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1. Inleiding 
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het vormen van een inclusieve samenleving. Een 

samenleving waarin iedereen kan meedoen, dus ook mensen met een beperking. Dit beleidsplan 

Inclusie: ‘Iedereen doet mee’ van de gemeente Oude IJsselstreek gaat in op de maatschappelijke 

uitdagingen en beschrijft onze ambities op het gebied van inclusie voor de periode 2018-2022. In dit 

plan geven we in globale lijnen aan waar de gemeente Oude IJsselstreek voor gaat (visie) en waar het 

voor staat (missie). Dit plan vormt de basis voor een uitvoeringsagenda/ plan van aanpak waarin we 

dieper ingaan op de te nemen acties. 

Wat is inclusie? 
Inclusie gaat over deelnemen (participatie) van iedere 

inwoner aan de samenleving. Deelname zonder dat er 

verschil gemaakt wordt op basis van leeftijd, culturele 

achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen. 

Een inclusieve samenleving is een samenleving waaraan 

iedereen optimaal kan deelnemen1.2, zie afbeelding.  

Circa 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Denk hierbij aan een (licht) verstandelijke 

beperking, zitten in een rolstoel, zijn doof of blind of hebben geestelijke problemen. Deze mensen willen 

net als iedereen meedoen in de samenleving. Maar daarbij lopen zij vaak letterlijk en figuurlijk tegen 

obstakels aan. Soms zichtbaar, zoals onleesbare informatie op een website of een fysieke drempel voor 

de ingang van een winkel of restaurant. Maar ook verborgen obstakels, zoals minder kans op de 

arbeidsmarkt; minder mogelijkheden om (door) te leren, mee te doen aan sport of cultuur. Heel vaak 

hebben mensen met een beperking ook minder sociale contacten. 

VN-Verdrag Handicap van kracht 
Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap van kracht. Dit verdrag legt de rechten van 

mensen met een beperking vast. Het Verdrag gaat over vele thema’s en terreinen. Zoals arbeid, 

onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. 

Binnen al deze thema’s is de ambitie gelijk: zorg ervoor dat mensen met een beperking op voet van 

gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving. 

Inclusieve samenleving 
De basis van het VN-Verdrag is de visie op de inclusieve samenleving. Het gaat dan om een 

samenleving waarin iedereen kan meedoen. Hier hoort ook toegankelijkheid bij. Inwoners kunnen 

meedoen als ze overal kunnen komen waar ze willen komen. Dus; op het werk, school, sportclub of 

vereniging, in de wijk/buurt.  

Met toegankelijkheid bedoelen we fysieke toegankelijkheid (ergens kunnen komen), maar ook de 

toegankelijkheid van informatie. Toegankelijke informatie betekent dat iedereen de informatie kan 

vinden op een manier die past en de informatie begrijpt.  

Wij willen samen met ervaringsdeskundigen, lokale partners, zoals ondernemers, projectontwikkelaars 

maar vooral ook lokale cliëntenorganisaties en WMO-raden, de aanjager van de inclusieve samenleving 

zijn. In de lokale buitenruimte, het winkelcentrum of de sportkantine zijn er grote kansen om de drempels 

in het leven van mensen daadwerkelijk te slechten.  

Dit vraagt een andere manier van denken. Sommige aanpassingen kosten geld of vragen tijd. Daarom 

zal de beweging naar een meer inclusieve samenleving stapsgewijs plaatsvinden. 

