestuurd.
Tijdens de bijeenkomst maakten de Raadsleden en 
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Hoe is het nu in Ede? Wat is ons vertrekpunt?
Hoe inclusief is Ede nu en wat vinden Edenaren belangrijk? Wat leeft er in de Edese samenleving? Om daar
achter te komen zijn vier belangrijke stappen gezet:

1 De interviews
2 De Quikscan Inclusieve Gemeente 

3 De thematafels
4 De informatiebijeenkomst 
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aanwezige inwoners (waaronder ook Denktank
leden) kennis met de opbrengst van het luisteren en
ophalen uit de samenleving. Ook gaven zij op de 5
thema’s van de thematafels aan waar de prioritei-
ten voor de korte, middellange en lange termijn
moeten liggen bij het werk aan inclusie in Ede. 

Daarbij stonden 7 lessen centraal:
1 Sluit aan bij de samenleving; ken de initiatieven, 

neem initiatiefnemers serieus;
2 Niet alles in één keer; in alle leefgebieden spe-

len inclusievraagstukken, de routekaart vraagt 
om keuzes en volgtijdelijkheid;

3 Maak zichtbaar wat er gebeurt; voorbeelden in-
spireren tot kopiëren, vernieuwen, elkaar vinden
en co-creëren; 

4 Wees laagdrempelig in spreken, schrijven en 
gebruik ook beeld- en handentaal;

5 Investeer in bewustwording, en begin daarmee 
in de eigen organisatie;

6 Blijf de vraag stellen: hoe draagt gemeentelijk 
beleid bij aan inclusie;

7 Hanteer een kwaliteitscirkel: evalueren, verbe-
teren en voortbouwen.

10
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routekaart inclusief onderwijs

   n inclusief onderwijs leren alle kinderen samen, maar 

00ieder op zijn of haar eigen niveau. Het onderwijs wordt zo  

gegeven dat elk kind goed kan leren. Maakt niet uit wat je 

culturele achtergrond, taal, inkomen, talent of beperking    

is. Het onderwijs sluit aan bij de leerdoelen, interesses 

en talenten van alle kinderen. Elk kind vervult een bij-

drage aan de school.

Ede:
inwoner: ’In de twintig weken echo bleek 

dat er iets aan de hand is met de hersenen 

van Maartje. Ze is nu tien jaar oud. Ze zit 

op een gewone reguliere school hier in 

Ede, met dertig kinderen in de klas, en maar 

één leerkracht.

Het gaat heel goed. Ze volgt een aparte leerlijn en haalt toch D1 niveau. 

Het perspectief is dat ze naar het VMBO kan.’
 
leerkracht: ‘Op onze school zat een meisje dat gevlucht is uit Myanmar. 

Toen ze binnenkwam, sprak ze nog geen Nederlands. In het paspoort 

van haar moeder stond dat ze 12 was. En als een kind 13 is, 

dan heeft de school geen recht meer op budget. De tandarts 

heeft onderzoek gedaan en daaruit bleek dat zij waarschijnlijk 

pas 9 is. De gemeente wilde echter, na herhaaldelijk aandringen, 

geen wijziging in haar paspoort doorvoeren. We hebben haar toch 

binnen de school gehouden. Dan maar geen budget. De gemeente 

heeft wel voorzien in een toelage voor taalonderwijs. Nu zit ze op 

het VMBO, ook zonder budget trouwens.’
 

Er zijn al mooie voorbeelden in Ede. Er zijn scholen waar 

kinderen met Nederlandse en andere culturele achtergronden 

samen in de klas zitten. Ook kinderen die gevlucht zijn. Er zijn 

scholen waar kinderen in een rolstoel net zo welkom zijn 

als de rest. En scholen waar kinderen met en zonder 

beperking samen goed onderwijs volgen. Toch 

kan er ook nog veel verbeteren in Ede. Hoe leren 

kinderen met verschillen omgaan, terwijl ze tussen 

buurten, scholen en groepen nog zo diep gevoeld 

worden?

    Ook bij inwoners ligt er
een behoefte:
Of ik het ideaal vind? Het is echt haar redding geweest. Ik wist 

niet wat ik moest beginnen voordat ze naar de klas voor 

hoogbegaafden ging. Ze was echt ongelukkig. En ze knapte 

er enorm van op. Maar als ik diep in m’n hart kijk: we 

hebben zo de neiging om mensen in hokjes stoppen, 

daar houd ik niet van. Als het niet had gehoeven, dan 

had ik het niet gedaan.

Van 

verschil 
naar 

diversiteit

‘Goed voorbeeld doet goed volgen,’ zeggen de deelnemers van de thema- 

tafel.

Laten we gewoon beginnen, met kleine initiatieven en kleine stappen. 

Mogelijk kunnen we een pilot starten. Bijvoorbeeld op vijf scholen, elk 

een klas. Als we iets hebben bereikt om trots op te zijn, maken we 

bewust gebruik van de olievlek werking. Zo kunnen alle kinderen profijt 

hebben van wat is bereikt.

Ook is het fijn als er iemand in de gemeente is die veel weet van 

inclusief onderwijs. Bij wie we terecht kunnen als we vragen 

hebben. Zodat we niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te 

vinden. En een website waar we informatie kunnen vinden.

We denken graag verder over inclusief onderwijs. Ook samen met 

mensen van clubs en verenigingen of van de arbeidsmarkt. Zo kunnen 

we ook de aansluiting tussen school en werk aanpakken.

Welke stappen willen we zetten?

II

‘Het niveau van de school in de welstandsbuurt 

was hoger dan die in mijn eigen wijk.’ ‘Kinderen uit 

verschillende kringen gaan niet met elkaar om.’ ‘Als 

sportservice kunnen we geen contact krijgen met een 

aantal christelijke scholen in de dorpen, ik maak me 

daar zorgen over’

Er is in Ede behoefte om een diversiteit aan 

kinderen samen te laten leren. Een aantal 

leerkrachten geven er bewust vorm aan en 

zouden dat graag uitbouwen.

‘Een pilot inclusief

onderwijs? Nou dat zou ik echt

heel leuk vinden in mijn klas. Alleen dat 

ellenlang vergaderen, dat

hoeft niet van mij.’

MOOIE INITIATIEVEN UIT
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In inclusief 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 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
inclusief onderwijs ook verder dan passend on-
derwijs. 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
elk kind gevraagd wat het wil leren, wat het wil
bijdragen aan de school en waar het support bij
nodig heeft. In projectonderwijs werken alle kin-
deren 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 ge-
zocht. Inclusief onderwijs is heel goed te combi-
neren met andere onderwijsconcepten. 

Er zijn in Nederland al een aantal scholen die ac-
tief streven naar inclusief onderwijs. Kijk bijvoor-
beeld naar de onlangs verschenen publicatie
over de ‘Zo kan het ook scholen’ (Greven & Hart-
holt, 2016).  Ook op de thematafel over Inclusief
onderwijs kwamen al enkele zeer mooie initiatie-
ven uit Ede naar voren die in deze richting wijzen.
Inclusief onderwijs betekent iets voor alle leerlin-
gen. Leerlingen zonder beperking hebben de-
zelfde of betere academische leerprestaties,
betere sociale vaardigheden en een beter pro-
bleemoplossend vermogen. Leerlingen met een
beperking hebben daarnaast ook nog meer kans
op een betaalde baan. Dit geldt ook voor kinderen
uit gezinnen met financiële problemen. Een ouder
vertelt haar verhaal op de thematafel: 

‘In de twintig weken echo bleek dat er iets aan
de hand is met de hersenen van mijn dochter
Maartje. Ze is nu tien jaar oud. Ze zit op een ge-
wone reguliere school hier in Ede, met dertig
kinderen in de klas, en maar één leerkracht. Ik
bemoei me niet met hoe de leerkrachten met
haar omgaan want het is hun verantwoordelijk-
heid. Zij hebben de kennis en vaardigheid. We
zijn heel open geweest over haar beperking. We
hebben een lang gesprek op school gehad toen
ze er binnen kwam. Ook hebben we een avond
georganiseerd voor alle ouders.  Ik weet niet
wat ze op school gedaan hebben, maar het gaat
heel goed. Ze volgt een aparte leerlijn en haalt
toch D1 niveau. Het perspectief is dat ze naar
het VMBO kan.’ 
Ook waren er leerkrachten aanwezig die graag
vormgeven aan diverse leeromgeving. Een leer-
kracht vertelt: 

‘Op onze school zat een meisje dat gevlucht is

uit Myanmar. Toen ze binnenkwam, sprak ze nog
geen Nederlands. In het paspoort van haar moe-
der stond dat ze 12 was. Omdat ze er echter veel
jonger uit zag en nog geen Nederlands sprak,
hebben we haar laten instromen in groep 5. Bin-
nen anderhalf jaar lukte het haar vloeiend Ne-
derlands te spreken. We hebben echter altijd
gedacht dat ze jonger is dan 12. En als een kind
dertien is geworden, heeft de school geen recht
meer op budget. Er is tandheelkundig onderzoek
gedaan en daaruit bleek dat zij minimaal drieën-
half jaar jonger is. De gemeente wilde echter, na
herhaaldelijk aandringen, geen wijziging in haar
paspoort doorvoeren. We hebben haar toch bin-
nen de school gehouden. De gemeente is tege-
moetgekomen door een taalsubsidie. Toen ze in
groep acht zat beheerste de ze de taal op het ni-
veau van groep zeven. Rekenen deed ze wel op
niveau. Ze is enkele jaren geleden naar het
VMBO gegaan. Een school wilde haar geen on-
derwijs bieden, omdat ze ook op de middelbare
school geen budget voor haar krijgen. De an-
dere school wel, en ze doet het daar goed!’  

Inclusief onderwijs: 
• Scholen, cursus & opleidingscentra zijn toe-

gankelijk voor elke inwoner. 
• Onderwijs wordt op zodanige wijze vormgege-

ven dat elk individu optimaal kan leren. 
• Leerlingen leren samen, maar toch ieder op 

zijn of haar eigen niveau. 

Iedere individuele inwoner kan: 
• Regulier onderwijs volgen. 
• Scholing & opleiding volgen van eigen keuze. 
• Zelf sturing geven aan eigen groei & ontwikke-

ling. 
• Levenslang leren in opleiding, werk & vrije tijd. 
• Een door werkgevers erkende startkwalificatie 

halen. 

Wat betekent inclusie in het on-
derwijs?

1 Wat is Inclusief Onderwijs?
‘In inclusief onderwijs leren alle kinderen samen, maar ieder op zijn of haar

eigen niveau. Het gaat erom een leeromgeving te creëren waar elk kind op-

timaal kan leren, maakt niet uit wat je culturele achtergrond, status, taal, in-

komen, talenten en beperkingen zijn.’ 

Verslag thematafel inclusief onderwijs 
‘Een school waar elk kind optimaal kan leren!’ 
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Inwoner: ‘Mijn dochter heeft een meervoudige be-
perking, dus dat kan niet op regulier onderwijs. Ten-
minste, als die voorzieningen er zouden zijn die zij
nodig heeft, dan zou het heel mooi zijn als zij op re-
gulier onderwijs terecht kan.’

Inwoner: ‘Indertijd moesten we voor speciaal onder-
wijs helemaal naar Arnhem. We probeerden een
paar jaar regulier maar dat ging niet. Er miste op die
school kennis over zijn problematiek. Daarom durf-
den ze het op school niet aan. Het schoolhoofd van
de middelbare school met een afdeling praktijkon-
derwijs zei toen we ons daar gingen oriënteren voor
onze zoon: ‘Ik weet niet of we dat wel willen…of

daar wel gericht op zijn.’ We zijn voor het VSO weer
uit moeten wijken naar Arnhem.  Hij heeft daardoor
bijna geen relaties of vrienden hier in Ede.  Behalve
degenen met wie hij meerijdt in het busje.’ 

Wat zegt het beleid? 
De gemeente zoekt naar haar rol in de pedagogi-
sche civil society (= de rol van de gemeente met be-
trekking tot onderwijs). Ze vindt inclusie in het
onderwijs belangrijk. Maar de uitsplitsing in ver-
schillende schooltypen, en de vrijheid van onderwijs
kan het lastig maken om gericht aan inclusie in het
onderwijs te werken. Wat vindt de gemeenteraad?
Wil zij hierop investeren? 

Van versnippering naar diversiteit 
Er zijn scholen in Ede en de dorpen scholen die
vooral de laatste jaren aan de slag zijn gegaan met
diversiteit in het onderwijs. Scholen waar het nor-
maal is dat kinderen met een Nederlandse en een
andere culturele achtergrond, inclusief kinderen die
gevlucht zijn samen in de klas zitten. Er zijn scholen
waar kinderen in een rolstoel net zo welkom zijn als
de rest. En scholen waar kinderen met en zonder
beperking samen goed onderwijs volgen. Dat blijkt
ook uit de verhalen van de ouders. Toch kan er ook
nog veel verbeteren in Ede. Hoe leren kinderen ver-
schillen overbruggen terwijl die verschillen tussen
buurten, scholen en groepen nog zo diep gevoeld
worden? 

Inwoner: ‘Mijn kinderen zaten eerst op de school
hier in de buurt. Ik wilde niet dat ze bij elkaar in de
klas zitten. Toen de oudste traag bleek en ze wel bij
elkaar zouden komen ben ik gaan zoeken naar een
school met twee groepen drie. Die school die stond
in een welstandswijk. Op die school duikelde mijn
jongste zoon van de beste in rekenen naar de
slechtste in rekenen. Hij bleek een enorme achters-
tand te hebben opgelopen. Een jaar goede Remedial
Teaching heeft dat helemaal recht getrokken.’  

Leerkracht: ‘De versnippering in de samenleving
laat zich ook zien in het onderwijs. Nu al, in de bo-
venbouw van de lagere school, zie je dat de kringen
in de klas, de kringen in de samenleving, in het dorp,

weerspiegelen. Je ziet weinig interactie tussen de
kringen. De samenleving verhardt. De scheiding tus-
sen hockey en voetbal, tussen locals en import.
Soms zie je dat de uitspraken in de opstellen van
kinderen de opvattingen van ouders letterlijk weer-
spiegelen: ‘Zwart en wit moeten gescheiden blijven.’
Samenwerking tussen de scholen in mijn dorp is
verder ook niet echt mogelijk. Er is een waterschei-
ding in geloof.’ 

Er is in Ede behoefte om een diversiteit aan kinderen
samen te laten leren. Een aantal leerkrachten geven
er bewust vorm aan en zouden dat graag uitbouwen. 

‘Een pilot inclusief onderwijs? Nou dat zou ik echt
heel leuk vinden in mijn klas. Alleen dat ellenlang
vergaderen, dat hoeft niet van mij.’ 

Ook bij inwoners ligt er een behoefte:
Inwoner: ‘Ik heb VSO gedaan. Dat is geen echte
school, je deed geen taal of rekenen. Je deed din-
gen.’

‘Of ik het ideaal vind? Het is echt haar redding ge-
weest. Ik wist niet wat ik moest beginnen voordat ze
naar Leonardo (onderwijs voor hoogbegaafden)
ging. Ze was echt ongelukkig. En ze knapte er enorm
van op. Maar als ik diep in m’n hart kijk: we hebben
zo de neiging om mensen in hokjes stoppen, daar
houd ik niet van. Als het niet had gehoeven, dan had
ik het niet gedaan.’ 
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2 Hoe is het in Ede? En wat 
vinden we belangrijk? 
Wat geven scholieren & studenten, ouders, leerkrachten en beleidsmakers
aan over inclusie in het onderwijs in de huidige situatie? Wat zijn knelpunten
en wat vinden we belangrijk? In Ede Inclusief hebben inwoners, leerkrach-
ten en beleidsmakers met elkaar van gedachten gewisseld in de interviews,
in de Quickscan inclusieve gemeenten en tijdens de thematafel. Wat komt
daaruit?  



Wereldwijd is veel onderzoek gedaan en informatie
beschikbaar over inclusie. Mooie bronnen zijn de
filmpjes over de SWIFT schools, de Index voor In-
clusie en de literatuur over didactische benaderin-
gen in het inclusief onderwijs. Daarnaast is er in
enkele landen ook ervaring opgedaan met het vorm-
geven aan een nationaal curriculum dat je op ver-
schillende niveaus kan doorlopen. Hoe zou het zijn
als je rekenen op tien verschillende niveaus kan af-
ronden? Zodat je altijd een diploma haalt waardoor
werkgevers kunnen weten waar jouw kwaliteiten
liggen?

Hoe begin je? 
‘Voor het vormgeven aan inclusief onderwijs is lef
nodig, en experimenteerruimte.’
Scholen kunnen op verschillende manieren begin-
nen met het geven van inclusief onderwijs. Som-
mige scholen beginnen met één kind, één ouder,
één leerkracht. Het kan ook op schoolniveau begin-
nen: een school die besluit de deuren open te zetten
voor elk kind uit de buurt. Nationale overheden kun-
nen ook bewust vormgeven aan inclusief onderwijs.
Een voorbeeld is de beweging die Nieuw-Zeeland
eind jaren negentig heeft ingezet. Tenslotte kan het
ook regionaal opgepakt worden. Door bijvoorbeeld
op vijf scholen in elk één klas een cocreatief initiatief 
op te starten en met elkaar te leren. Initiatieven die
aansluiten bij de uitdagingen van de school. 

Een school die werkt met de 
index voor inclusie als motor van 
verandering binnen de school. 

Tijdens een verkennend gesprek kwamen allerlei
vragen aan de orde. Hoe kunnen we alle lagen van
het onderwijssysteem betrekken bij het vormgeven
aan inclusie? Wat is er nodig voor de vorming van
leerkrachten, ook in de vooropleiding aan de PABO?
Hoe kunnen geldstromen en arrangementen bijdra- 
gen aan inclusief onderwijs? Hoe kan de inspectie
bijdragen? Zijn er extra handen in de klas nodig?Hoe
kunnen we bewust zorgen voor een cultuuromslag?