2. Waar gaat de gemeente Oude IJsselstreek voor? 
De gemeente Oude IJsselstreek wil een gemeente zijn waar inclusie geen agendapunt meer is, omdat 
het normaal en vanzelfsprekend is. Waar het prettig wonen, werken en leven is voor iedereen en 
inwoners zich betrokken voelen en daar naar handelen. Een gemeenschap met inwoners die elkaar 

                                                      
1 Bolsenbroek & Van Houten, 2010 
2 Unesco, 2005 
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ontmoeten, elkaar om hulp durven vragen en voor elkaar klaarstaan. Een gemeenschap waarin 
iedereen op alle levensgebieden volwaardig meedoet of mee kan (blijven) doen in de samenleving. Ook 
inwoners met een lichamelijke, psychische, verstandelijke, zintuigelijke beperking of een beperking die 
een financiële of culturele (taal of familieomstandigheden) achtergrond heeft.  
Een gemeente waar kinderen en jongeren kansen krijgen om zich te ontwikkelen door onder andere 
goed onderwijs. Een gemeente waar gekeken wordt naar wat mensen kunnen en niet wat ze niet (meer) 
kunnen. Iedere inwoner heeft kwaliteiten en levert een bijdrage aan de maatschappij. ‘Iedereen doet 
mee’. Een gemeente waar mensen omzien naar elkaar en hun omgeving, waar mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen en problemen oplossen. 

3. Waar staat de gemeente Oude IJsselstreek voor? 
De gemeente Oude IJsselstreek staat voor een gemeentelijke 
organisatie die zo handelt dat inwoners zelf de 
verantwoordelijkheid en regie hebben over het eigen leven. 
Waar we samen met onze inwoners, met en zonder 
beperkingen vormgeven en bouwen aan een inclusieve 
samenleving.  
We leggen niet op hoe inwoners moeten handelen, maar we 
geven ruimte voor eigen initiatieven en eigen handelen. Een 
gemeente die inzet op preventie, maar ook een gemeente 
waar ondersteuning is, voor inwoners die een steuntje in de 
rug nodig hebben. 
Een gemeente die toegankelijk is en toegankelijke 
informatie verschaft zodat haar inwoners begrijpen bij wie ze 
terecht kunnen. Een gemeente die belemmeringen 
wegneemt als blijkt dat deze belemmeringen inwoners met 
een beperking  tegenhoudt om mee te kunnen doen. 
Een gemeente waar de juiste ondersteuning of hulp 
beschikbaar is. Die zorgt dat noodzakelijke ondersteuning in 
samenhang en altijd als toevoeging op de eigen kracht 
wordt ingezet. Er voor iedereen voldoende gelegenheid is voor 
sport en met toegankelijke kunst en cultuur.  
 

4. De bouwstenen voor een inclusieve samenleving 
Om echt een inclusieve samenleving te worden is het belangrijk dat iedereen daar 

vorm aan geeft. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Samen met de inwoners, scholen, bedrijven, lokale maatschappelijke 

organisaties, verenigingen en ervaringsdeskundigen gaan we er aan ‘bouwen’.  

Bouwen gaat beter als je weet welke bouwstenen je kunt gebruiken. De eerste 

bouwstenen zijn met dit beleidsplan gelegd. Zo hebben we beschreven waar de 

gemeente Oude IJsselstreek voor gaat (visie) en waar het voor staat (missie). 

Ook komt er een uitvoeringsprogramma (de tweede bouwsteen). 

In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop we gezamenlijk kunnen bouwen aan die inclusieve 

samenleving. We schetsen wat er mee bedoeld wordt en waaraan je kunt zien of we daarin geslaagd 

zijn. In dit beleidsplan werken we deze bouwstenen niet in detail uit. De uitwerking is onderdeel van de 

programma overstijgende inclusieagenda. Het uitvoeringsprogramma is beschreven in hoofdstuk 5. 

Voor het bouwen aan een inclusieve samenleving gebruiken we de volgende bouwstenen:  
- de visie op inclusie 
- het verankeren van inclusie in lokaal beleid 
- de gemeentelijke organisatie 
- specifieke thema’s en beleidsterreinen 
- toegankelijkheid 

Een voorbeeld over zelf de regie voeren in 
je leven van Maryze  
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De bouwstenen voor de gemeentelijke organisatie 
Bewustwording over inclusie krijgt een impuls als wij in de eigen organisatie actief het goede voorbeeld 

geven. Dat kan op verschillende manieren. Maar bouwen aan inclusie werkt het best vanuit een 

gezamenlijke  benadering. In de komende alinea’s beschrijven we waaraan je kan zien dat de genomen 

stappen geslaagd zijn. Dit is op sommige punten best ambitieus. Hoe we dit gaan realiseren, welke 

tussenstapjes en wanneer wordt beschreven in de uitvoeringsplannen. Deze plannen zijn onderdeel 

van het uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 5). 