Tijdens de thematafel ontstaat een kritische reflectie
op het schoolsysteem. In het huidige systeem staan
de prestaties van de scholen voorop, scholen wor-

den gerankt naar slagingspercentages en scores bij
de cito toets. Ook is het onderwijs nogal cognitief
van aard. De vraag wordt gesteld of het huidige on-
derwijs tegemoetkomt aan de vaardigheden die er
in de toekomst van de kinderen wordt gevraagd. Een
school die goed inclusief onderwijs biedt, kan door
de huidige dynamiek in ranking, en door de praktijk
van inspectie nadeel ondervinden. Het kan ook een
aanzuigende werking krijgen, waarmee je het te-
genovergestelde bereikt en een speciale school lijkt
te worden. Daarom is het belangrijk dat veel scholen
meedoen.

3 Hoe willen we aan inclusie 
werken? Wat willen we
bereiken?  
Tijdens de thematafel hebben inwoners, leerkrachten en intern begeleiders
geanimeerd van gedachten gewisseld. Er was veel enthousiasme. De vraag
was vooral: hoe kunnen we bewust vormgeven aan inclusie in het onderwijs
en wat hebben we daarvoor nodig?

4 Welke inspiratie hebben 
we opgedaan?  
Tijdens de thematafel kwamen diverse inspiratiebronnen voor het werken
aan inclusief onderwijs naar voren. PABO studenten van de Christelijke Ho-
geschool Ede hebben een mooie film gemaakt die alle voordelen, vragen en
dilemma’s in het inclusief onderwijs goed belicht. Daarnaast is in december
2016 een publicatie verschenen over scholen die werk maken van inclusief
onderwijs in Nederland. 

http://https://www.youtube.com/

watch?v=KyvP--hth84

http://https://www.in1school.nl/images/  >

Publicaties/Zo_kan_het_ook_scholen_ >

Magazine_2016_Digitaal.pdf >

https://www.youtube.com/watch?v=NRR67_osT-Q&t=6s
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Daarbij is het fijn als kennis op één plek toegankelijk
is. Dat niet iedereen het wiel opnieuw moet uitvin-
den. Er is behoefte hierin te leren. Bijvoorbeeld door
een aanspreekpunt in de gemeente in te stellen. Ie-
mand bij wie je met je vragen over inclusief onder-
wijs terecht kan. Daarnaast kan uitwisseling in
bijeenkomsten en een laagdrempelige digitale om-
geving helpen. Voor kennisdeling, maar ook als por-
tal voor het vinden van allerhande informatie. 

Belangrijk is dat de beweging richting inclusief on-
derwijs op een veilige manier wordt ingezet, zodat

vervolgonderwijs op niveau voor alle kinderen ge-
waarborgd is.

De deelnemers willen graag een vervolgbijeen-
komst om breder van gedachten te wisselen. Moge-
lijk ook met andere velden, zoals werk & inkomen,
vrije tijd en de inclusieve buurt. Zodat ook domein
overstijgende issues, zoals de aansluiting tussen
onderwijs en arbeid kunnen worden aangepakt. 

5 Welke eerste stappen 
willen we zetten?  
‘Goed voorbeeld doet goed volgen,’ zeggen de deelnemers van de themata-
fel. Het is belangrijk om gewoon te beginnen, met kleine initiatieven. Moge-
lijk kan dat vorm krijgen in een pilot, waarin groepen op verschillende
scholen betrokken zijn. Zorg daarin voor succes! Boek resultaten! Laat de
pilot vooraf worden gegaan door een proces van visie ontwikkeling. Als
derde stap kan bewust gebruik worden gemaakt van de olievlek werking om
scholen van elkaar te laten leren en in meerdere groepen en scholen initia-
tieven op te starten. Hiervoor moet bewust vormgegeven worden aan een
veranderproces. 

routekaart
inclusieve

arbeidsmarkt
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Werkgever: ’We moeten het niet zo moeilijk maken 

en niet zo afhankelijk zijn van subsidies, zoals de 

sociale werkvoorziening of reïntegratiebedrijven zijn, 

want de regels veranderen de hele tijd. Een 

levensvatbaar bedrijf is niet op subsidie gericht. Een 

derde van mijn werknemers heeft een arbeidsbeperking. Ze krijgen naar 

loonwaarde uitbetaald, voor de rest krijgen ze een loonaanvulling. Ik maak goede 

koppels, dat werkt prima. Ieder heeft zijn talenten. Wat wij doen zouden heel veel 

bedrijven ook kunnen doen.’
 

Inwoner: ‘Ik werk bij dagbesteding voor ouderen. Ik heb een opleiding gedaan en 

doe bijna alles wat mijn collega’s doen, maar ik heb nog geen contract. 

Ik krijg een uitkering, maar dat is toch anders. Misschien krijg ik 

binnenkort een contract, dan hoor ik er ook gewoon bij.’
 

Van 

etiket
naar 

talent

     en inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waar iedereen wel- 

0000kom is en betaald werk kan verrichten. Het betekent de arbeids- 

markt anders vormgeven dan dat we gewend zijn. Dat betekent iets 

voor hoe we talent inzetten, hoe we de werkvloer vormgeven en 

voor hoe we geldstromen organiseren. Er moet nog veel gebeuren, 

maar er zijn al wel heel mooie voorbeelden beschikbaar in Ede en de 

dorpen. Kennis en ervaring waar we op kunnen voortbouwen.
 

Hoe doe je dat? Bedrijven, de arbeidsmarkt zo inrichten dat iedere 

geschikte werknemer welkom is, ongeacht culturele achtergrond, 

leeftijd, gender, talenten en beperkingen? Hoe kun je ruimte maken 

voor werknemers met een beperking of met wat minder energie?

Ede:

Er zijn al mooie voorbeelden in Ede. Sommige mensen met 

een arbeidsbeperking werken in gewone bedrijven en krij- 

gen salaris naar loonwaarde, aangevuld met een loonkosten- 

subsidie.

Maar lang niet iedereen krijgt die kans. Dove mensen hebben 

bijna nooit betaald werk. En als je van Marokkaanse afkomst bent, 

kom je vaak niet eens op een passende stageplaats bin- 

nen.
 

’In ons netwerk bij het ROC en in Ede horen we vaak verhalen dat 

studenten van allochtone afkomst moeilijk aan een stageplek komen. 

Of alleen maar buiten hun eigen vakgebied. ‘Alles behalve een Marok- 

kaan’ zeggen die bedrijven.’
 

Er zijn in          Ede al veel initiatieven om mensen met behulp van rege- 

lingen aan het werk te helpen. Voorbeeldbedrijven willen 

graag laten zien wat er allemaal mogelijk is, met geduld 

en aandacht voor aangepaste werkprocessen.

’Ik heb iemand anderhalf jaar geleden parttime in 

dienst genomen die anders niet aan het werk kon komen. Dat gaat 

eigenlijk prima. We hebben zijn werkzaamheden zo ingericht zodat 

hij niet te veel last heeft van stress, maar dat blijkt nu steeds minder 

nodig.’
 

Inwoners en professionals willen graag af van de 

labels en etiketten.’Het begint met het ‘ontlabe- 

len’ van mensen. Geen etiketten met beperkingen 

of stoornissen, maar uitgaan van talenten, interes- 

ses en energie van mensen.’

E MOOIE INITIATIEVEN UIT
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Welke stappen willen we zetten?
De gemeente werkt al hard samen met het UWV, bedrijven, opleidingsinstituten in de 

regio Food Valley aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeids- 

markt.

Vanuit de samenleving hebben we in het kader van Ede Inclusief de 

volgende tips:

1 Inclusie is de nieuwe norm
Het begint met het ‘ontlabelen’ van mensen. Ga uit van talenten, inte- 

resses en energie van mensen.

Als iemand werk verricht, hoort daar een arbeidscontract bij. Een regu- 

lier contract maakt dat je er gewoon bij hoort.

Investeer tijd en aandacht in gericht ‘ontlabelen’ en omzetten van afhan- 

kelijkheidsrelaties naar gewone contracten. Het gaat niet vanzelf.

2 Leren & experimenteren
Start als gemeente samen met andere kleine en grote werkgevers een project op waarbij 

iedere werkgever, waaronder de gemeente, werkt aan een inclusieve werkvloer. Zet 

daarvoor een veranderproces op, waarin wordt geleerd & geëxperimenteerd, en met 

olievlekwerking naar andere bedrijven. Gaandeweg worden belemmeringen in geldstro- 

men, wet- en regelgeving geïnventariseerd en opgelost.

Zet een dergelijk project op waarbij acht jongeren of volwassenen met afstand tot de 

arbeidsmarkt op zoek gaan naar een baan op basis van hun interesses en talenten. Een 

netwerk van inwoners, ondernemers, UWV, sociale dienst, gemeente vormen een ver- 

anderteam en gaan aan lerende aan de slag. Gezamenlijk kijken zij wat zij onderweg 

tegenkomen en hoe de huidige praktijk, beleid, geldstromen, wet & regelgeving kan 

worden verbeterd.

3 Bouw aan vertrouwen en bewustzijn
Ga uit van persoonlijk maatwerk en een langdurige coachingsrelatie, juist ook bij de 

overstap naar nieuwe bedrijven. Coach werkgevers ook actief.

Ontwikkel netwerken en wees daar creatiever in. Ontsluit bijvoorbeeld het netwerk van 

een ondernemer voor een werkzoekende, vanuit het persoonlijk contact en commitment.

Maak gebruik van plaatselijke rolmodellen en voorbeeldbedrijven. Zodat duidelijker wordt 

dat veel mensen graag willen en kunnen werken

Neem als gemeente samen met andere toonaangevende organisaties in de regio een voor- 

trekkersrol in als het gaat om diversiteit in personeelsbeleid

4 Verlaag drempels & benut ruimte in de regels
Benut als gemeente alle mogelijkheden om lokaal aan te besteden, zodat bedrijven die 

diversiteit praktiseren, ook profiteren van opdrachten.

Besteed meer aandacht aan werkgelegenheid op opleidingsniveau 1 en 2. Nu gaat veel 

aandacht naar binnenhalen van hoogopgeleid werk.

Onderzoek de mogelijkheden van herverdeling in werk. Is het mogelijk om met kortere 

werkdagen of het delen van banen nieuwe kansen te creëren?

Besteed specifiek aandacht aan de baankansen van dove mensen en mensen met een 

andere culturele achtergrond.

 

routekaart inclusief arbeidsmarkt
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worden en ertoe doen, gewaardeerd worden
voor wie je bent.’

Inwoner: ‘Ik heb eerst bij een supermarkt ge-
werkt en nu ben ik bij een school begonnen als
conciërge. Ik heb nog steeds een uitkering,
maar het is ooit wel de bedoeling om een echte
baan te krijgen. Dat wil ik graag want het is toch
ander geld wat je dan hebt. Je werkt er dan zelf
voor en is niet te vergelijken met een uitkering,
het voelt anders.’

Wat betekent inclusie op de arbeids-
markt?

Inclusieve arbeidsmarkt: 
• Er is sprake van een arbeidsmarkt die de diversi-

teit aan inwoners weerspiegelt. Iedereen kan 
betaald werk verrichten, aansluitend bij zijn of 
haar eigen interesses en talenten. 

• Bedrijven en organisaties geven vorm aan een 
werkvloer waar ieder individu kan optimaal bij-
dragen. 

• Iedere inwoner heeft voldoende inkomen om 
optimaal deel te nemen in de samenleving. 

Bij een inclusieve arbeidsmarkt is er voor ieder-
een werk dat aansluit bij zijn of haar interesses
en talenten. De diversiteit aan inwoners weer-
spiegelt de deelname op de arbeidsmarkt. Ieder-
een kan betaald werk verrichten naar zijn/haar
mogelijkheden. 
Bedrijven en organisaties geven vorm aan 
een werkvloer waar ieder individu optimaal kan
bijdragen. Iedere inwoner heeft hierdoor vol-
doende inkomen om mee te doen.

Iedere individuele inwoner heeft: 
• Betaald werk dat aansluit bij zijn of haar interes-

ses en talenten. 
• De kans om door te groeien en naar eigen keuze 

stappen te zetten in zijn of haar carrière. 
• Voldoende inkomen om mee te doen. 
• Eigen regie over financiën. 
• Recht op eigen bezit. 
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1 Wat is een inclusieve 
arbeidsmarkt?
Een inclusieve arbeidsmarkt is zodanig ingericht dat iedereen door middel
van betaald werk optimaal kan participeren en bijdragen aan de maatschap-
pij. Wie ondersteuning nodig heeft bij het vinden of uitvoeren van werk, kan
deze krijgen.
Dit betekent dat bedrijven op zodanige wijze worden ingericht en georgani-
seerd, dat iedere geschikte werknemer welkom is, ongeacht achtergrond, en
dat er ruimte is voor werknemers met een beperking of met wat minder energie. 

Beeldverslag thematafel Inclusieve arbeidsmarkt

Een inclusieve arbeidsmarkt is erop gericht dat
iedereen de ruimte heeft zich optimaal te ont-
wikkelen.

Werkgever: ‘Ik heb iemand anderhalf jaar gele-
den parttime in dienst genomen die anders niet
aan het werk kon komen. Dat gaat eigenlijk

prima. We hebben zijn werkzaamheden zo inge-
richt zodat hij niet teveel last heeft van stress,
maar dat blijkt nu steeds minder nodig. Ik ben
heel blij met hem.’      

Inwoner: ‘Vaak zien we werk als iets waar je
geld mee verdient. Maar werk gaat om gezien 



Het werken als vrijwilliger geeft mensen ook
voldoening.

Inwoner: ‘Ik werk op vrijwillige basis als reme-
dial teacher en ik assisteer bij het Taalhuis met
de taallessen.’ 
Inwoner: ‘Ik ben echt te slim voor dweilen, dat
vind ik echt niet leuk. Soms kun je je met vrijwil-
ligerswerk beter ontwikkelen dan met betaald
werk.’

Er zijn ook zorgorganisaties die leer-werk tra-
jecten aanbieden.

Professional: ‘De stap van school naar werk is
te groot. Bij het zoeken naar werk trekken we op
met school. Het is ingewikkeld om een baan te
vinden. We hebben een eigen leer-werk-traject,
daarbij maken we ze hier klaar voor werk. Bij-
voorbeeld door ze te leren op tijd te komen, om-
gaan met collega’s.’

Een belangrijk deel van de beroepsopleiding is
de praktijkstage. Dat is niet altijd beschikbaar
voor studenten.

Docent: ‘In ons netwerk bij het ROC en in Ede
horen we vaak verhalen dat studenten van al-
lochtone afkomst moeilijk aan een stageplek
komen. Of alleen maar buiten hun eigen vakge-
bied’. 

Soms ligt het aan de houding van de student:
Docent: ‘Ik zie bijvoorbeeld dat Marokkaanse
jongens niet handig zijn het regelen van stage-
plaatsen. Dan stappen ze op een ondernemer af
en zeggen ze: ‘Ik moet een stageplek hebben en
dat moet jij mij geven.’ Ja dat werkt natuurlijk
niet.’ 

Of aan de houding van de ondernemer:
Docent: ‘Maar ze komen ook veel onwilligheid
van organisaties en ondernemers tegen hoor.
Die zeggen soms letterlijk ‘Als het maar geen
Marokkaan is’.’

Wat zegt het beleid? 
Het uitgangspunt is ‘iedereen doet mee’, naar
vermogen en bij voorkeur in een betaalde baan.
Voor wie werk (nog) niet mogelijk is, vinden we
het belangrijk dat mensen meedoen/participe-
ren.  Daarbij gaat de gemeente ervan uit dat als
burgers in staat zijn om te participeren (d.w.z.
werk, vrijwilligerswerk etc.) de gemeente hierbij
kan ondersteunen. 

De afdeling Werk ondersteunt dit door met bur-
gers te praten over de mogelijkheden, mensen
met een arbeidsbeperking worden extra onder-
steund. 

‘In de regio FoodValley werken we aan een in-
clusieve arbeidsmarkt, waarin mensen met een
arbeidsbeperking gelijkwaardig meedoen. In het
kader van het Sociaal Akkoord is de ambitie
extra banen te realiseren voor mensen met een
arbeidsbeperking. In de regio FoodValley is de
ambitie tot 2017 440 extra banen te creëren voor
mensen met een arbeidsbeperking.’ 

Hiervoor hebben we (en bouwen we aan) een
netwerk van werkgevers die open staan voor de
doelgroep en zetten we middelen (loonkosten-
subsidie, door ons betaalde no risk polissen bij
ziekte, jobcoaching, etc.) in.

Als je afhankelijk bent van een uitkering, kijken
we wat je op een andere manier kan bijdragen
aan de samenleving en of je verder kan opschui-
ven op de ‘participatieladder’. De drijfveer is niet
alleen om daarmee te besparen op kosten, maar
ook een heilig geloof in de mogelijkheden van de
burger om zingeving aan zijn of haar leven te
geven.

Voor de financieel kwetsbare inwoners heeft
Ede de laatste jaren het ‘pakket’ verbreed en de
inkomensgrens verhoogt tot 130% van het mini-
mumloon.
De afdeling Werk & Participatie is ook actief met
de nieuwe statushouders in Ede. 

Er zijn bedrijven in Ede die het gewoon vinden om
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen. Al dan niet met subsidies van de overheid.
Toch ervaren bijvoorbeeld dove mensen dat zij
geen enkele kans maken op een baan die liefst
ook past bij hun talenten. Er zijn ook mensen die
samen met collega’s werk leveren, maar ge-
dwongen blijven hangen in een uitkeringssitu-
atie. Dat voelt toch anders. Een label of etiket
van een bepaalde beperking of achtergrond
staat een volwaardige positie op de arbeids-
markt in de weg.   
De gemeente Ede gelooft erin dat participatie
door werk voor de inwoner veel toevoegt aan
zingeving, zelfstandigheid en welzijn. Zij zet zich
hiervoor in, samen met onderwijs en bedrijfsle-
ven in diversen lokale en regionale netwerken.

Werken met arbeidscontract bij een bedrijf is
voor iedereen belangrijk. 

Inwoner: ‘Er was iemand via het uitzendbureau
geplaatst waarbij niet vooraf over zijn beperking
is gesproken. Die werkt er nog.’

Niet elke werkgever stelt een subsidie als voor-
waarde om iemand met een arbeidsbeperking
aan te nemen.

Inwoner: ‘Ik heb ook ergens gewerkt waar de
werkgever het niet nodig vond om subsidie te

krijgen. Ik kon bijvoorbeeld niet telefoneren
omdat ik doof ben, maar probeer dat te compen-
seren met computers.’

Mensen kunnen ook op detacheringsbasis in
een bedrijf aan de slag. Maar dan moet er wel
werk zijn.

Professional: ‘Er is echt te weinig werk hier. Ik
heb ervaring dat het moeilijk is om mensen in
Ede gedetacheerd te krijgen vanuit de Permar.’ 

En het gevraagde opleidingsniveau wordt
steeds hoger.

Professional: ‘Dat maakt het steeds lastiger voor
mensen met niveau 1 of 2, een beperking of niet,
om aan werk te komen. Ziekenhuizen nemen bij-
voorbeeld alleen nog maar HBO- verpleegkundi-
gen aan.’ 

Er zijn ook mensen die in een bedrijf werken met
behoud van uitkering.

Inwoner: ‘Ik werk bij dagbesteding voor oude-
ren. Ik heb een opleiding gedaan en doe bijna
alles wat mijn collega’s ook doen, maar ik heb
nog geen contract. Ik krijg een uitkering, maar
dat is toch anders. Misschien krijg ik binnenkort
een contract, dan hoor ik er ook gewoon bij.’ 
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2 Hoe is het in Ede? Wat 
vinden we belangrijk?
Wat geven inwoners, werkgevers, beleidsmakers aan over de inclusieve ar-
beidsmarkt in de huidige situatie? Wat zijn knelpunten en wat vinden we be-
langrijk? In Ede Inclusief hebben inwoners, werkgevers, raadsleden en
beleidsmakers met elkaar van gedachten gewisseld in de interviews, in de
Quickscan inclusieve gemeenten en tijdens de thematafel. Wat komt daar-
uit? 



van een ondernemer voor een werkzoe-
kende, vanuit het persoonlijk contact en 
commitment.

• Maak gebruik van plaatselijke rolmodellen 
en voorbeeldbedrijven. Zodat duidelijker 
wordt dat veel mensen graag willen en 
kunnen werken

• Neem als gemeente samen met andere 
toonaangevende organisaties in de regio 
een voortrekkersrol in als het gaat om 
diversiteit in personeelsbeleid

4 Verlaag drempels & benut ruimte in de 
regels

• Benut als gemeente alle mogelijkheden om 
lokaal aan te besteden, zodat bedrijven die 

diversiteit praktiseren, ook profiteren van 
opdrachten.

• Besteed meer aandacht aan werkgelegen-
heid op opleidingsniveau 1 en 2. Nu gaat 
veel aandacht naar binnenhalen van hoog-
opgeleid werk. 

• Onderzoek de mogelijkheden van herverde-
ling in werk. Is het mogelijk om met kortere 
werkdagen of het delen van banen nieuwe 
kansen te creëren?

• Besteed specifiek aandacht aan de baan
kansen van dove mensen en mensen met 
een andere culturele achtergrond.
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Consulent: ‘Natuurlijk kijken we naar wat ie-
mand allemaal voor competenties heeft om een
goede match te maken met een mogelijke baan.’ 

Er gebeurt in Ede al veel op het gebied van de

inclusieve arbeidsmarkt. Toch is er behoefte aan
meer aandacht voor inwoners die graag als een
volwaardige werknemer in een bedrijf of organi-
satie willen werken.
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1 Inclusie is de nieuwe norm

• Het begint met het ‘ontlabelen’ van mensen.
Ga uit van talenten, interesses en energie 
van mensen. 

• Als iemand werk verricht, hoort daar een 
arbeidscontract bij. Een regulier contract 
maakt dat je er gewoon bij hoort. 

• Investeer tijd en aandacht in gericht ‘ontla-
belen’ en omzetten van afhankelijkheidsre-
laties naar gewone contracten. Het gaat 
niet vanzelf.

2 Leren & experimenteren 

• Start als gemeente samen met andere kleine 
en grote werkgevers een project op waarbij 
iedere werkgever, waaronder de gemeente, 
werkt aan een inclusieve werkvloer. Zet daar-
voor een veranderproces op, waarin wordt 
geleerd & geëxperimenteerd, en met olievlek-
werking naar andere bedrijven. Gaandeweg 
worden belemmeringen in geldstromen, wet- 

en regelgeving geïnventariseerd en opgelost. 

• Zet een dergelijk project op waarbij acht 
jongeren of volwassenen met afstand tot 
de arbeidsmarkt op zoek gaan naar een 
baan op basis van hun interesses en talen-
ten. Een netwerk van inwoners, onderne-
mers, UWV, sociale dienst, gemeente 
vormen een veranderteam en gaan aan 
lerende aan de slag. Gezamenlijk kijken zij 
wat zij onderweg tegenkomen en hoe de 
huidige praktijk, beleid, geldstromen, wet & 
regelgeving kan worden verbeterd. 

3 Bouw aan vertrouwen en bewustzijn

• Ga uit van persoonlijk maatwerk en een 
langdurige coachingsrelatie, juist ook bij de 
overstap naar nieuwe bedrijven. Coach 
werkgevers ook actief.

• Ontwikkel netwerken en wees daar cre-
atiever in. Ontsluit bijvoorbeeld het netwerk 

3 Welke eerste stappen 
willen we zetten?
Vanuit de samenleving komen in het kader van Ede Inclusief de volgende
tips: 
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We hebben hele mooie voorbeelden gezien en 

gehoord in Ede. Sommige clubs en verenigingen 

maken echt werk van inclusie!

’Bij ons koor Onbeperkt Talent willen we dat iedereen 

kan meedoen en dat iedereen zichzelf kan zijn.’

’We willen bij Blauw Geel een voetbalclub zijn die letterlijk open staat voor alle 

mensen. Of je nou jong of oud bent, wat je culturele achtergrond is, en of je nou snel 

of juist niet zo goed ter been bent.’

’Bij COOK Ede gaan we samen met vaak islamitische vrouwen 

koken, als manier om elkaar en de Nederlandse samenleving 

beter te leren kennen.’

Toch is het niet altijd makkelijk. Er zijn ook duidelijke voorbeelden van uitslui- 

ting en intolerantie. En dan voelen mensen zich onveilig. Bijvoorbeeld als je een be- 

perking hebt:

’Jongeren met een beperkingen vertellen me dat als ze gaan stappen dat anderen 

hen niet begrijpen en hen uitlachen.’

’Iedereen 
heeft recht 
op 
vrije tijd 
en 
op sport’

                 at nou als elke kroeg, elke sportclub en elke concertzaal open 

staat voor alle mensen? Dan ontmoet je veel gemakkelijker 

nieuwe mensen. En als je elkaar tegenkomt dan snap je elkaar ook 

sneller. Je bouwt een netwerk op. Dan kun je makkelijk met jouw 

talenten een bijdrage leveren aan de samenleving.

Inclusieve vrije tijd, cultuur en sport betekent dat alle 

inwoners van Ede naar eigen voorkeur hun vrije tijd 

kunnen genieten zoals zij dat willen, met gebruik van de 

gewone clubs & verenigingen, buurtinitiatieven, 

horeca of uitgaansgelegenheden.  

Waar moet je nou aan denken als we dat ook in Ede mogelijk willen 

maken? Dat is waar we met een heleboel Edenaren over gepraat en 

nagedacht hebben.

Ede?
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Welke stappen willen we zetten?
Samen met Edenaren hebben we ook nagedacht waar we dan mee aan de slag willen 

gaan. Want waar zit energie en inspiratie? Dit is waar we op uitkomen:

1   Laat het zien:
Laat Cultura en Sportservice inventariseren welke clubs en verenigingen NIET voor 

iedereen toegankelijk zijn. Dan ga je meteen uit van inclusie als norm. Publiceer het 

resultaat in de gemeentegids en op een website.

Zet rolmodellen, ambassadeurs en ervaringsdeskundigen actief in om te vertellen 

over inclusie in vrije tijd, sport en cultuur. Verhoog zo bewustzijn bij alle clubs en 

verenigingen.

2   Maak het makkelijk
Biedt clubs en verenigingen een Quickscan en Actieplan aan: hoe inclusief zijn we nu 

en welke stappen kunnen we zetten?

Laat buurtsportcoaches een brugfunctie vervullen door zelf op een inclusieve manier 

te gaan trainen en vooral in te zetten op inclusie bij clubs en verenigingen. Zo werken zij 

nog meer midden in de samenleving!

Biedt sporters, musici, trainers, docenten en andere betrokkenen 

ondersteuning om inclusief te zijn in houding en gedrag. 

Bijvoorbeeld door een cursus gebarentaal te geven. Of door langs 

te gaan, door als tijdelijke gewone trainers te laten zien hoe 

het kan op de club en door hen inclusie te laten ervaren in een 

korte workshop.

3   Verlaag drempels
Kijk met verstand naar de bestaande regels, verordeningen en (subsidie)beschikkingen. 

Maar leg geen aanvullende regels op. Dat legt een (te) groot beslag in deze fase op clubs 

en verenigingen.

4   Doe, experimenteer en leer van elkaar:
Organiseer een ‘coalition of the willing’ van individuen, clubs en verenigingen die apart en 

samen inclusieve initiatieven ontwikkelen en van elkaar leren.

Geef gerichte ondersteuning aan iedere sporter, iedere coach en iedere vereniging die zelf 

aan de slag wil. Leer van de oplossingen die je onderweg hebt gevonden!

routekaart inclusief vrije tijd, cultuur
                                                       en sport

H O E  I S  H E T  N U  I N

Of als je op vrouwen én mannen valt :

’Ik liep daar te wandelen in het binnenveld met een vriend van mij, 

gewoon met twee mannen. Auto’s toeterden, reden dicht langs ons, 

deden hun raampje open en ze riepen: He stelletje flikkers, gaan 

jullie vieze dingen doen?’

Vaak komt het op mensen zelf aan om te zorgen dat ze 

terecht kunnen in het café, de bioscoop of de sportclub. Dat 

is hard werken. Kan dat ook anders? Iemand vertelde ons hoe zij 

zou willen dat het is:

’Het belangrijkste is een houding van gewoon doen en experi- 

menteren. Heb vertrouwen in mensen, biedt ze een kans, 

probeer het uit en pas aan als het nodig is. En vooral: heb 

hele hoge verwachtingen van mensen!’

We zien dat juist wanneer clubs en verenigingen werk maken 

van een open en toegankelijke cultuur, ze bijzonder aantrek- 

kelijk zijn voor veel inwoners. Dat vraagt wel dat je je club 

vanuit een sterke visie organiseert:

’Om die open cultuur en beleid kracht bij te zetten, 

hebben we ons ook op een bijzondere manier moeten 

organiseren. Dat konden we niet alleen, daar hebben 

we ook hulp bij gezocht. Bij de KNVB en Sportservice 

bijvoorbeeld. Wij hebben die expertise niet zomaar in 

huis, dat moeten we om ons heen organiseren.’



Voor alle mensen is het belangrijk dat ze zelf
kunnen kiezen hoe ze hun vrije tijd besteden. De
een gaat naar de sportclub of voetbalvereniging.
De ander speelt piano en geeft een concert. Of
je ontmoet vrienden in het café of het restaurant. 

Waar moet je nou aan denken als we dat ook in
Ede mogelijk willen maken? Dat is waar we met
een heleboel Edenaren over gepraat en nage-
dacht hebben.

1 Wat is inclusieve vrije tijd,
cultuur en sport? 
Waarom is dat belangrijk?
‘Iedereen heeft recht op vrije tijd en op sport’
Wat nou als elke kroeg, elke sportclub en elke concertzaal open staat voor
alle mensen? Dan ontmoet je veel makkelijker nieuwe mensen. En als je el-
kaar tegenkomt dan snap je elkaar ook sneller. Je maakt nieuwe vrienden,
bouwt een netwerk op. Dan kun je makkelijk met jouw talenten een bijdrage
leveren aan de samenleving. 

Beeldverslag thematafel Vrije tijd, cultuur en sport

Inclusieve vrije tijd: 
• Clubs, verenigingen, horecagelegenheden & 

culturele voorzieningen zijn toegankelijk voor 
iedereen. 

• Clubs, verenigingen, horecagelegenheden & 
culturele voorzieningen zijn erop ingericht 
dat iedereen optimaal kan deelnemen. 

• Clubs & Verenigingen weerspiegelen de 
diversiteit van alle inwoners. 

Iedere individuele inwoner kan:
• Naar eigen voorkeur deelnemen aan clubs & 

verenigingen. 
• Gewaardeerde rollen vervullen in diverse 

netwerken in de samenleving. 
• Gebruik maken van culturele voorzieningen 

en horecagelegenheden op tijdstip van eigen 
keuze. 

Wat betekent Inclusie in vrije tijd,
cultuur & sport?
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deden hun raampje open en ze riepen: He
stelletje flikkers, gaan jullie vieze dingen
doen?’

Veilige omgeving
Dit laatste voorbeeld maakt ook het belang dui-
delijk van een veilige omgeving, waarin je jezelf
kunt zijn en je je talent kunt ontwikkelen op je
eigen manier. 
Voor sommige inwoners voelt het juist veiliger
om te sporten samen met alleen maar mensen
van het eigen geslacht. Of met mensen met alle-
maal beperkingen.

‘Bij COOK Ede gaan we samen met vaak isla-
mitische vrouwen koken, als manier om el-
kaar en de Nederlandse samenleving beter
te leren kennen. Koken is ons bindmiddel en
instrument voor integratie. Ik zie dat de vrou-
wen groeien en er veel aan hebben.’

Uitdagende omgeving
Maar wat nu als je gewoon heel goed kunt voet-
ballen en echt wilt winnen, en ook een autisti-
sche beperking hebt? Kun je dan ook terecht in
het A1 elftal van de voetbalclub? Of word je als
vanzelf in een G-team gezet, waar meedoen be-
langrijker is dan de ontwikkeling van jouw voet-
baltalent. Dan worden jouw talenten niet
volledig benut en is er geen sprake van een uit-
dagende omgeving.

Als je uitgaat van inclusie, dan is het belangrijk
dat je naar eigen voorkeur, niet gehinderd door
angst, lage verwachtingen of fysieke onmoge-
lijkheden, kunt deelnemen aan de samenleving. 

Afgaande op de verhalen die we horen voelen
mensen met een andere culturele en/of religi-
euze achtergrond zich niet altijd thuis in Ede.
Bijvoorbeeld bij het uitgaan: 

‘Vrijdagavond kunnen meisjes wel lastigge-
vallen worden in de stad. Dan lopen er heel
veel politieagenten rond in de winkelstraat.’

Wat we hebben gezien is dat heel veel mensen
willen sporten en genieten van hun vrije tijd in
een open, toegankelijke en inclusieve omgeving.
Maar dat is nog lang niet altijd het geval. Er is
volop ruimte voor groei. En er zijn hele goede
ideeën om daar stappen voor te zetten!

Elkaar kennen, zien en welkom
heten
Wat telkens terugkomt is het belang van elkaar
kennen en zien gekoppeld aan een verwelko-
mende en open houding. Verschillende restau-
rants en culturele plekken (CineMEC, Cultura)
doen hun best om alle inwoners van Ede zich
welkom en thuis te laten voelen.

‘Ik ken die man van dat restaurant ook en ik
zorg dat hij mij ook kent, dan lukt het vaak
wel. Ook bij Cinemec en Cultura bijvoor-
beeld. Nu denken ze meteen vooraf met me
mee hoe ik en mijn vriendin met onze rol-
stoelen naast elkaar kunnen zitten. In plaats
van suf allebei aan een kant van de zaal,
omdat er telkens maar 1 rolstoelplek per kant
is.’

En ook verenigingen en vriendengroepen staan
open voor verschillen:

‘Bij ons koor Onbeperkt Talent willen we dat
iedereen kan meedoen en dat iedereen zich-
zelf kan zijn.’

‘Iedere zaterdag voetballen we op een trap-
veldje bij ons in de buurt. Al 20 jaar lang, ge-
woon omdat het leuk is om achter een bal
aan te rennen! Op een gegeven moment
kwam Sjoerd elke zaterdag kijken. Toen heb-
ben we hem gevraagd mee te doen. Voetbal-
len ging niet zo goed, want Sjoerd is niet zo
handig. Maar aanmoedigen en coachen des
te beter. Sjoerd is nu de teamcoach en is er
elke zaterdag bij.’

Maar dat is bij lang niet alle plekken het geval. 
Soms kun je niet naar binnen:

‘Bij cafés is dat trouwens niet altijd goed ge-
regeld, dan kom je in je rolstoel niet zomaar
binnen.’

Of voelen mensen zich niet welkom:

‘We zijn in gesprek gegaan met jongeren met
een beperking, over waar ze tegenaan lopen
als ze vrienden proberen te maken. Dan ver-
tellen ze dat als ze gaan stappen dat ande-
ren hen niet begrijpen en hen uitlachen.’

En soms maken mensen duidelijk dat ze het niks
vinden om je te zien: 

‘Ik liep daar te wandelen in het binnenveld
met een vriend van mij, gewoon twee man-
nen. Auto’s toeterden, reden dicht langs ons,
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2 Hoe is het dan in Ede? En 
wat vinden we belangrijk?
We hebben onderzocht hoe open de kroegen, sportclubs en culturele plek-
ken in Ede zijn. We hebben mensen thuis en op straat geïnterviewd. We
waren te gast in de voetbalkantine van Blauw Geel ’55 en spraken daar met
25 Edenaren over dit thema. En we hebben de gemeente gevraagd hoe zij 
eigenlijk werken aan inclusieve vrije tijd, cultuur en sport in Ede.
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goed nadenkt over de beschikbaarheid en vaar-
digheid van vrijwilligers. Een belangrijk thema bij
Blauw Geel ’55 was hoe nieuwe leden zich op-
stelden. 

‘Als nieuwe leden zich aanmelden, gaan de
dames van Intake-commissie langs voor een
20 minuten gesprekje. Om de spelregels dui-
delijk te maken waar wij ons aan houden. En
nee, dat gaat niet over voetbalspelregels
maar over hoe wij met elkaar willen omgaan.
Alles begint met elkaar kennen. Zo’n huisbe-
zoekje werkt.’

Elkaar kennen en tegenkomen
Elkaar kennen en tegenkomen is dus belangrijk.
Ook daar kun je apart aandacht aan besteden:

‘Op de velden achter, daar trainen straks
twee teams tegelijkertijd. Ook een team met
jongens met verstandelijke beperkingen. Op
die manier zien ze dat het heel gewoon is om
met elkaar om te gaan. Er trainen nu ook

asielzoekers bij ons op de velden, mooi is
dat. Het liefst zie ik trouwens dat ze gewoon
mee ballen in de normale teams, maar als ik
dat opper aan de jongerenwerkers dan stoot
ik mijn neus. Die houden het bij zich, zien het
als hún activiteit.’