Bewustwording is geslaagd als: 
 Alle mensen werkzaam voor de gemeente zijn doordrongen van de 

positie, behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking. 

 De lokale samenleving en de lokale werknemers doordrongen zijn 

van de positie, behoeften en mogelijkheden van mensen met een 

beperking. 

 Alle stemlokalen in de gemeente toegankelijk zijn voor kiezers (met 

een beperking).  

Beleidsvorming (burgerparticipatie) is geslaagd als: 
 De gemeente inwoners (met een beperking) en/of belangen-

verenigingen betrekt in alle fasen van beleidsvorming en 

monitoring. 

 Toegankelijkheid als uitgangspunt is opgenomen in inkoop- en 

aanbestedingsvoorwaarden. 

 Al het beleid inclusief is en er dus geen beleidsplan inclusie meer nodig is. 

Dienstverlening is geslaagd als: 
 De spreek-, schrijf-, en beeldtaal van de gemeente (on- & offline) 

toegankelijk en begrijpelijk is. 

 De fysieke toegankelijkheid (van het gemeentehuis en de gebouwen 

waar de gemeente eigenaar van is) voor iedereen goed geregeld is. 

 

Werkgeverschap is geslaagd als: 
 De gemeente de faciliteiten op orde heeft voor én er mensen 

werken met een beperking. 

 We bij het aantrekken van nieuw personeel inclusie meenemen. 
 

Bouwstenen voor specifieke thema’s en beleidsterreinen 
Zoals eerder genoemd vraagt een inclusieve samenleving inspanning van iedereen. Op tal van 

thema’s kan men bouwen aan inclusie. In de komende alinea’s zijn de onderdelen beschreven 

waaraan we kunnen zien of we geslaagd zijn. 

Inclusief onderwijs is geslaagd als: 
 Het VN-verdrag is verwerkt in het onderwijsbeleid van de gemeente. 

 Er bij stages en begeleiding specifiek aandacht is voor leerlingen met een beperking. 

 Het gecombineerd gebruik van huisvesting binnen speciaal en regulier onderwijs gestimuleerd 

wordt. 

Inclusieve arbeidsmarkt is geslaagd als: 
 Er geen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met en mensen zonder beperking. 

 De instrumenten uit de Participatiewet - bijvoorbeeld het benoemen van jobcoach of het faciliteren 

van werkplekaanpassingen – worden benut om een inclusieve werkvloer bij lokale bedrijven en 

ondernemers te realiseren. 

Een voorbeeld van het belang van 

samenwerken is de toegankelijke 

stoep. De gemeente zorgt voor de 

verlaging, zodat inwoners in een 

rolstoel de stoep op en af kunnen. 

Dan helpt het niet als andere 

inwoners de containers zo 

neerzetten. 

 

Het Taalhuis is een voorbeeld van 

een organisatie die een actieve rol 

kan spelen bij het taalvraagstuk  
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Inclusief bouwen, wonen en gebruikmaken van de buitenruimte is geslaagd als: 
 De aandacht voor toegankelijkheid vast gelegd is 

gedurende het gehele bouw- en ontwikkelproces en neem 

bouwnormen op als eis in aanbestedingsprocedures. 

 Er aandacht is voor goede voorbeelden van inclusieve 

wooninitiatieven in de gemeente. 

 Als er voorlichting en bewustwording is (georganiseerd).  

 samenwerking met woningbouwcorporaties en 

projectontwikkelaars leidt tot voldoende aanbod van 

toegankelijke woningen.  

 met bewoners (met een beperking) gesproken wordt over 

de ervaren zelfstandigheid en autonomie binnen de 

(eigen) woning of de gemeenschappelijke ruimte. 

 Er sprake is van een toegankelijke openbare ruimte.  

Inclusief sporten, cultuur en vrije tijd is geslaagd als: 
 er ‘niet apart maar samen’: deelgenomen wordt aan 

sport, cultuur en het verenigingsleven. 

 musea, schouwburgen en poppodia in de gemeente voor 

iedereen toegankelijk zijn.  

 natuurgebieden en wandelroutes door de natuur voor 

iedereen toegankelijk zijn.  

Mooi voorbeeld van inclusief sporten is het project ‘de Verenigers’.  De Verenigers biedt alle kinderen en  
jongeren een unieke kans om een sportactiviteit te vinden die aansluit bij hun interesse/ leefwereld. 
Bij de Verenigers zijn geen drempels en er is extra persoonlijke aandacht. Spelenderwijs en in een  
veilige omgeving krijgen kinderen en jongeren op deze manier  de kans om  
(inclusief) te sporten en te bewegen 

 

Inclusieve horeca, toerisme en recreatie is geslaagd als: 
 Inclusie en toegankelijkheid verankerd is in het 

toerismebeleid. 

 toegankelijkheid als voorwaarde is benoemd bij de 

vergunningsverlening van evenementen. 

Inclusief vervoer is geslaagd als:  
 aansluitingen tussen doelgroepenvervoer en regulier 

vervoer goed is.  

 de informatievoorziening in het openbaar vervoer 

(concreet idee: voorleesknop bij OV-haltes) voor iedereen 

toegankelijk is. 

Meedoen (maatschappelijke participatie) is geslaagd als: 
 Inwoners, die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan 

de samenleving een beroep kunnen doen op 

voorzieningen die hen ondersteunen bij participatie en 

versterking van zelf- en samenredzaamheid. 

Mooi voorbeeld: Borchuus Varsseveld. 

Onder leiding van Estinea pakken mensen 

met een beperking zelfstandig projecten op .

 

Stichting Care Travel, bijvoorbeeld, 

organiseert uitstapjes op bijzondere locaties 

voor iedereen die gebruik maakt van zorg. 

 

Mooi voorbeeld van inclusief sporten is de 

recente opening van de (toegankelijke) jeu 

de boules baan in het hart van Gendringen  

Mooi voorbeeld van steeds inclusief 

wordende horeca is het recent 

rolstoelvriendelijk gemaakte hotel De Ploeg 

 



5. Uitvoeringsprogramma Inclusie 
In hoofdstuk 4 kon je lezen dat de begrippen inclusie en ‘de 

inclusieve samenleving’ nogal breed zijn.. Een thema dat iedereen 

raakt en uit veel onderdelen bestaat. Succesvol zijn in inclusie, 

vraagt bewustwording en samenwerking van alle betrokken partijen. 

Een inclusieve samenleving ben je niet van de een op de andere 

dag. We kunnen ook niet alles tegelijkertijd. Er moeten keuzes 

gemaakt worden. Met de vorige hoofdstukken is beschreven waar 

we voor staan, waar we voor gaan en waar we aan kunnen zien of 

we inclusief zijn.  

In het vorige hoofdstuk zijn enkele voorbeelden gebruikt. Dat laat zien dat er al gebouwd wordt aan de 

inclusieve samenleving. Om doelgericht verder te bouwen aan de inclusieve samenleving is een 

uitvoeringsprogramma nodig. 

Het uitvoeringsprogramma schets vijf stappen die het beleidsplan concreter maakt. Allereerst gaan we 

meten hoe inclusief de gemeente Oude IJsselstreek is. Op basis van die resultaten bepalen we onze 

doelen voor de komende jaren. Daarna worden er uitvoeringsplannen gemaakt. In die plannen 

beschrijven we (gezamenlijk); wie, wat, hoe en wanneer gaat doen om de doelen te behalen. Tot slot 

zullen de acties uitgevoerd, geëvalueerd en wederom geformuleerd moeten worden. 