Natuurlijk gaat het ook over de fysieke geschikt-
heid en bereikbaarheid van voorzieningen.

Uitproberen en experimenteren
Een laatste zeer belangrijk ingrediënt is dat open
en inclusieve vrije tijd, cultuur en sport een hele
bewuste houding van uitproberen en experimen-
teren vraagt. Yvonne, sportcoach, opgeleid aan
de Gallaudet University in de VS, vertelde ons
daarover het volgende:

‘Het belangrijkste is een houding van ge-
woon doen en experimenteren. Heb vertrou-
wen in mensen, biedt ze een kans, probeer
het uit en pas aan als het nodig is. En vooral:
heb hele hoge verwachtingen van mensen!’

Volop behoefte aan groei naar 
inclusie
Als we goed luisteren naar de verhalen van Ede-
naren, dan zien we dat er voor clubs, verenigin-
gen en culturele plekken in Ede volop ruimte is
voor groei naar meer openheid, toegankelijkheid
en inclusie. En daar is ook heel erg behoefte aan
bij veel Edenaren, zo blijkt uit de gesprekken. 

Een open club is een aantrekkelijke
club
Clubs als Onbeperkt Talent en Blauw Geel ’55
zijn door hun bewust gekozen open houding me-
teen een trekpleister voor mensen uit de hele
omgeving. Daar kunnen ze qua capaciteit dan
niet aan voldoen. Bovendien is er het risico dat
zo’n club dan achteruitgaat in diversiteit

‘Wij hebben nu 60 koorleden en dat is onze
max. Als we meer leden met beperkingen
hebben zijn we juist niet meer een plek waar
je gewoon als mensen onder elkaar zingt en
plezier maakt. Dan is het weer een speciaal
koor’

Zo zie je maar dat je met een open houding,
waarin iedereen een bijdrage kan leveren, juist
ook bijzonder aantrekkelijk kunt zijn als club!

Hoe benut je die ruimte voor groei naar open-
heid, toegankelijkheid en inclusie dan? En zijn er
ook beren op de weg?

Belang van open en inclusieve visie
en missie
Allereerst is het ontwikkelen van een open en
inclusieve visie en missie van belang. Han Men-
nen van voetbalclub Blauw Geel ’55 vertelde ons
daarover het volgende: 

‘Wij zijn geen voetbalclub als alle anderen.
Wij willen een club zijn die letterlijk open
staat voor alle mensen. Of je nou jong of oud
bent, heel snel of niet zo goed ter been – bij
ons ben je welkom. Dit is onze visie. Daar

hebben we goed over gepraat, wat voor club
wil je zijn? We moeten niet winnen, het moet
leuk zijn als je wint en verliest. De aanzet tot
hierover nadenken was de bouw van Veld-
huizen. Een hele groep buitenlandse jonge-
ren die wilde voetballen…dat gaf
problemen. DTS is gaan selecteren aan de
poort, Blauw-geel wilde dat niet. We hadden
wel een probleem en zijn daarmee aan de
slag gegaan.’ 

Inclusief organiseren, trainen en
coachen
Met alleen visie en missie ben je er nog niet. Je
moet jezelf ook inclusief organiseren en een
nieuwe visie op trainen en coachen ontwikke-
len:

‘Om die open cultuur en beleid kracht bij te
zetten, hebben we ons ook op een bijzondere
manier moeten organiseren. Dat konden we
niet alleen, daar hebben we ook hulp bij ge-
zocht. Bij de KNVB en Sportservice bijvoor-
beeld. Wij hebben die expertise niet zomaar
in huis, dat moeten we om ons heen organi-
seren. Vanuit het gedachtegoed van positief
coachen hebben we daarom een paar jaar
geleden een serie theatervoorstellingen ge-
organiseerd in de schouwburg over hoe je
positief coacht en waarom dat belangrijk is.
Alle coaches en teamleiders moesten daar
verplicht heen Via de commissie Normen en
Waarden hebben we daar ook handboeken
voor opgesteld. Iedere leider en coach moet
zich daaraan houden. En dat werkt weet je,
dat heeft gewoon een heel positief effect. El-
kaar aanspreken, onderlinge gedragsregels
bespreken. Ook voor de ouders aan de zijlijn.
En na een tijdje moet je zoiets weer herha-
len, omdat het wegzakt. Dat is hoe het
werkt.’

Werken aan de vaardigheid van
vrijwilligers
Inclusief organiseren betekent dus ook dat je
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We komen tot een heldere Route die je kunt sa-
menvatten met “laat het zien, maak het makke-
lijk, verlaag drempels en doe, experimenteer en
leer van elkaar”. Je kunt bijvoorbeeld de vol-
gende projecten starten:

• Laat het zien: 
• Laat via pictogrammen in de gemeentegids 

zien welke clubs en verenigingen NIET
voor iedereen toegankelijk zijn. Dan ga je
meteen uit van inclusie in plaats van de
huidige situatie te bevestigen. Cultura en
Sportservice kunnen dat inventariseren en
publiceren op een website.

• Zet rolmodellen, ambassadeurs en erva-
ringsdeskundigen actief in om te vertellen
over inclusie in vrije tijd, sport en cultuur.
Verhoog bewustzijn bij alle clubs en ver-
enigingen. 

• Maak het makkelijk
• Biedt clubs en verenigingen een Quick 

scan en Actieplan aan: hoe inclusief zijn
we nu en welke stappen kunnen we zet-
ten?

• Laat buurtsportcoaches een brugfunctie 
vervullen door zelf op een inclusieve ma-
nier te gaan trainen en voorbereidend
werk te doen op weg naar inclusie bij
clubs en verenigingen. Draag zo bij aan
verschuiving in de rolopvatting van de be-
trokken professionals over wat het bete-
kent om midden in de samenleving te
werken.

• Biedt sporters, musici, trainers, docenten 
en andere betrokkenen ondersteuning om
inclusief te zijn in houding en gedrag. Bij-
voorbeeld door een cursus gebarentaal te
geven. Of door langs te gaan en hen inclu-
sie te laten ervaren in een korte workshop.

• Verlaag drempels
• Kijk met verstand naar de bestaande re-

gels, verordeningen en (subsidie)beschik-
kingen. Maar leg geen aanvullende regels
op. Dat legt een (te) groot beslag in deze
fase op clubs en verenigingen. 

• Bovendien: ook voor individuen is de over
stap van het speciale naar het normale
heel groot.

• Doe, experimenteer en leer van elkaar:
• Organiseer een ‘coalition of the willing’ van 

individuen, clubs en verenigingen die apart
en samen inclusieve initiatieven ontwikke-
len en van elkaar leren.

• Geef gerichte ondersteuning aan iedere 
sporter, iedere coach en iedere vereniging
die zelf aan de slag wil. Leer van de oplos-
singen die je onderweg hebt gevonden!
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Als we naar de verhalen luisteren dan vinden de
Edenaren het in deze fase belangrijk om:

• Persoonlijke verhalen centraal te stellen en 
rolmodellen in te zetten. Verhalen en rolmo-
dellen spreken aan en maken dat mensen in
beweging komen. Anders wordt het wollig
en veel beleidstaal. Dan haken mensen af.

• Begin met kleine, betekenisvolle experimen-
ten en projecten. Dan kun je snel beginnen

en snel resultaat laten zien. Niet iedereen
hoeft vanaf het begin betrokken te zijn.

• Ontwikkel de juiste kennis en vaardigheden 
en meet je een bewust open houding aan. 

• Geef iedereen de kans mee te doen. Door de 
juiste publiciteit, door laagdrempelige acties
(‘happy hour’) en door kennis over inclusie
heel praktisch in te zetten.

• Ga gewoon doen, leer van de praktijk en 
bouw voort op wat werkt.

3 Hoe willen we dan aan 
inclusie werken?
Er zijn in Ede al een heleboel plekken die open, toegankelijk en inclusief zijn.
Maar er is ook ruimte voor verbetering. Hoe kunnen we daar dan mee aan
de slag in Ede? 

4 Welke inspiratie hebben 
we opgedaan?
Samen met Edenaren hebben we ook nagedacht waar we dan mee aan de
slag willen gaan. Want waar zit energie en inspiratie? 
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Eerst denk je met alle mensen goed na over
waarom je inclusieve vrije tijd, cultuur en sport
echt belangrijk vindt. En vervolgens ontwerp je
een hele serie van projecten en initiatieven die
daarbij passen. In de Route zijn al eerste ideeën
opgenomen. 
Natuurlijk bepalen clubs en verenigingen zelf
hoe ze hun activiteiten en organisatie vormge-
ven. Tegelijkertijd is er heel erg de wens bij in-
woners om dat op een inclusieve manier te doen
maar mensen weten nog niet altijd goed hoe dat
moet. 

De rol van de gemeente die we van iedereen
terug horen is om inwoners, clubs en verenigin-
gen te steunen en te verleiden. Door alle men-
sen bij elkaar te brengen, projecten aan te jagen
met kennis en middelen, en te zorgen dat er
goed geleerd wordt over wat werkt en wat niet
werkt op weg naar inclusie. 
De gemeente wordt gezien als de partij die
boven de individuele belangen uitstijgt en de
aandacht lang genoeg weet vast te houden.
Want stapsgewijs werken betekent ook dat je
een lange adem nodig hebt.

5 Welke eerste stap gaan we 
dan zetten?
De eerste stap is om samen met alle inwoners, clubs en verenigingen die
dat willen gericht te gaan leren en experimenteren. De Route met de vier
stappen: ‘laat het zien, maak het makkelijk, verlaag drempels en doe, 
experimenteer en leer van elkaar’ is dan het startpunt.

routekaart
inclusieve

buurt

>>
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Creatief
met 
talenttalent

In ‘De Voortuin’ in Bennekom beheren vijftien inwo- 

ners met elkaar het openbaar groen in hun straat: ‘Een 

moestuin, fruitbomen, een bijenhotel, fraaie borders, 

speelgelegenheid voor kinderen en bankjes. Natuur en 

sociale contacten worden hier verenigd.’ ‘Je leert de 

mensen uit je buurt kennen. We organiseren soms een BBQ of tuinconcert, maar ook 

buiten de tuin om ondernemen we samen iets of helpen we elkaar met een klusje. 

Voor de tuin zelf ontstaan steeds nieuwe ideeën.

’In de wijk veldhuizen zijn we het buurtinitiatief Vredehorst gestart, vier jaar geleden, 

om een diverse woonwijk te ontwikkelen. En waarin we dingen delen, ook 

bijvoorbeeld onze tuintjes. We zijn een diverse groep van alle leeftijden en culturen. 

We proberen de optimale mix te vinden waarbij we echt een afspiegeling zijn van de 

omringende samenleving in Veldhuizen. Dat betekent dertig procent niet westers, 

zeventig procent westers. Ook nu al ontmoeten buurtbewoners elkaar, wekelijks, 

terwijl we er nog helemaal niet wonen.’

     
      at is jouw ideale wijk? Nee, precies, niet met vijftig dezelfde 

huizenblokken beton naast elkaar, zonder ook maar een randje 

groen. Wil jij een buurt met een open podium, of een plek waar je kunt 

skateboarden? Wil je meebouwen aan een woonproject waar een 

grote diversiteit aan mensen in één buurt kan wonen? Wil je met je 

rolstoel of geleidehond elke winkel of café in? Zie jij een kleine oase 

in de stad wel zitten? Een inclusieve buurt is gebouwd op de interes- 

ses en talenten van alle inwoners. Mensen in de buurt maken hem 

samen. Het is een plek waar iedereen, oud, jong, ongeacht culturele 

achtergrond, talenten of beperkingen optimaal mee kan doen.

Ede:
W MOOIE INITIATIEVEN UIT
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Welke stappen willen we zetten?
Woonprojecten gericht op diversiteit
Maak werk van woonprojecten van inclusie en diversiteit. Veel ouderen willen helemaal niet 

allemaal bij elkaar wonen, terwijl ze daar door de huidige huizenbouw wel toe gedwongen 

worden.

Creatieve broedplaatsen
Stimuleer dat buurtinitiatieven steeds meer gebaseerd zijn op de 

interesses en talenten van de inwoners. Laat inwoners samen de stad 

en dorpen maken. Ook in hun vrijwilligerswerk. Pas regelgeving aan 

waar die ontmoeting en initiatief in de weg staat.

Realiseer creatieve broedplaatsen voor buurtinitiatieven op mooie 

plekken in elke buurt en zorg dat alle initiatieven vindbaar zijn op een 

mooie aantrekkelijke website.

Inclusief ontwerp
Gebruik bij het ontwerp van al je binnen- en buitenruimtes de principes van inclusief ontwerp.

Diversiteit in de buurt
Laat Zorg & Welzijn een transformatieslag maken. Waarbij ondersteuning primair gericht is 

op het opbouwen van een rijk leven midden in de samenleving op basis van eigen 

interesses en talenten. Help mensen met ondersteuning in de wijk te wonen.

Baseer welzijn op de talenten en interesses van álle inwoners uit de buurt, in 

plaats van alleen mensen met een beperking of ouderen, of vluchtelingen, of..

Jongeren
Trek samen met jongeren op om te kijken wat ze zouden willen in hun buurt, stad of dorp. 

Stimuleer creativiteit. Hoe kunnen zij het gevoel krijgen dat zij invloed hebben op hoe de 

wereld eruit ziet, dat ook zij de wereld kunnen maken?

Inclusief ontwerp
Hoe ontwerp je je buurt nou zo dat die bijdraagt aan een inclusieve 

samenleving? Net zoals Vredehorst van plan is, en bij de Voortuin is ge- 

lukt? Er is veel bekend over ‘Inclusief ontwerp’, sociale architectuur 

en zelfbeheer van de publieke ruimte waar je gebruik van kunt 

maken! Dan kun je een straat, buurt of plein zo ontwerpen dat er 

mooie dingen gaan gebeuren op die plek!

‘Ik heb een aantal Syrische 

vrienden, die zitten heel erg klem. 

Ze willen graag iets bijdragen, zijn 

universitair geschoold. Ze moeten 

vrijwilligerswerk doen ver onder 

hun niveau.’
‘Er zijn heel veel 

buurtinitiatieven, maar 

we weten het niet van 

elkaar!’ ‘Doe iets met de jongeren! 

Er is niks voor hen!’

Initiatieven uit Ede en de dorpen van mensen die vanuit een 
groots idee samen zijn gaan maken. Te groot? Nou, kijk wat 
een mooie dingen eruit voort kunnen komen!
Initiatieven, groot of klein worden vaak opgebouwd op de problemen in 

een wijk of op een aanbod, en dat geeft niet vaak half zoveel energie 

dan als mensen samen aan de slag gaan op basis van hun eigen inte- 

resses en talenten. Laat hen zelf iets maken, 

zelf iets bouwen. Hiervoor zijn creatieve broed- 

plaatsen nodig. Wat willen mensen in Ede?

                                                     Diversiteit in de buurt
                                                   Tijdens de interviews 

                                                   vertelden veel mensen      

                                     dat ze graag in de wijk wonen, 

én iets bijdragen: ‘Wij zijn bezig een wooninitiatief 

op te zetten. Met jongeren die bij elkaar passen, en ondersteuning 

nodig hebben. Kleinschalig. Waarom? Omdat we niet vinden wat we 

zoeken voor onze kinderen: aandacht, tijd & warmte, meedoen, inclu- 

sie én een plek in de maatschappij.’ ‘Ik wil mijn eigen rol in de wijk 

spelen!’

Deze kreet kreeg veel bijval. Niet alleen van mensen die zelf 

ondersteuning nodig hebben, maar ook van mensen die letterlijk aan 

het bouwen zijn aan een inclusieve buurt.

’Wij willen het omdraaien, deze hartekreet beantwoorden! Voor het 

wooninitiatief Vredehorst, zoeken we mensen die mee willen doen, 

ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben.’

routekaart inclusieve buurt



door een inclusief ontwerp van de buitenruimte,
een divers huizenaanbod, buurtinitiatieven die
aansluiten bij de interesses en talenten van alle
inwoners in de wijk en een fijne, open sfeer. In
Ede zijn al een aantal mooie voorbeelden waarin
dit voor een groot deel gestalte krijgt: 

In ‘De Voortuin’ in Bennekom beheren vijftien in-
woners met elkaar het openbaar groen in hun
straat: ‘Een moestuin, fruitbomen, een bijenho-
tel, fraaie borders, speelgelegenheid voor kinde-
ren en bankjes. Natuur en sociale contacten
worden hier verenigd.’ ‘Je leert de mensen uit je
buurt kennen. We organiseren soms een BBQ of
tuinconcert, maar ook buiten de tuin om onder-
nemen we samen iets of helpen we elkaar met
een klusje. Voor de tuin zelf ontstaan steeds
nieuwe ideeën. Iedereen heeft een andere invul-
ling, maar daar komen we samen wel uit. Ge-
woon niet te moeilijk doen over het wel of niet
afsteken van de grasrandjes of het snoeien van
een struik.’ Bennekoms Nieuwsblad. 

‘In de wijk veldhuizen zijn we een buurtinitiatief
gestart, vier jaar geleden, om een diverse woon-

wijk te ontwikkelen. We gaan een buurt bouwen,
met een derde koop, een derde sociale huur, een
derde vrije huur. Zo krijgen we een diversiteit
aan inwoners. En waarin we dingen delen, ook
bijvoorbeeld onze tuintjes.
We werken met het stadion model, met verschil-
lende lagen. Je hebt allemaal een kleine eigen
buitenruimte en een grote gezamenlijke buiten-
ruimte, waar je theater kunt doen of voetballen. 
We willen de diversiteit die ook in de wijk te vin-
den is. Een afspiegeling van de wijk Veldhuizen,
dat betekent dertig procent niet westers, zeven-
tig procent westers. We hebben ook Turkse, Ma-
rokkaanse mensen betrokken, maar we merken
dat dat niet goed mengt. Ook drie Syrische ge-
zinnen, die willen echt leren en werken. Zij wil-
len graag betrokken zijn.  We hebben ook een
Marokkaanse alleenstaande moeder met een
heel gevolg erachter. En ook Christelijke men-
sen? Ja, (lacht), ik ben ook christen. We hebben
er ingewikkelde gesprekken over gevoerd, maar
toch besloten dat we er niet te veel willen heb-
ben.’ 