Stap 1  Meten is weten 
In 2018 start de gemeente Oude IJsselstreek met het (laten) uitvoeren van een QuickScan. Deze scan 
meet hoe inclusief de gemeente is, anno 2018. Hiervoor gebruiken we onder andere de input van 
inwoners (o.a. uit de reeds bestaande of al ingezette werkgroepen). Maar ook wordt er gekeken hoe het 
huidige beleid er uit ziet of hoeveel aandacht er voor inclusie is. Het is een nulmeting. Het laat zien waar 
we al inclusief zijn en waar nog actie gewenst is. Het resultaat is een lijst met mooie voorbeelden/ 
successen, maar ook met verbeterpunten. Deze verbeterpunten vormen de basis voor stap 3 het 
schrijven van de uitvoeringsplannen om een inclusieve samenleving te realiseren in 2023.  

Stap 2  Bepalen wanneer we tevreden zijn 
Na de nulmeting weten we wat er goed gaat en wat er beter kan. Maar niet alles kan tegelijk en niet 

alles kan perfect. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Hoe hoog leggen we de lat? Wanneer zijn 

we tevreden? Hoe hard zetten we in op dit thema? 

In deze stap schalen we alle bouwstenen in. We geven de huidige situatie een 

cijfer tussen 0 en 10. Waarbij 0 een samenleving is waar geen sprake is van 

inclusie en 10 de perfecte inclusieve samenleving is. Per gegeven cijfer lichten 

we toe waarom dat cijfer. Wat doen we wel en wat kan beter ten aanzien van 

deze bouwsteen.  

Hetzelfde doen we met het bepalen van het cijfer wanneer we tevreden zijn 

voor het komende jaar. Kortom welke doelen/ welk cijfer willen we volgend jaar 

bereikt hebben. Per gegeven cijfer lichten we toe waarom dat cijfer. Wat doen 

we dan wel (per bouwsteen) en wat is er dan anders (anders dan voorheen).  

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we voor ‘toegankelijkheid van de openbare ruimte’ nu een 6 scoren. 
Bijvoorbeeld omdat de basale openbare ruimte redelijk toegankelijk is. Er zijn opritjes en de stoepen 
zijn breed genoeg. Het kan zijn dat we een 6,5 als doel stellen. Daarvoor is het nodig dat ook blinden 
en slechtzienden de openbare ruimte toegankelijk vinden. Samen met hen zal in stap 3 een plan 
geschreven worden hoe dit te bereiken. Bijvoorbeeld met een werkgroep van ervaringsdeskundigen 
praten over het aanbrengen van gidslijnen en geleidelijnen. 

 

Stap 3  Uitvoeringsplannen inclusie 
In stap 3 verbinden we de bevindingen uit de nulmeting (stap 1) en wanneer we tevreden zijn (stap 2). 
Er worden nu uitvoeringsplannen geschreven. Een uitvoeringsplan beschrijft wie, wat, hoe en wanneer 
aan de doelen gaat werken. De uitvoeringsplannen komen integraal, met betrokkenen en met 
participatie van inwoners (inclusief ervaringsdeskundigen) tot stand. De bouwstenen geven houvast aan 
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de verschillende uitvoeringsplannen. Alle plannen samen zijn aanvullend op elkaar en spreken elkaar 
in ieder geval niet tegen. Tevens zal beleid dat al in ontwikkeling is (denk aan Meedoen-beleid of de 
Omgevingsvisie) onderdeel uit gaan maken van dit overkoepelend beleidsplan Inclusie. 
 