‘Ik woon in een buurtschap in het buitengebied.
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Een inclusieve buurt is gebouwd op de interes-
ses en talenten van alle inwoners, Mensen in de
buurt maken hem samen. Het is een plek waar

iedereen, oud, jong, ongeacht culturele achter-
grond, talenten of beperkingen optimaal mee
kan doen. Een inclusieve buurt kenmerkt zich

1 Wat is een inclusieve 
buurt?
Wat is jouw ideale wijk? Nee, precies, niet met vijftig dezelfde huizenblok-
ken beton naast elkaar, zonder ook maar een randje groen. Wil jij een buurt
met een open podium, of een plek waar je kunt skateboarden? Wil je mee-
bouwen aan een woonproject waar een grote diversiteit aan mensen in één
buurt kan wonen? Wil je met je rolstoel of geleidehond elke winkel of café
in? 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 een buurt waar mensen elkaar aanspreken? Of een plek waar
kinderen kunnen spelen, nee niet in zo’n eenzaam speeltuintje, maar in een
groene omgeving? Als dit niet voorhanden is, kunnen buurtinitiatieven erop
gericht zijn dit te realiseren. Gezamenlijke actie is een van de best werk-
zame bestanddelen voor de versterking van de relaties in de wijk. 

Beeldverslag thematafel Inclusieve buurt



Een buurtinitiatief opzetten! 
‘Ik wil een open atelier opzetten. Waar iedereen,
met of zonder beperking kunst kan maken. Kunst
in opdracht, bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven.
In Utrecht heb je ook zo’n initiatief. Dat is ook
met een klein idee begonnen. Ik zoek mensen
die willen helpen het op te zetten!’ 

Hier was een van de deelnemers aan de thema-
tafel aan het woord met een droom! Binnen no
time had zij mensen gevonden die met haar wil-
den meedenken en realiseren. Zo waren er nog
meer oproepen. Is er in Ede en de dorpen een
plek waar mensen interesses en talenten aan el-
kaar kunnen verbinden? Een voorbeeld van zo’n
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We hebben verschillende interesses, sommige
mensen hebben een beperking. Dat telt echter
niet. Wie iets kan doen, doet dat. Kijk naar de
kwaliteiten van mensen en brei dat tot een mooi
project. Ik loop met open ogen rond. Jarenlang
heb ik bijvoorbeeld het ‘Groei & Bloei’ weekend
georganiseerd, of de ‘open tuinen dag’ waarop
mensen hun tuin laten zien eens in het jaar. Dan
helpen we elkaar om onze tuinen op tijd klaar te
krijgen. Gewoon omdat we het prettig vinden
iets samen te doen.’

‘Vanuit de gehandicaptenraad Ede (GRE) hebben
we een tijd terug ook stickers en duimpjes uitge-
deeld. Dan zie je dat je opeens veel in beweging
krijgt, als je zo’n duimpje plakt als je ergens
goed terecht kunt met je beperking. Ik kan in het
algemeen heel goed terecht hier met mijn rol-
stoel. Er is een restaurant, Rhodos, en die eige-
naar zei: ‘Als jij komt zorg ik dat je binnen komt’.
En ja hoor, ik had gereserveerd via internet, be-
richtje erbij: ‘Let op kom met rolstoel’ en hij had
houten planken voor me klaar liggen. En de vol-
gende keer had ‘ie stalen platen geregeld. Dat is
top. 
Als er nieuwe winkelcentra of winkels worden
geopend hier in Ede rijd ik er vaak even heen,
dan kijk ik of goed terecht kan of niet. Meestal
gaat dat wel goed, alleen de stoepen zijn niet al-
tijd even handig.’ 

‘Met mijn blindengeleidehond kom ik overal wel
binnen. Sommige winkels en horeca vragen of ik
niet op vrijdag en zaterdag wil komen, daar heb
ik begrip voor. Dan ga ik naar de kleine kruide-
nier op de hoek, die is duurder, maar dan word ik
wel heel goed geholpen. Naar de Lidl moet ik
niet gaan daar krijg ik geen hulp. Sommige sla-
gers hebben ook geen begrip.’

‘In ons dorp helpen we elkaar aan werk. Zit ie-
mand zonder baan? Dan kijken we of er iemand
anders werk heeft. Dat is eigenlijk hoe we het
altijd met elkaar oplossen.’ 

De inclusieve buurt: 
• Publieke ruimte, gebouwen, winkels & 

natuur zijn fysiek, functioneel en sociaal toe-
gankelijk voor iedereen. 

• Buurtinitiatieven zijn gebouwd op de talen-
ten en interesses van alle inwoners in de 
buurt. 

Iedere inwoner kan: 
• Gebruik maken van de voorzieningen in de 

buurt op tijdstip van eigen keuze: natuur, 
winkels, openbare ruimte & gebouwen. 

• Voor iedereen toegankelijke buurtinitiatieven 
ontplooien. Daarvoor zijn middelen beschik-
baar in de wijk. 

• Zeggenschap hebben over zijn of haar di-
recte leefomgeving/publieke ruimte in de 
buurt. 
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Wat betekent Inclusie in vrije tijd,
cultuur & sport? 2 Hoe is het in Ede? En wat 

vinden we belangrijk?
Wat zeggen buurtbewoners, initiatiefnemers, welzijnswerkers en beleids-
makers over diversiteit in de buurten van Ede en de dorpen? Wat zijn mooie
initiatieven of juist knelpunten en wat vinden we belangrijk? In Ede Inclusief
hebben inwoners, professionals en beleidsmakers met elkaar van gedach-
ten gewisseld in de interviews, tijdens de Quickscan en aan de thematafel.
Wat komt daar uit? 



van een zorgorganisatie. Dat was niet alles. Van
de directeur moest ik mensen om half elf de
deur uit zetten. Ik wil gewoon tot twee uur kun-
nen doorgaan, net als ieder ander als ik dat wil.
Inmiddels woon ik vijftien jaar zelfstandig. Een
keer in de maand krijg ik begeleiding thuis bij
mijn financiën. En een keer per week krijg ik wat
support bij het buurtcentrum. Mijn familie had
mij eigenlijk altijd beschermd willen laten
wonen. Maar ik ben eigenwijs en dat is een
goede eigenschap.’ 

‘Wij zijn bezig een wooninitiatief op te zetten.
Met jongeren die bij elkaar passen, en onder-
steuning nodig hebben. Kleinschalig. Waarom?
Omdat we niet vinden wat we zoeken voor onze
kinderen: aandacht, tijd & warmte, meedoen, in-
clusie én een plek in de maatschappij.’ 

‘Ik wil mijn eigen rol in de wijk spelen! Ik ben ac-
tief als verkeersregelaar, voetbalcoach en sup-
porter. En ik houd van muziek. Misschien kunnen
we ook een hondenuitlaatservice opstarten of
lockers voor postpakketten voor wijkbewoners
in ons huis neerzetten. Daar kan iedereen ge-
bruik van maken.’ ‘We willen dat drie dingen lei-
dend zijn in de ondersteuning die wordt
geboden: Waar krijg je energie van? Wat heb je
daarvoor nodig? Welke zorg is daarbij nodig? En
niet: Er is x uur zorg voor wat jij nodig hebt en o
ja, wat vind je leuk om te doen als daar nog tijd
voor is….’ 

Er zijn op dit moment al initiatieven in Ede die het
mogelijk maken met support te wonen in een ge-
wone buurt. 

‘Een aantal jaren geleden werd heel duidelijk de
visie neer gezet dat een kind in de wijk hoort op
te groeien, zoals alle kinderen. Zo ontstonden
gezinshuizen. Burencontact is met de gezinshui-
zen veel beter en gemakkelijker, omdat ze klein-
schalig zijn. Op het terrein van de
zorgorganisatie lukt het niet, dat is te groot. Daar
wonen 16 keer 8 bewoners. We doen wel ons

best met een open dag en een buurt BBQ, maar
dat heeft niet veel impact. Maar in een gezins-
huis kun je bijvoorbeeld een oppas uit de buurt
zoeken. Of kinderen spelen bij elkaar. Als er
sprake is van lastig gedrag bij een kind vraagt
dit wel extra inzet van de gezinsouders. Dit is de
maakbare kant van de zorg. Hier lukt het om het
menselijke een goede plek te geven. Wat het
met je doet om een gewoon leven te leiden. Niet
het buitenbeentje te zijn, op school, met alles
kun je mee. Binnen 5 jaar veranderen de kinde-
ren enorm. Alle ingewikkeldheid valt weg.’

‘Ik woon in een Fokuswoning en dat is echt heel
makkelijk. Als ik iets nodig heb, dan druk ik op de
knop of ik mail of bel en dan komen ze zo snel
als nodig. Een appeltje eten kan best een kwar-
tier wachten, maar de wc wordt snel geregeld.
Ik ben dus niet afhankelijk van de tijden dat de
ondersteuners kunnen. Ik kan zelf mijn eigen
leven inrichten.’ 

Vraag is alleen waarom er in dit appartementen-
complex verder alleen senioren wonen? Willen
mensen dat? Is nabije support nog op een andere
manier te regelen? Er zijn voorbeelden van Fokus-
wonen, waarbij mensen gewoon in een diverse
wijk wonen, op loopafstand van de support post. 

Klem zitten
‘Ik heb een aantal Syrische vrienden, die zitten
heel erg klem. Ze willen graag iets bijdragen, zijn
universitair geschoold, heel erg bezig de taal te
leren op allerlei manieren. Ze moeten vrijwilli-
gerswerk doen ver onder hun niveau. Sommigen
zijn zelfs teruggegaan omdat ze het niet meer
trokken.’ 

‘Mijn jongste zoon wou afgelopen zomer met
een aantal Syrische vluchtelingen voetballen.
Dat mocht niet. Ze moesten allerlei formulieren
invullen en aan allerlei voorwaarden voldoen.’

Enkele mensen van de thematafel vragen zich
af. ‘Waarom laten we onze goede bedoelingen
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initiatief is de Beursvloer, of het Maatschappelijk
Netwerk Ede. Maar is er ook iets voor inwoners?
Hoe zou het zijn als iedere buurt zo’n plek had?
Waar mensen eens in de week iets kunnen drin-
ken en verbindingen kunnen leggen? Een soort
buurt meetup op een mooie plek waar initiatiefne-
mers in vijf minuten hun ideeën kunnen pitchen? 

Er is veel, maar we weten het niet
van elkaar
Eigenlijk zeggen veel mensen in Ede het: Er zijn
heel veel buurtinitiatieven, maar we weten het
niet van elkaar!’ 

‘Het is eigenlijk triest. Er gebeurt ontzettend veel
in Ede, maar we weten het niet. We willen alles in
ons eigen straatje ontwikkelen, ons eigen konink-
rijkje behouden. Dingen zijn niet goed gestroom-
lijnd, dat is zonde van de energie. Daarom is ook
het platform Buurt- & Dorpscentra opgericht.’ 

Vanuit welzijn & gemeente is er een initiatief ge-
start om alle buurtinitiatieven te inventariseren
en online openbaar toegankelijk te maken. Doe
dit op een manier die inspirerend is voor ieder-

een. Zodanig dat het in ieder geval geen zorg-
en welzijnskarakter heeft.

Diversiteit kan ook in de buurt!
Toen er op de thematafel werd gevraagd: ‘Wat
gaat er nog niet zo goed als we eerlijk zijn?’,
kwam een van de deelnemers met het volgende: 

‘Het beschermd wonen moet worden uitgebreid,
en aansluiten bij de inclusieve buurt. Dat men-
sen gewoon in de wijk wonen, en mee kunnen
doen in de samenleving. Dat zij eigen regie over
het leven hebben en een mooie rol kunnen ver-
vullen in de wijk.’ 

Deze kreet kreeg veel bijval. Niet alleen van
mensen die zelf ondersteuning nodig hebben,
maar bijvoorbeeld ook van mensen die letterlijk
aan het bouwen zijn aan een inclusieve buurt. 

‘Wij willen het omdraaien, deze hartekreet be-
antwoorden! Voor het wooninitiatief Vredehorst,
zoeken we mensen die mee willen doen, ook
mensen die extra ondersteuning nodig hebben.’ 
‘Vijftien jaar geleden woonde ik in een woning
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Buurtinitiatieven verbinden
Het tweede is: verbind buurtinitiatieven aan el-
kaar! Op een manier die inspireert. Dan weten
we van elkaar wat er is. Op de thematafel was
ook een belangrijke kreet: ‘Hoe vinden we jonge
mensen die betrokken willen zijn bij de buurthui-
zen? Een mooie manier zou kunnen zijn om men-
sen bij elkaar te brengen in creatieve
broedplaatsen en op basis daarvan te inventari-
seren wat hun interesses en talenten zijn.

Mensen met ondersteuning in de
buurt
Heel belangrijk was ook: zorg dat mensen met
ondersteuning in de wijk kunnen wonen. Niet
apart van de rest, maar verzin een constructie
waardoor niet meer dan zes mensen die support
nodig hebben bij elkaar wonen. Dat maakt de
kans op verbinding met de buurt het grootst, en
geeft ondersteuners minder prikkels om zich te
gedragen alsof zij in een instelling werken. Geef

het leven opbouwen midden in de samenleving,
waarbij mensen op basis van hun interesses en
talenten gewaardeerde rollen vervullen hierbij
prioriteit. Dat mensen in de buurt wonen is niet
genoeg, daar begint het pas. Dan moet je begin-
nen door vorm te geven aan een leven zoals ie-
dereen dat doet, een netwerk op te bouwen.
Met een diversiteit aan mensen. In Ede zijn daar
mooie voorbeelden van. 

‘Een aantal jaren geleden werd heel duidelijk de
visie neer gezet dat een kind in de wijk hoort op
te groeien, zoals alle kinderen. Zo ontstonden
gezinshuizen. Burencontact is met de gezinshui-
zen veel beter en gemakkelijker, omdat ze klein-
schalig zijn. Op het terrein van de
zorgorganisatie lukt het niet, dat is te groot. Daar
wonen 16 keer 8 bewoners. We doen wel ons
best met een open dag en een buurt BBQ, maar
dat heeft niet veel impact. Maar in een gezins-
huis kun je bijvoorbeeld een oppas uit de buurt
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zo afleiden door toestemming te vragen of je iets
wel mag doen?’

Die buurtbarbecue is eigenlijk zo
gek nog niet
‘Als je voor elkaar klaar wil staan, zou je eigen-
lijk zoals op een camping moeten wonen. Nu
zeggen buren elkaar niets. Ik ken mijn directe
buren wel, maar de rest van de straat eigenlijk
niet. Ik heb wel geopperd, zullen we één keer
per jaar een barbecue organiseren?’  

‘Bij mij in de wijk hebben we dat gedaan enkele
jaren geleden, een buurtbarbecue organiseren.
Sindsdien is er echt iets ontstaan. Eerst kenden

we elkaar niet, nu zeggen we elkaar gedag,
maken een praatje en we helpen elkaar. Bood-
schappen doen, sjouwen, in de tuin. Dat is heel
gewoon.’ 

Of het een barbecue moet zijn, geen idee. Maar
veel inwoners hebben gezegd, dat als zij buurt-
genoten tegenkomen op een feest, in de buurt,
dat er dan iets ontstaat. Iets gebeurt waardoor
mensen elkaar leuke dingen met elkaar onder-
nemen, gaan helpen, uitwisselen. Het is belang-
rijk om hier gebruik van te maken. Hou het
kleinschalig! Een straat, een plein, een paar hui-
zenblokken is vaak genoeg. 

3 Hoe willen we aan inclusie 
werken? Wat willen we 
bereiken?
Doe iets met de jongeren! 
De eerste kreet die naar voren kwam toen we tijdens de thematafel de vraag
stelden: Wat willen we bereiken? Was: ‘Doe iets met de jongeren!’ Het gevoel,
zeker in Ede Stad, is dat er te weinig met en voor jongeren is. De komst van het
Poppodium brengt daar voor een stuk verandering in, maar niet genoeg. Laag-
drempelige ontmoetingsplekken, maar vooral ook, creëer iets waardoor jonge-
ren zelf kunnen meebouwen aan hun eigen wijk. Wat zijn hun interesses en
talenten, wat zouden zij willen leren? Wat hebben zij andere mensen te bie-
den? Wat raakt hen zo dat ze wel actie willen ondernemen? Trek echt met jon-
geren op, als co-designers van hun eigen wijk, en ga samen met hen iets
maken. Geef hen het gevoel dat ze invloed kunnen hebben op hoe de wereld
eruit ziet, dat zij de wereld kunnen maken. Door de jongeren zelf in de lead te
laten zijn.
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Inclusief ontwerp, sociale 
architectuur en zelf je publieke
ruimte beheren

Hoe ontwerp je je buurt nou zo dat die bij-
draagt aan een inclusieve samenleving? 
Dat doe je door principes van ‘Inclusief ont-
werp (Inclusive Design)’ toe te passen. En door
het ontwerp vanaf het begin samen met inwo-
ners te maken. Natuurlijk op een manier dat ie-
dereen optimaal kan deelnemen. Dit vraagt een
goed procesontwerp.  
Informatie over hoe je inclusief ontwerp toe-
past vind je bijvoorbeeld op http://www.design-
council.org.uk/what-we-do/inclusive-environm
ents. Daar vind je ook de gids: Inclusion by de-
sign. 

Het principe dat je een plein, park of straat zo
ontwerpt dat die bijdraagt aan mooie contac-
ten tussen mensen komt daar voren in de ar-
chitectuurstroming: sociale architectuur.
Sociale architectuur is erop gericht dat je de
publieke ruimte zo ontwerpt dat er de dingen
gaan gebeuren op die plek, waarvan je graag
wilt dat ze gebeuren.  Zelf je eigen publieke
ruimte beheren is een erg mooie manier om
een buurtinitiatief en inclusief ontwerp te ver-
enigen. ‘De Voortuin’ in Bennekom is daar een
mooi voorbeeld van. Zo sla je twee vliegen in
een klap. Samen iets maken met een gezamen-
lijk doel is de beste manier om onderlinge con-
tacten in de buurt te versterken. Van alle drie
de aspecten van de inclusieve buurt zijn er al
mooie voorbeelden in Nederland beschikbaar.

zoeken. Of kinderen spelen bij elkaar. Als er
sprake is van lastig gedrag bij een kind vraagt
dit wel extra inzet van de gezinsouders. Dit is de
maakbare kant van de zorg. Hier lukt het om het
menselijke een goede plek te geven. Wat het
met je doet om een gewoon leven te leiden. Niet
het buitenbeentje te zijn, op school, met alles
kun je mee. Binnen 5 jaar veranderen de kinde-
ren enorm. Alle ingewikkeldheid valt weg.’

Creatief met Talent 
Het talent dat er in Ede is wordt te weinig inge-
zet. Er wordt teveel gedacht in aanbod en te
weinig gebouwd op de interesses en talenten
van mensen zelf. Er zijn mensen die net een

extra zetje nodig hebben om hun talent in te zet-
ten, zoals de vluchtelingen die aangaven dat zij
vrijwilligerswerk moeten doen ‘dat niet aansluit
bij de talenten en vaardigheden die ze hebben’.
Laat hen zelf iets maken, zelf iets bouwen. Hier-
voor zijn creatieve broedplaatsen nodig. Zoals
bijvoorbeeld het event ‘Eat & Meet’ Dat onlangs
in Rotterdam is gehouden. Maar ook plekken,
waar ondernemers en anderen in de wijk samen
kunnen werken aan innovatie. Dus niet aanbod
gericht, maar laat de ideeën uit de samenleving
komen en laat de samenleving hierin ook
groeien en ontwikkelen. En geef bewust vorm
aan deze ontwikkeling.  
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Mijn Tuin Jouw Tuin
Heb jij een prachtige tuin, maar geen tijd om hem
te onderhouden? Zou jij wel een moestuin willen
hebben bij jou in de buurt, maar heb je er geen?
Tuineigenaren kunnen hun tuin beschikbaar stel-
len, en tuiniers kunnen moestuinieren in een tuin
van een hulpvragende buurman. Met oogst voor
jezelf, medetuiniers en voor de voedselbank. Mijn
Tuin Jouw Tuin is een initiatief gebaseerd op inte-
resses en talenten van inwoners. Dat is precies

hetgeen waar goede buurtinitiatieven op gebouwd
zijn. 

In ‘Wijkontwikkeling op eigen kracht’ laten Kretz-
mann & McKnight zien waarom sommige buurtini-
tiatieven wel slagen en bijdragen aan meer plezier,
inclusie en veerkracht en andere niet. Zij geven
belangrijke tips over organiseren, geldstromen en
hoe je kan zorgen dat mensen en wijkinitiatieven
niet afhankelijk worden van professionals.

4 Welke inspiratie hebben 
we opgedaan?
Tijdens de thematafel kwamen er prachtige goede voorbeelden naar voren
van initiatieven uit Ede, die gestart zijn, of willen starten. Jop Urbanus ver-
telde over het wooninitiatief Vredehorst. Waarbij inwoners samen een
nieuwe wijk bouwen. Divers, van alle leeftijden en culturen, ze proberen de
optimale mix te vinden waarbij zij echt een afspiegeling zijn van de omrin-
gende samenleving in Veldhuizen. Ook nu al ontmoeten buurtbewoners el-
kaar, wekelijks, terwijl ze er nog helemaal niet wonen. Hoe doen ze dat? Wijkontwikkeling op eigen kracht | Kretzmann &

McKnight 

http://vredehorst-ede.nl
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•Woonprojecten gericht op diversiteit
.Maak werk van woonprojecten van inclusie en
diversiteit. Veel ouderen of mensen die onder-
steuning nodig hebben willen helemaal niet al-
lemaal bij elkaar wonen, terwijl ze daar door de
huidige huizenbouw wel toe gedwongen wor-
den. 

1 Creatieve broedplaatsen
• Stimuleer dat buurtinitiatieven steeds 

meer gebaseerd zijn op de interesses en
talenten van de inwoners. Laat inwoners
samen de stad en dorpen maken. Ook in
hun vrijwilligerswerk.

• Realiseer creatieve broedplaatsen voor 
buurtinitiatieven op mooie plekken in elke
buurt. Waar mensen hun nieuwe initiatie-
ven kunnen pitchen en mede initiatiefne-
mers kunnen vinden. Zorg dat alle
initiatieven vindbaar zijn op een mooie
aantrekkelijke website. 

• Pas regelgeving aan waar die ontmoeting 
en initiatief in de weg staat. 

2 Inclusief ontwerp
• Laat Inclusive design gericht op toene-

mende participatie van elk individu, onge-
acht leeftijd, culturele achtergrond, gen-
der, inkomen, talenten & beperkingen.
Inclusion by design & het handboek voor
toegankelijkheid zijn hier o.a. goede mid-
delen voor. 

3 Diversiteit in de buurt
• Laat Zorg & Welzijn een transformatie-

slag maken. Laat ondersteuning primair
gericht zijn op het opbouwen van een rijk
leven midden in de samenleving op basis
van eigen interesses en talenten. Support

steeds meer mensen dit te doen, en help
ze met ondersteuning in de wijk te
wonen. 

• Baseer welzijn op de talenten en interes-
ses van álle inwoners uit de buurt, in
plaats van alleen mensen met een beper-
king of ouderen, of vluchtelingen, of...

4 Jongeren
• Trek samen met jongeren op om te kijken 

wat ze zouden willen voor hun buurt, stad
of dorp. Stimuleer creativiteit en het op-
zetten van grotere projecten. Een toneel-
voorstelling maken? Een bandje
oprichten? Het ontwerp van de publieke
ruimte in hun stad? Hoe kunnen zij het ge-
voel krijgen dat ook zij de wereld kunnen
maken? 
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http://www.designcouncil.org.uk/what-we-do/inclusive-environments

5 Welke eerste stappen 
willen we zetten?
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inwoner: ‘Het theater houdt nu rekening met het feit 

dat we in een rolstoel zitten. Vroeger konden mijn vrien-

din en ik niet eens naast elkaar zitten bij een voorstel- 

ling, maar nu denken ze mee en wordt er een mooie 

oplossing gevonden!’
 

inwoner: ‘De woningstichting heeft meegedacht om een woning te vinden waarbij ik 

dicht bij winkels kan wonen. Omdat ik blind ben is dat heel belangrijk voor me.’
 

Gehandicaptenraad: ‘Vanuit de Gehandicaptenraad Ede reiken we ‘duim- stickers’ uit 

voor toegankelijkheid. Er zijn steeds meer restaurants, winkels en theaters in Ede die 

hieraan werken.’
 

Het Taalhuis en de Formulierenbrigade ondersteunen mensen die moeilijk kunnen 

lezen. En Onderling Sterk Ede heeft samen met studenten van de CHE onderzocht hoe 

de brieven van de gemeente begrijpelijker kunnen worden.

De gemeente ondersteunt haar inwoners ook met specifieke hulpmiddelen.

 ‘Ik heb nu een elektrische driewieler met aanpassingen van de gemeente 

gekregen. Nu kan ik ook grotere afstanden fietsen.’

Inwoners die belemmeringen ervaren om met het openbaar vervoer 

te reizen krijgen trainingen via MEE.

Van 

speciaal
naar 

algemeen

       oe kun je de openbare ruimte en alle diensten zo vormgeven dat 

0000iedereen optimaal kan deelnemen? Dat je alle winkels in kan, dat 

de publieke ruimte inclusief ingericht is, dat je bij iedereen op bezoek 

kan, dat je gebruik kan maken van horeca, gezondheidszorg, uit- 

gaansgelegenheden en musea. Dat je zelfstandig gebruik kan maken 

van publieke diensten. Toegankelijkheid heeft te maken met gebou- 

wen, de openbare ruimte, verkeer en vervoer, maar ook met commu- 

nicatie, diensten en gastvrijheid.
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Vaak worden er speciale voorzieningen                              ingericht voor 

mensen die qua toegankelijkheid tegen belemmeringen aanlopen. 

Bij inclusief ontwerpen, echter, gaat het erom vanaf het begin van 

het ontwerpproces rekening te houden met de gehele diversiteit 

aan mensen. Je bouwt de diversiteit vooraf in. Een gemakkelijke toe- 

gangsdeur is niet alleen handig voor mensen met een rolstoel, maar 

bijvoorbeeld ook voor mensen met een kinderwagen. Een website 

met eenvoudige taal die gemakkelijk te raadplegen is, ook voor men- 

sen met een visuele beperking. Openbaar vervoer waar iedereen 

zelfstandig gebruik van kan maken, ook als je te maken hebt met 

een fysieke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking. 

Maar vooral ook een gastvrije houding naar klanten of 

collega’s. Zodat men zich niet meer bezwaard hoeft 

te voelen om aanwezig te zijn.
 

Waar behoefte aan is? Aan het samen oplossen van 

vraagstukken. De deelnemers aan de thematafel ver- 

tellen:  

 

Voor de gemeente Ede speelt ook het belang van toegankelijkheid 

versus veiligheid en duidelijkheid als dilemma.

‘Stoepafritten zijn goed voor rolstoelgebruikers, maar 

fietsers schieten daardoor de stoep op en af, wat 

weer gevaarlijk kan zijn.’
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‘Oplossingen moeten wel altijd van de 

mensen met een beperking komen. Andere 

mensen denken nog niet echt mee.’
‘Er is een gedragsverandering nodig bij 

de andere mensen. Meedenken en geen 

betutteling meer.’

Welke stappen willen we zetten?
Tijdens de thematafel werd al snel duidelijk dat toegankelijkheid een 

breed begrip is, dat veel verder gaat dan fysieke toegankelijkheid van 

gebouwen. Vanwege de breedte wordt gevraagd om specifiek beleid op 

onderdelen,  zodat er daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden.
 

1 Inclusie is de norm
Inclusieve toegankelijkheid is de norm. Hanteer als norm dat inwoners zelfstandig hun 

leven kunnen leiden.

Naast fysieke toegankelijkheid ook aandacht voor de toegankelijkheid van 

websites, brieven, vervoer, diensten en gastvrijheid.

Pas bij het verstrekken van vergunningen en subsidies de brede 

toegankelijkheidsnorm toe (Handboek voor Toegankelijkheid).

2 Positieve maatschappelijke actie als aanjager
Werk aan inclusieve toegankelijkheid via positieve actie en communicatie.

Start een platform voor het delen van kennis en ervaring én om samen de ver-

taalslag naar (gemeente) beleid te maken. Voor inwoners, bedrijven en gemeente.

3 Laat het zien
Begin gelijk aan kleine concrete verbeteringen. Geef als gemeente het goede voorbeeld en  

 draag het uit. Denk aan:

 • Begrijpelijke brieven van de gemeente

 • Een tijdelijke ringleiding blijkt zo aangelegd.

 • Brieven in Word-format in plaats van PDF zijn ook voor blinde mensen gelijk geschikt.

4.    Benut aanwezige kennis
Voor het bouwen is al veel (inter)nationale kennis voorhanden zoals over Inclusive Design 

(Design Council UK) en Het Handboek voor Toegankelijkheid over de ergonomie van 

binnen en buitenruimten.

Betrek kenniscentra (CROW) en samenwerkingsverbanden (Stabu) uit Ede bij een proces 

van gezamenlijk leren. En de Adviescommissie Wonen van de woningstichting.

routekaart inclusief toegankelijkheid
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sen zich veilig voelen in de openbare ruimte
waar zij gebruik van maken.
Bij gebouwen en winkels is het niet alleen be-
langrijk dat je er makkelijk in kan komen, maar
ook binnen je eigen weg kan gaan. Dat geldt
voor alle mensen, bijvoorbeeld met een kinder-
wagen, in een scootmobiel of rolstoel of voor
blinde mensen. Kan je er makkelijk komen, kun
je naar binnen, en kan iedereen er ook naar het
toilet?
Niet alleen als klant of bezoeker in een toe-
gankelijk gebouw van belang. Het gaat er ook
om dat je er kunt werken, een bardienst kunt
draaien, of een opleiding of cursus kan volgen.
Bij toegankelijke informatie is het belangrijk
dat wat je krijgt of nodig hebt zelf kan begrij-
pen. Zodat je geïnformeerd kan blijven en je je
eigen regie kan houden bij beslissingen. 

‘Door de landelijke tolkendienst kan ik als dove
toch meepraten. Belangrijk om dat ook in stand
te houden.’

Van mobiliteit is sprake als je jezelf zelfstandig
kunt verplaatsen, ook in het openbaar vervoer.
Is het openbaar vervoer ook toegankelijk voor
mensen met een beperking? 
Is het hele openbaar vervoersysteem te begrij-
pen voor iedereen? 
Als zelfstandig gebruik maken van het open-
baar vervoer echt niet mogelijk is, kan je dan
ook op een andere wijze gebruik maken van
vervoer, zodat je op tijd kan zijn waar je moet
zijn? 
Zijn er ook speciale vervoersmiddelen beschik-
baar zoals een scootmobiel of driewieler?

‘Ik krijg nu een elektrische driewieler via de
gemeente. Die wordt op maat afgesteld, zodat
ik ook met een knopje richting aan kan geven.
Hierdoor kan ik mijzelf ook op grotere afstan-
den verplaatsen.’

Bij woningen is het belangrijk dat je er kan blij-
ven wonen ook als je gebruik moet maken van

hulpmiddelen. En kun je bij mensen op bezoek
gaan en er logeren?

‘De woningstichting heeft meegedacht om een
woning te vinden waarbij ik dicht bij winkels
kan wonen. Omdat ik blind ben is dat heel be-
langrijk voor me.’

Zijn de diensten die geleverd worden gebruiks-
vriendelijk voor iedereen? Is er sprake van
klantvriendelijkheid bij organisaties, winkels en
bedrijven, zodat men zich gelijk behandeld
voelt? 

‘Vanuit de Gehandicaptenraad reiken we
‘duimstickers’ uit voor toegankelijkheid. Er zijn
steeds meer restaurants, winkels en theaters
in Ede die hieraan werken.’

Zodat uiteindelijk alle inwoners gewoon mee
kunnen doen op alle gebied.
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‘Het theater houdt nu rekening met het feit dat
we in een rolstoel zitten. Vroeger konden mijn
vriendin en ik niet eens naast elkaar zitten bij
een voorstelling, maar nu denken ze mee in
passende oplossingen. Dat is heel fijn.’

Toegankelijkheid is een breed 
begrip
Bij de openbare ruimte gaat het erom dat deze
zo ingericht is dat iedereen zich makkelijk en
zelfstandig kan verplaatsen. Maar ook of men-

1 Wat is een inclusieve 
toegankelijkheid?
Kun jij komen waar je wilt zijn, op je werk, je opleiding, bij vrienden, op de
sportclub en in de buurt? Inclusieve toegankelijkheid gaat erom de open-
bare ruimte en diensten zo vorm te geven dat iedereen optimaal deelnemen.
Dat dat je alle winkels in kan, dat de publieke ruimte goed ingericht is, dat je
bij iedereen op bezoek kan, dat je gebruik kan maken van horeca, gezond-
heidszorg, uitgaansgelegenheden en musea. En dat je zelf je paspoort kunt
verlengen en zelfstandig gebruik maken van andere publieke diensten. Grof-
weg heeft toegankelijkheid betrekking op gebouwen, openbare ruimte, ver-
voer, communicatie, diensten en ook gastvrijheid.

Beeldverslag thematafel Toegankelijkheid



aanleveren. Dat is voor mensen een belemme-
ring.’

Je welkom voelen
Een ander aspect wat we tegenkwamen is
gastvrijheid, of men zich welkom voelt.
Dat gebeurt steeds vaker op een positieve ma-
nier.
Inwoner: ‘Ik kan in het algemeen heel goed te-
recht hier met mijn rolstoel. Er is een restau-
rant en die eigenaar zei: ‘Als jij komt zorg ik dat
je binnen komt’.’

Het helpt ook om elkaar meer in de samenle-
ving te ontmoeten.
Inwoner: “Ik geef lessen waardoor ik meer
zichtbaar ben. Mensen gaan daardoor meer
nadenken.”

Er is ook sprake van wederzijds begrip. 

Inwoner: ‘Bij de meeste winkels kan ik wel ge-
woon naar binnen met mijn geleidehond. Som-
mige hebben liever niet dat ik op drukke
tijdstippen kom. Daar heb ik wel begrip voor.
Bij de slager mag ik echter met mijn hond he-
laas niet naar binnen.’

Maar men kan zich ook, onbedoeld, ongewenst
voelen tussen bijvoorbeeld collega’s.

Inwoner: ‘Ga je eigenlijk wel mee op werkbe-
zoek, want dan moeten we een grotere bus re-
gelen. Of je krijgt te horen: ‘Je zegt af, terwijl
we net een grote bus geregeld hadden, zodat
je mee kon.’ ‘Dat voelt wel als een verwijt’.’

Er is behoefte aan begrip en het samen oplos-
sen van vraagstukken rondom toegankelijk-
heid.
Deelnemers thematafel: ‘Oplossingen moeten
wel altijd van de mensen met een beperking
komen. Andere mensen denken nog niet echt
mee.’
‘Er is een gedragsverandering nodig bij de an-

dere mensen. Meedenken en geen betutteling
meer.’
Als je iets geregeld wil krijgen moet je wel
mondig zijn. 
Inwoner: ‘Ik ben zelf wel mondig. Maar als je
dat niet bent. Wie zet het dan in beweging?’

De gebouwde omgeving
Gebouwen en technische voorzieningen blijken
niet altijd toegankelijk voor iedereen.
Inwoner: ‘Het publieksgedeelte kan wel toe-
gankelijk zijn van Cultura, en daar kunnen ze
wel een Duim van de Gehandicaptenraad voor
krijgen, maar het kantoorgedeelte is niet ge-
schikt. Bij brand kan mijn collega met zijn ge-
leidehond niet van de brandtrap.’

Het bouwbesluit blijkt in de praktijk ook nog on-
voldoende richting te geven.  
Deelnemers thematafel: ‘Er is meer nodig dan
handhaven van het bouwbesluit. ‘Je zou elk
bouwbedrijf een handboek Toegankelijkheid
moeten geven, als er een bouwproject is’.’

Inwoner: ‘Ja, er is een aangepast toilet in het
gebouw. Maar dan moet je wel een enorme
omweg maken naar andere verdiepingen. Be-
zoekers kunnen dat hier niet zonder begelei-
ding.’