Voorbeeld: Vanuit de ambtelijke organisatie wordt vanuit de bouwsteen ‘beleidsvorming (burgerparticipatie)’ 
(eind)verantwoordelijkheid genomen voor de toenemende bewustwording en toegankelijkheid van de informatie. Als actie 
wordt opgenomen dat medewerker X voor het eind van 2018 regelt dat er een vernieuwd format collegevoorstellen is. In 
dat format is de toets op inclusie opgenomen.  

 
Voorbeeld: In samenwerking tussen inwoners en de gemeente wordt er een werkgroep opgericht die een uitvoeringsplan 
schrijft voor de bouwsteen ‘meedoen (maatschappelijke participatie)’ Als actie nemen ze op dat ze voor het einde van 2018 
een lijst met aanbevelingen hebben opgesteld en besproken met sociale partners van wie men vindt dat er ruimte is voor 
verbetering van de dienstverlening.  

 

Stap 4  Uitvoering geven aan Inclusie 
Nadat een nulmeting, het bepalen van de doelen hebben we bepaalt waar we in 2018 staan en welke 

acties nodig zijn voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving. In de uitvoeringsplannen 

is beschreven hoe daar te komen. Bij stap 4 is het zaak om deze acties daadwerkelijk uit te voeren. Dit 

alles vanuit de overtuiging dat inclusief beleid straks normaal is en geen apart beleidsplan meer kent. 

Stap 5  Evalueren en nieuwe doelen stellen 
Om te zorgen dat we vasthouden aan waar we voor staan en waar we voor gaan, is het nodig om 

regelmatig (minimaal jaarlijks) te evalueren. We bepalen zo of we het goede doen en of we het goed 

doen. Het kan zijn dat het succes van afgelopen jaar zorgt dat we nieuwe doelen moeten stellen en de 

uitvoeringsplannen moet aanpassen. Na deze evaluatie gaan we weer verder bij stap 2 van dit 

uitvoeringsprogramma.  

6. Financiën 
Voor het (laten) uitvoeren van en QuickScan is budget nodig. Het is wenselijk voor de bewustwording 

en de integraliteit dat zoveel mogelijk van de uitvoering van dit beleidsplan door eigen mensen gedaan 

wordt, naar verwachting binnen bestaande formatie.  

Voor de QuickScan en de sturing op inclusie is het aan te bevelen een projectleider aan te stellen. 
Waarschijnlijk voor 1 dag per week 1 jaar. Geschatte kosten bedragen dan €20.000,-  
Bij het opstellen van het beleidsplan is bewust gekozen geen budget te vragen voor de 
uitvoeringsplannen. Aangezien we er naar streven dat inclusief beleid, inclusie en dus een inclusieve 
samenleving gemeen goed wordt, dient dit geïntegreerd te worden in al wat er al is. Een apart budget 
reserveren voor verbeteringen/ aanpassingen zou exclusiviteit stimuleren. Dat is wat we niet willen. 

7. Fasering 
Inclusie en de inclusieve samenleving is breed. Bewustwording is heel belangrijk, net zoals een goede 

start. Om te zorgen dat iedereen ervan bewust wordt starten we integraal/ gemeente breed met de 

uitvoering van de QuickScan. De volgende stappen worden door verschillende afdelingen/ inwoners 

uitgevoerd. Voor de voortgang en het succes van inclusie is het van belang dat het formuleren van de 

doelen en het opstellen van de uitvoeringsplannen in dezelfde periode plaatsvind. De acties zelf, worden 

in een tempo en tijd uitgevoerd die past bij het specifieke karakter van dat onderwerp. 

Stappen Integraliteit Fasering 

QuickScan integraal/ gemeente breed  3e kwartaal 2018 

Doelen formuleren Gelijktijdig, integraal/ gemeente breed  4e kwartaal 2018 

Uitvoeringsplannen opstellen Gelijktijdig, integraal/ gemeente breed  1e kwartaal 2019 

Uitvoeren van de plannen Ieder op zijn eigen tempo 2019 - 2022 

 