Tegelijkertijd zijn er bedrijven die zich extra
laten voorstaan op hun toegankelijkheid. Ook
bij kennisorganisaties en bouw-samenwer-
kingsverbanden in Ede is aandacht voor aan-
vullende specificaties op het gebied van
toegankelijkheid.

De gemeente Ede hanteert zelf al een hand-
boek Toegankelijkheid met normen.
In de Raadzaal echter kan niet iedereen altijd
op gelijke wijze deelnemen, vanwege de on-
toegankelijke katheder of een niet geacti-
veerde ringleiding.
Inwoner: ‘Als je met een rolstoel achter de Ka-
theder wil staan in de Raadzaal is dat niet mo-
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Toegankelijkheid als norm 
In Ede speelt veel op het brede gebied van toe-
gankelijkheid. Er is aandacht voor de fysieke
toegankelijkheid waarbij bijvoorbeeld de recre-
atiepaden vrij zijn van hekjes en paaltjes. In het
winkelcentrum van Ede wordt door de winke-
liers gewerkt aan drempelvrije toegang van
hun panden. De Gehandicaptenraad heeft po-
sitieve acties voor bedrijven die werk maken
van toegankelijkheid.
Toch valt er nog veel te verbeteren aan zowel
de fysieke toegankelijkheid als ook van com-
municatie, vervoer en diensten. 
Soms vraagt dit slechts een kleine verandering
in houding, zodat men zich welkom voelt. Soms
ook grotere aanpassingen waar meerdere par-
tijen verantwoordelijk voor zijn, zoals bij bouw-
projecten of openbaar vervoersystemen.

Brieven, websites en andere 
informatie
Het valt niet voor iedereen mee om brieven, for-
mulieren of websites te kunnen lezen en te be-
grijpen. Gelukkig is er al wel het Taalhuis in Ede
waar je terecht kan als je zelf moeilijk kan lezen. 
Inwoner: ‘Ik kan de brieven van de gemeente
niet begrijpen.’

Deelnemers thematafel: ‘Websites moeten
toegankelijk worden voor mensen die niet of
moeilijk kunnen lezen.’

De Formulierenbrigade helpt je met het invullen
van formulieren, of helpt zoeken naar iemand
in de buurt die je hiermee kan helpen. Want
niet iedereen kan of wil de slag maken naar de
digitale omgeving. 

‘De meeste ouderen waarmee ik contact heb
kunnen niet via een PC of tablet communice-
ren. Een oudere mevrouw die ik benaderd heb,
reageert. ‘Wat moet ik ermee, ik wil dit niet
meer’. ‘

Voor oudere inwoners die wel met de digitale
omgeving aan de slag willen is het Digitaalhuis
bij de bibliotheek.  
Ook in het onderwijs merkt men dat niet ieder-
een de weg vindt in het woud van regelgeving. 

‘Allochtone ouders begrijpen vaak de procedu-
res rond onderwijs niet. Bijvoorbeeld bij een
kind uit Syrië hebben ze te maken met: aanvra-
gen van een indicatie en toelaatbaarheidsver-
klaring, afwijzing scholen, het vervoer regelen.
Dat moet eenvoudiger.’

Naast de begrijpelijkheid kan ook de hoeveel-
heid aan gegevens die men aan moet leveren
een belemmering vormen.  

‘Het is fijn dat er financiële tegemoetkoming in
Ede bestaat. Je moet alleen zoveel gegevens
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2 Hoe is het in Ede? En wat 
vinden we belangrijk?
Wat geven inwoners, belangenorganisaties, beleidsmakers aan over toe-
gankelijkheid in de huidige situatie? Wat zijn knelpunten en wat vinden we
belangrijk? In Ede Inclusief hebben inwoners, organisaties, belangenvereni-
gingen, raadsleden en beleidsmakers met elkaar van gedachten gewisseld
in de interviews, in de Quickscan inclusieve gemeenten en tijdens de the-
matafel. Wat komt daaruit? 



De ervaringen verschillen sterk per inwoner:
Inwoner: ‘De Regiotaxi heeft nooit goed ge-
werkt voor mij. Ik geloof ook niet dat het met de
Valleihopper wel goed komt.’
Inwoner: ‘Ik gebruik nu al een tijdje de Vallei-
hopper en dat verloopt goed.’

Winkels en andere diensten
Op het gebied van diensten en producten
komen we in Ede verschillende ervaringen
tegen. 
Positieve ervaringen als:
Inwoner: ‘Ik ben blind en de woningstichting
heeft met me meegedacht, zodat ik nu dichtbij
de winkels woon.’ 
Inwoner: ‘Als ze je in de winkel kennen, gaat
de hulp wel makkelijker. Er is tijd nodig om aan
elkaar te wennen.’

Maar ook gevoelens van frustratie zoals bij de
nummersystemen bij de gemeente, apotheek: 
Inwoner: ‘Ik heb al drie keer geprobeerd om
mijn identiteitskaart te verlengen. Omdat ik niet
kan zien, kan ik geen nummer trekken. En ik
word ook niet geholpen als ik om hulp vraag.’

Of in de omgang zoals:
Inwoner: ‘Ik ben wanhopig en gefrustreerd.
Omdat ik doof ben heb ik nooit een goede om-
gang in winkels of met buren gehad.’ 

Er blijken ook nieuwe consumententechnolo-
gieën (smartphones, app) beschikbaar die ook
al veel ondersteuning kunnen bieden. Daar is
nog weinig over bekend.
Deelnemer thematafel: ‘Er is al heel veel mo-
gelijk met bijvoorbeeld een smartphone. Die
kan van alles voorlezen. Veel mensen weten
dat alleen nog niet.’

Buurtinitiatieven
In de openbare ruimte van Ede wordt door de
gemeente of buurtinitiatieven gewerkt aan al-
gemene toegankelijkheid. 
Het zit ook in de kleine dingen, zoals een speel-
tuin waarin ouderen in een rolstoel met hun
kleinkinderen kunnen komen.
Inwoner: ‘Wat ik belangrijk vind is om vooral op
‘kleine’ dingen te letten, zoals dat opa’s en oma’s
en mensen die in een rolstoel zitten ook met hun
kind of kleinkind mee de speeltuin in kunnen.’
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gelijk. Dan wordt er verwacht dat je vanaf je
plek inspreekt. Dat is toch een andere positie.’

Technische voorzieningen
Als het gaat om technische voorzieningen
komen we verschillende ervaringen tegen in
Ede. Een ringleiding kan iemand met een audi-
tieve beperking bijvoorbeeld enorm helpen om
volwaardig mee te kunnen praten. Het vraagt
daarnaast aandacht ook om te kunnen begrij-
pen hoe belangrijk het is:
Inwoner: ‘Mensen hebben niet altijd door hoe
belangrijk hulpmiddelen voor mij zijn. Bijvoor-
beeld een presentator die het niet nodig vindt
om een ringleiding te gebruiken.’ ‘Ik praat hard
genoeg.’

Het blijkt ook dat belangrijke voorzieningen als
alarmlijnen zijn niet voor iedereen te gebruiken
zijn.
‘Omdat ik doof ben kan ik 112 niet bellen. Moet
je eens kijken wat er gebeurt als andere men-
sen 112 niet kunnen bereiken.’

Vervoer
Ten aanzien van vervoer horen we verschil-
lende geluiden in Ede.
‘Ik heb nu een elektrische driewieler van de
gemeente gekregen. Een bedrijf is bij me langs
geweest om te kijken wat er allemaal aan
moet. Nu kan ik ook grotere afstanden fietsen.’
Inwoners die het moeilijk vinden om met het
openbaar vervoer te reizen krijgen trainingen
via MEE.
‘MEE zorgt voor maatjes, zodat mensen zelf-
standig leren reizen.’

De provinciale Regiotaxi is inmiddels overge-
gaan naar de regionale Valleihopper. Over dit
soort aanvullend vervoer horen we verschil-
lende ervaringen.
Organisatie: ‘Er zijn ouderen afgehaakt bij onze
activiteiten omdat het met de Regiotaxi niet
voor ze werkt. Ze moeten te lang buiten in de
kou wachten of komen steeds niet op tijd.’
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3 Hoe willen we aan inclusie 
werken, wat willen we 
bereiken?
Tijdens de thematafel hebben inwoners, belangenverenigingen en organisa-
ties hun ervaringen en visie over toegankelijkheid uitgewisseld. De vraag
was hierbij: Hoe kan elke inwoner van Ede optimaal deelnemen aan het ge-
wone leven, zonder drempels? Zowel fysiek als bij systemen en communica-
tie. Wat en wie is daarvoor nodig?



We hebben een filmpje van Onderling Sterk
Ede gezien. In dit speciaal voor Ede Inclusief
gemaakte filmpje wordt duidelijk hoe belangrijk
het is dat de gemeente eenvoudige taal ge-
bruikt in haar brieven aan inwoners. Er is
samen met een student van de CHE een kort
advies voor de gemeente opgesteld om hier
concreet aan te kunnen werken. 
De Gehandicaptenraad heeft laten zien dat po-
sitieve acties richting restaurants, theaters en
bedrijven effect begint te krijgen. Door de actie
met de ‘Duimsticker’ en tegelijk artikelen in de
lokale pers zorgt voor meer bewustzijn rond fy-

sieke toegankelijkheid. 
Het Taalhuis laat zien dat mensen die moeite
hebben met taal op laagdrempelige wijze in de
bibliotheek door vrijwilligers geholpen kunnen
worden. Ook op digitaal vlak.
Er is in Ede ook al een minicursus gebarentaal
en gebarentaal voor dove migranten.
Bij de thematafel is die avond in een vergader-
zaal eenvoudig een tijdelijke ringleiding aange-
legd. Naast de aanwezige gebarentolken bleek
dit voor aanwezigen met een auditieve beper-
king een welkome oplossing om goed mee te
kunnen praten.  
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Men vindt het ook belangrijk dat er vanuit ie-
dereen gedacht wordt, en niet alleen vanuit
mensen met beperkingen. Bij inclusief ontwer-
pen heeft iedereen baat bij de oplossingen en
ondervindt niemand daar hinder van. Door
vooraf goed met een brede samenstelling mee
te kijken naar een ontwerp is er eerder resul-
taat en voorkom je latere aanpassingskosten.
Het maakt niet uit of het nou gaat om een
bouwproject of het opstellen van een brieven.
De gemeente kan bijvoorbeeld haar huisstijl
naar een groter lettertype wijzigen en de taal
vereenvoudigen.
Er is meer nodig dan handhaving van het
bouwbesluit. Met het uitreiken van een hand-
boek toegankelijkheid aan architecten en bou-
wers wordt de aandacht gevestigd op het
belang van een inclusief ontwerp. 

Het opzetten van een informatiepunt over toe-
gankelijkheid helpt alle inwoners, organisaties
en bedrijven om concreet in kleine stappen

aan de slag te kunnen gaan. Het ontwikkelen
en delen van kennis en ervaringen wordt als
belangrijke voorwaarde gezien. Mogelijk kan
er gezamenlijk een lokaal handboek Toeganke-
lijkheid worden opgesteld. 

Via doorlopende positieve communicatie kan
worden gewerkt aan bewustwording en delen
van mogelijkheden. ‘Niet vanuit een zielig
standpunt, maar wel vanuit het appél om
samen energie te steken in een toegankelijke
samenleving.’ Zodat mensen zich welkom voe-
len ongeacht achtergrond, leeftijd of beperkin-
gen. 
De gemeente heeft zich inmiddels aangemeld
voor het keurmerk Ongehinderd, waarbij in
2017 de toegankelijkheid van publieke en open-
bare ruimtes in kaart worden gebracht. Inwo-
ners kunnen zelf meedoen met beoordelingen
via website of app.
Deelnemers thematafel: ‘We zijn allemaal am-
bassadeurs toegankelijkheid.’

68

4 Welke inspiratie hebben 
we opgedaan: 
Tijdens de interviews en thematafel zijn veel ideeën over werken aan toe-
gankelijkheid naar boven gekomen. Ondanks dat praten over toegankelijk-
heid vaak juist problemen oproept, blijkt er voldoende inspiratie en energie
aanwezig om te werken aan verbetering.  

5 Welke stappen willen we 
zetten?

1 Inclusie is de norm
• Inclusieve toegankelijkheid is de norm. 

Hanteer als norm dat inwoners zelfstan-
dig hun leven kunnen leiden.

• Naast fysieke toegankelijkheid ook aan-
dacht voor de toegankelijkheid van web-
sites, brieven, vervoer, diensten en gast-
vrijheid.

• Pas bij het verstrekken van vergunningen 

en subsidies de brede toegankelijkheids-
norm toe (Handboek voor Toegankelijk-
heid).

2 Positieve maatschappelijke actie als 
aanjager
• Werk aan inclusieve toegankelijkheid via 

positieve actie en communicatie.



• Start een platform voor het delen van 
kennis en ervaring én om samen de ver
taalslag naar (gemeente) beleid te 
maken. Voor inwoners, bedrijven en ge-
meente. 

3 Laat het zien
• Begin gelijk aan kleine concrete verbete-

ringen. Geef als gemeente het goede 
voorbeeld en draag het uit. Denk aan:

• Praat met inwoners, en bepaal niet zelf 
prioriteiten

• Toegankelijke gebouwen
• Begrijpelijke brieven van de gemeente
• Niet alles digitaal, ook een fysiek loket
• Een tijdelijke ringleiding blijkt zo aange-

legd. 
• Brieven in Word-format in plaats van 

PDF zijn ook voor blinde mensen gelijk 
geschikt.

• Stimuleer toegankelijkheid van winkels, 
in Ede stad en de dorpen

• Maak door aanpassingen mogelijk dat 
inwoners in hun huis en buurt kunnen 
blijven wonen 

4 Benut aanwezige kennis
• Voor het bouwen is al veel (inter)natio-

nale kennis voorhanden zoals over 
Inclusive Design (Design Council UK) en 
Het Handboek voor Toegankelijkheid over 
de ergonomie van binnen en buitenruim-
ten. 

• Betrek kenniscentra (CROW) en samen-
werkingsverbanden (Stabu) uit Ede bij 
een proces van gezamenlijk leren. En de 
Adviescommissie Wonen van de wo-
ningstichting. 
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routekaart
Ede inclusief:
het overzicht

>>
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• Ontwikkel een platform voor interactieve 
communicatie over Ede Inclusief

• Zet mooie voorbeelden in de schijnwerpers
• Kies een inclusieve werkwijze

Als hulpstructuur kan het zinvol zijn om bij het
schrijven van zo’n planning en aanpak te den-
ken in vier soorten trajecten. 

• Quick Wins: Welke acties op de korte ter-
mijn kunnen een mooi effect sorteren? 

• Pilots: Neerzetten van nieuwe praktijken 
met olievlekwerking

• Inclusief maken van bestaande trajecten, 

beleid en dienstverlening
• Inzetten van langdurige ontwikkeltrajecten 

(plannen, kennis opdoen, uitvoering)

Wat zeggen inwoners en raadsleden?
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 9
maart 2017 hebben raadsleden, inwoners en
organisaties met elkaar van gedachten gewis-
seld over de prioriteiten voor de routekaart Ede
Inclusief. Daar kwam een handzaam overzicht
uit voor de korte, middellange en lange termijn.
Deze input heeft een belangrijke basis ge-
vormd voor de speerpunten van de routekaart.
Dit is de opbrengst: 

3

Hoe ziet de routekaart Ede Inclusief er in het
kort uit? In dit hoofdstuk vind je alle informatie,
tips en prioriteiten voor de Routekaart in een
kort overzicht bij elkaar. 

Van luisteren en verkennen naar concrete acties
Hoe kan de gemeente samen met inwoners,
verenigingen, organisaties en bedrijven de in-
breng voor de routekaart uit het interviewon-
derzoek, de Quickscan en de thematafels
concreet vertalen naar acties en projecten?
Voor elk thema van de routekaart zijn drie of
vier speerpunten geformuleerd die, mits goed
uitgevoerd, groot verschil kunnen maken.

Daarnaast een aantal aanknopingspunten voor
het vervolg, die de uitvoer van de lokale inclu-
sie agenda gemakkelijker kunnen maken: 

• Vorm een kerngroep Ede Inclusief die 
coördineert

• Start pilots op
• Schrijf per beleidsveld een aanpak & plan-

ning voor, hoe de drie of vier onderstaande 
speerpunten in het betreffende beleidsveld 
te realiseren

• Leg het concept van deze planning & aan-
pak voor aan de inwoners, bedrijven & 
maatschappelijke organisaties die betrok-
ken zijn geweest bij Ede Inclusief

2

Inclusief onderwijs De inclusieve arbeidsmarkt De inclusieve buurt Inclusieve vrije tijd, Inclusieve toegankelijkheid
cultuur en sport

Korte termijn • In het onderwijs leggen we • Pilot met 8 mensen (zie • Woonprojecten gericht op • Meer info over Toeganke- • Breed platform
de basis voor een inclusieve stap 2) leren + experimen- diversiteit (nadenken kan lijkheid binnen de sport • Alleen vergunning verlenen
gemeente teren gelijk starten) geven -> PR als er toegankelijke tekening

• Via Voor- en Vroegschoolse • Huur reeds aanwezige • Vanaf snel vergunningstel- • Benader clubs actief, zoek is! Architecten!!!
Educatie (VVE) al helder expertise m.b.t. doelgroep- sel Alles Toegankelijk in naar wat wel kan en laat • Als gemeente voorbeeld-
maken dat elk kind óók en in. Bouwbesluit voorbeelden zien functie vervullen w.b.t. eigen
talenten heeft Er is al zoveel bekend! • Communicatie! Taalgebruik • Opleiding vrijwilligers gebouwen toegankelijk

• VVE toegankelijk maken • Platform voor alle mensen helder • Vrijwilligers, informatie, maken
voor álle kinderen • Betrek ervaringsdeskun- maken, betrek doelgroep ondersteuning • Communicatie: krant, web-

• Docenten & leerkrachten digen: praat met hen, niet erbij! • Maak gebruik van ervarings- site, brieven
moeten weten dat het wél over hen • Bereikbaarheid voor deskundigen: praat met hen, • Gemeente: niet alles digi-
kan: kennis delen en goede • Burgerinitiatieven: ideeën mensen met rolstoel niet over hen taal laten verlopen
voorbeelden laten zien ophalen voor hen die • Woningen aanpassen voor • Budget stellen voor bege- • Fysiek loket (niet alleen

• Kleinschalige initiatieven kunnen werken mensen met beperking leiding vrijwilligers digitaal)
stimuleren (ook met tijd en • Laat respons inspreken, • Eenvoudige ontmoetings- • Maak gebruik van de exper- • Begrijpelijke taal voor ieder-
geld) naast opschrijven plekken creëren (bankje o.i.d.) tise van Onderling Sterk Ede een

• Deskundigheid van leer- • Koppeling met ‘coach’ die • Ook rolstoel toegankelijke • Onderscheid maken tussen • Ambtelijk taalgebruik in
kracht helpt, stimuleert en ‘papier- speeltoestellen in de wijk leeftijden (zelfredzaamheid) brieven gemeente niet toe-

• Meer leraren om kinderen winkel’ regelt •Afspraken maken om • Bewegen voor ouderen staan
goed te kunnen begeleiden • Veel focus op beheersing klusjes/boodschapjes te stimuleren met subsidie • Houding gemeente:

• Gelden die er voor passend NL-taal doen of werkzaamheden in communicatie (website is
onderwijs zijn hiervoor tuinen slecht toegankelijk) geef
gebruiken info ook in eenvoudige ver-

sie
• Website gemeente Ede

aanpakken
• (Financieel) faciliteren van 

toegankelijk maken van
(semi)openbare gebouwen

• rolstoeltoegankelijke speel-
tuinen

• Vervoer

OPBRENGST VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMST



1 Inclusief onderwijs

Pilots Inclusief onderwijs
Investeer in inclusief onderwijs door samen
met enthousiaste leerkrachten en scholen een
pilot te starten, bijvoorbeeld in elke school een
klas. Maak daarvoor gebruik van de kennis en
knowhow die er in binnen- en buitenland te
vinden is. Besteed in het ontwerp van een pilot
specifiek aandacht aan de vraagstukken waar
de betreffen school zichzelf voor gesteld ziet in
het realiseren van inclusief onderwijs. 
Besteed aandacht aan visieontwikkeling en
maak gebruik van olievlekwerking om in meer-

dere groepen en scholen initiatieven op te
starten. 

Reizen tussen culturen
Maak het voor jongeren en kinderen mogelijk
om te reizen tussen de zuilen, dorpen, inko-
mensgroepen, bevolkingsgroepen. Door school
overstijgende projecten te organiseren op
basis van interesses van kinderen, zoals to-
neel, techniek, muziek, kunst, wetenschap,
sport, schaken of fotografie. Daarvoor is het
helemaal niet nodig dat verschillen opgeheven
worden. Het maximale verschil geeft juist een
mooie basis voor leren en ontdekken.  
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Inclusief onderwijs De inclusieve arbeidsmarkt De inclusieve buurt Inclusieve vrije tijd, Inclusieve toegankelijkheid
cultuur en sport

Middellange termijn • Pilot met 5 klassen in Ede • Via Edes Bedrijfs Contact • Zorg dat zorgprofessionals, die • Leer van ervaringen • Bewustwording -> vraagt 
gooien we het roer om: inclusie bedrijfsleiding motiveren tot bij mensen thuis komen, het • Werk met ambassadeurs om blijvend aandacht
moet je doen inclusie aanbod kennen en de vraag promotie voor onderwerp te • Handboek Toegankelijkheid

• Extra aandacht schenken aan • Actieve begeleiding (warm van inwoners inbrengen bij blijven doen delen met belangenorganisaties
kinderen met een rugzakje. contact) naar passend werk betreffende organisaties • Houding = meepraten, niet 

Vraagt om deskundig onderwijs • Bedrijven zijn toegankelijk • Wijkoverleg, buurtvereniging, over anderen praten, niet betut-
personeel straatgroep, bewust maken van telen, niet prioriteit voor ander

• Minder kinderen per klas. inclusief publiek bepalen
Max. 20 leerlingen • Gemeentelijke gebouwen Toe- • Toegankelijkheid in alle

gankelijk maken winkels -> Ede stad, dorpen en
• Ruimte creëren voor gemeen- kleine winkelcentra

schappelijke tuinen • Medezeggenschap, inspraak,
• Blijf werken aan driehoek democratische rechten

‘professional-vrijwilliger-over- (stemmen)
heid ’voor eenzaamheidsbe- • Meer toegankelijkheid creëren
strijding voor mensen met een handicap.

Woningaanpassing op de per-
soonlijke omstandigheid

• Op- en afritten markeren voor
slechtzienden en blinden

Lange termijn • Onderwijs gericht op reputatie, • Ontlabelen van mensen met • Geld, kennis, aandacht voor • Geheel Ede toegankelijk voor
niet op prestatie beperking toegankelijke, uitnodigende iedereen

• Kinderen leren hoe te denken, • Laat werkgevers wennen aan buurten
niet wat het idee dat ‘iedereen mee • Meten! evalueren

doet’ = gewoon
• Meten of doelstellingen be-

haald zijn
• Alles

De speerpunten voor de 
routekaart Ede Inclusief
En hier de eigenlijke speerpunten! Ga je met een thema aan de slag? In de
vijf posters & onderleggers van de routekaart, het interviewonderzoek en de
Quickscan vind je achtergrondinformatie en knowhow voor de aanpak van
deze speerpunten.



3 Cultuur, Sport & Vrije tijd

Inclusieve initiatieven 
Doe, experimenteer, en leer van elkaar! De
eerste stap is om samen met alle inwoners,
clubs en verenigingen die dat willen, gericht te
gaan leren en experimenteren. Eerst denk je
met alle mensen goed na over waarom je in-
clusieve vrije tijd, cultuur en sport echt belang-
rijk vindt. En vervolgens ontwerp je een hele
serie van projecten en initiatieven die daarbij
passen. 

Support & training aan sporters, coaches, 
docenten en verenigingen 
Geef gerichte ondersteuning aan iedere spor-
ter, iedere coach en iedere vereniging die zelf
aan de slag wil. Leer van de oplossingen die je
onderweg hebt gevonden!

Quickscan en actieplan
Biedt clubs en verenigingen een Quick scan en
Actieplan aan: hoe inclusief zijn we nu en
welke stappen kunnen we zetten?

Een brugfunctie voor buurtsportcoaches 
Laat buurtsportcoaches een brugfunctie ver-
vullen door zelf op een inclusieve manier te
gaan trainen en voorbereidend werk te doen
op weg naar inclusie bij clubs en verenigingen.

Draag zo bij aan verschuiving in de rolopvat-
ting van de betrokken professionals over wat
het betekent om midden in de samenleving te
werken.

4 De Inclusieve Buurt 

Inclusief ontwerp
Maak gebruik van de inzichten uit de inclusive
design, placemaking en sociale architectuur
om de binnen- en buitenruimtes zo vorm te
geven dat ontmoeting en gezamenlijke initiatie-
ven worden bevorderd. En blijf werken aan de
toegankelijkheid van winkels, horeca, huizen
en openbare gebouwen. Het handboek voor
Toegankelijkheid is een goede check of overal
rekening mee gehouden is. 

Creatieve broedplaatsen
Stimuleer dat buurtinitiatieven gebaseerd zijn
op de interesses en talenten van álle inwoners.
Pas het huidige welzijnswerk hierop aan. Laat
inwoners samen de stad en dorpen maken.
Ook in hun vrijwilligerswerk.

Jongeren 
Trek samen met jongeren op om te kijken wat
ze zouden willen voor hun buurt, stad of dorp.
Stimuleer creativiteit en het opzetten van gro-
tere projecten. Een toneelvoorstelling maken?
Een bandje oprichten? Het ontwerp van de pu-
blieke ruimte in hun stad? Hoe kunnen zij het
gevoel krijgen dat ook zij de wereld kunnen
maken? 

5 Thuis & Welzijn

Woonprojecten gericht op inclusie en 
diversiteit
Stimuleer inclusieve wooninitiatieven, waarin
een grote diversiteit aan inwoners met elkaar,
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Individuele schoolcarrières
In de gemeente Ede is ervaring opgedaan met
het creëren van kansen voor individuele kinde-
ren om deel te nemen aan het regulier onder-
wijs. Van het opheffen van individuele
belemmeringen kan worden geleerd om de
kansen van elk kind te vergroten. Door deze er-
varingen de komende vijf jaar uit te breiden,
worden er belangrijke stappen naar inclusief
onderwijs gezet. Besteed daarbij ook aandacht
aan voor- en vroegschoolse educatie. 

Een deskundig aanspreekpunt
Realiseer een informatie- en aanspreekpunt in
Ede op het gebied van inclusief onderwijs.
Maak daarin bewust gebruik van de themaspe-
cialisten die al actief zijn en laat hen hun inzet
in het regulier onderwijs verder uitbouwen.

2 De inclusieve arbeidsmarkt

Pilots inclusieve arbeidsmarkt
Gericht op de inclusieve arbeidsmarkt als ge-
heel kan de gemeente bijvoorbeeld een
pilot/project starten waarin de gemeente als
werkgever met vijf andere werkgevers optrekt
om een inclusieve werkvloer te creëren. Een
inclusieve werkvloer bestaat uit drie elemen-
ten: het werken aan een werkvloer waar ieder-
een optimaal kan bijdragen en zijn talent kan
inzetten, een personeelsbestand dat de diver-
siteit in de omringende samenleving weerspie-
gelt, en een fijne manier van omgang met die
diversiteit (openheid). Leer daarbij van mooie
voorbeelden uit de omgeving. Zet successen in
de schijnwerpers en zorg dat je in twee jaar
iets hebt bereikt om trots op te zijn. 

Pilot ‘Op weg naar een baan!’
Zet een dergelijk project op waarbij acht jon-
geren of volwassenen met afstand tot de ar-
beidsmarkt op zoek gaan naar een baan op
basis van hun interesses en talenten.

Een netwerk van inwoners, ondernemers,
UWV, sociale dienst, gemeente vormen een
veranderteam en gaan aan lerende aan de
slag. Gezamenlijk kijken zij wat zij onderweg
tegenkomen en hoe de huidige praktijk, beleid,
geldstromen, wet & regelgeving kan worden
verbeterd.

Verbeter de coaching aan werkzoekenden
Maak van het verbeteren van coaching aan
werkzoekenden prioriteit (arbeidstoeleiding).
Werk met langdurige coachingsrelaties, waar-
bij je een tijd samen optrekt. Hierbij kan ge-
bruik worden gemaakt van effectieve
strategieën uit binnen- en buitenland. Zoals Ini-
tial Placement and Support (IPS), inclusief her-
ontwerp van werkprocessen en jobcarving. 

Gewone arbeidscontracten
Maak werk van gewone betaalde arbeidscon-
tracten. Houdt daarbij een nauwe relatie met
de landelijke overheid om knelpunten in wet-
en regelgeving op te lossen. Zoals het risico
dat mensen er in inkomen achteruitgaan als zij
een betaalde baan krijgen of het risico dat
mensen hun vangnet verliezen als zij onver-
hoopt een tijdje niet kunnen werken.
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elkaar die graag willen werken aan innovatie.
Probeer hiervoor regelruimte te organiseren,
en budgetten te ontschotten, zodat zij nieuwe
wegen kunnen vinden om geldstromen te orga-
niseren. Hier zijn landelijk ook voorbeelden
voor.

Welzijn
Baseer welzijn op de talenten en interesses
van álle inwoners uit de buurt, in plaats van al-
leen mensen met een beperking of ouderen, of
vluchtelingen, of..

Transformeer de wijze van indicatiestellen
Zoek naar een andere manier van het vaststel-
len van de supportbehoefte. Zodat de support-
behoefte (indicatie) niet wordt vastgesteld op
basis van diagnose, maar op basis van de
vraag: ‘Wat heb jij nodig om optimaal deel te
kunnen nemen aan de samenleving?’ 

9 Gezondheid & Veiligheid

Uitgankelijkheid
Bij werken aan toegankelijkheid is het ook van
belang dat veiligheid wordt meegenomen. Niet
alleen ‘hoe kom je het gebouw in, maar ook
‘hoe kom je eruit in het geval van een noodsi-
tuatie’ (uitgankelijkheid).

Vrijheidsbeperking
Blijf oog hebben voor vrijheidsbeperking, en ga
dit tegen. 

10 Levensvisie & Cultuur

Open culturen
Een van de belangrijkste dingen waar Ede en
de dorpen aan kunnen werken in de lokale in-
clusie agenda is het creëren van open cultu-
ren. Door de maximale diversiteit op te zoeken

en de energie te richten op de mooie dingen
die de verschillende culturen te bieden heb-
ben. Het creëren van openheid en vertrouwd-
heid tussen de verschillende culturen is een
speerpunt op de lokale inclusie agenda. 

Prangende kwesties
Naast aandacht te besteden aan het creëren
diverse open culturen, kan het ook belangrijk
zijn om specifiek aandacht te besteden aan
prangende kwesties. Zoek naar creatieve be-
naderingen om specifieke problemen bijvoor-
beeld rond ouderen, gender, etc, inclusie breed
op te lossen. Mogelijk kunnen studenten en an-
dere creatievelingen daar een rol in spelen

11 Politiek & Het openbare leven

Toegankelijkheid van politiek
Maak werk van de toegankelijkheid van de po-
litiek voor jongeren en mensen met een ver-
standelijke beperking. Benut hierbij ook de
inzet van Onderling Sterk Ede. 

Toegankelijkheid van informatie
Zorg voor de toegankelijkheid van informatie,
brieven en websites van de gemeente, zodat
het gemakkelijker wordt mee te doen in de po-
litiek. 
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en door elkaar woont. Zorg daarbij voor goede
en zeer gewaardeerde ontmoetingsruimten,
zowel binnen als buiten, waar mensen mooie
dingen kunnen ondernemen. 

In de wijk wonen, ook als je ondersteuning
krijgt
Biedt zorg & ondersteuning in de wijk, in plaats
van daarbuiten. Zodat mensen zelfstandig kun-
nen wonen of in kleinschalige wooninitiatieven
(tot 6 personen). Kijk hoe iedereen op basis van
zijn eigen interesses en talenten gewaar-
deerde rollen kan vervullen in zijn buurt. En niet
alleen vriendschappen en relaties op te bou-
wen met mensen die ook ondersteuning krij-
gen, maar juist vooral ook met anderen. 

6 Reizen & Mobiliteit

Je op gelijke voet met anderen verplaatsen
Zorg dat iedereen zich op gelijke voet met an-
deren kunnen verplaatsen, dat zij daar kunnen
zijn waar zij willen zijn. Liefst met gewone mid-
delen, zoals een eigen fiets, auto of openbaar
vervoer. Anders met gepersonaliseerd vervoer
dat op tijd rijdt en zo mogelijk ook voor last-mi-
nute ritjes te raadplegen valt.  

7 Vriendschappen & Relaties

Mooie ontmoetingsplekken
Bevorder ontmoetingsplaatsen, waar een di-
versiteit aan contacten mogelijk is. Plekken
waar de gehele diversiteit aan mensen in de
buurt graag komt. Laagdrempelige (ook finan-
cieel) activiteiten, zoals een open podium, ge-
zamenlijk koken en/of eten in de wijk zorgen
voor verbindingen. Vooral samen ‘iets maken
of ondernemen’ op basis van gedeelde interes-
ses en talenten is een belangrijke manier om
sociale contacten te bevorderen.

Ondersteun mensen contacten op te doen
Maak werk van vriendschappen en relaties
van mensen die ondersteuning krijgen, door
middel van een proces van leren & ontwikke-
len. Zorg dat het niet afhankelijk is van jou als
professional, om te voorkomen dat mensen
tegen de zoveelste teleurstelling aan lopen.
Werken met sociaal gewaardeerde rollen 
(Sociale Rol Versterking), kan hierin iets bete-
kenen.

Hef belemmeringen die sociale contacten in
de weg staan op
Belangrijk is om de belemmeringen op te hef-
fen die contacten in de weg staan. Eén van de
belemmeringen is dat kinderen die met de bus
naar school gaan in een andere stad veel min-
der kans hebben op vriendjes en vriendinnetjes
in de buurt.

8 Zeggenschap & Support

Diversiteit in de buurt
Laat zorg & welzijn een transformatieslag
maken. Waarbij ondersteuning primair gericht
is op het opbouwen van een rijk leven midden
in de samenleving op basis van eigen interes-
ses en talenten. Help mensen met ondersteu-
ning in de wijk te wonen. Breng mensen bij
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12 Lerend organiseren & 
Veranderen

Leren van cocreatieve trajecten 
Er zijn de laatste tijd een aantal mooie trajec-
ten gestart om samen met de samenleving be-
leid te maken. Wat kan daaruit worden geleerd
voor een inclusief beleidsvormingsproces? 

Dienstverlening op het gemeentehuis
Neem de dienstverlening van het gemeente-
huis onder de loep? Is het voorbeeld in het
geval van de blinde vrouw een incident? 

Mondigheid
Hoe kun je minder mondige mensen betrekken
bij een beleidsvormingsproces? 
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Uit de bijeenkomsten met de denktank, de
ambtelijke sessies en uit het ophalen in de
samenleving blijkt dat er gedeelde beel-
den bestaan over acht succesvoorwaarden
voor het gemeentelijk aandeel in de aan-
pak.

1 Sluit aan bij de samenleving: ken de initia-
tieven, neem initiatiefnemers serieus

2 Werk inclusief
3 Niet alles in één keer. Stel prioriteiten voor 

de korte (2 jaar), middellange (5 jaar) en 
lange termijn (10 jaar). In alle leefgebieden 

spelen inclusievraagstukken, de routekaart 
vraagt om keuzes en volgtijdelijkheid;

4 Maak zichtbaar wat er gebeurt; voorbeel-
den inspireren tot kopiëren, vernieuwen, 
elkaar vinden en co-creëren

5 Wees laagdrempelig in spreken, schrijven 
en gebruik ook beeld- en handentaal

6 Investeer in bewustwording, en begin daar-
mee in de eigen organisatie

7 Blijf de vraag stellen: hoe draagt gemeen-
telijk beleid bij aan inclusie?

8 Hanteer een kwaliteitscirkel: evalueren, 
verbeteren en voortbouwen.

Acht succesvoorwaarden voor het werken aan inclusie! 
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