Winterswijk drempelvrij
Inclusie-agenda 1.0
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Voorwoord
Op 29 november 2019 tekenden wij het Manifest ‘Iedereen doet mee’. In Winterswijk
verbinden wij ons hiermee aan het VN-verdrag Handicap.
De ambitie van het college en de raad is te zorgen voor meer acceptatie en
tolerantie. Het is belangrijk dat we samen met elkaar doen. Laten we dus de overstap
maken van ‘ik wil’ naar ‘wij kunnen’! Als we dat doen met elkaar, winnen we zoveel in
Winterswijk. We zien dat er veel enthousiasme in de samenleving is om met het
Manifest aan de gang te gaan.
Het is belangrijk dat mensen met een beperking geen drempels ervaren. Zodat zij op
een ‘normale manier’ mee kunnen doen op het gebied van reizen, wonen, werken en
sporten. Iedereen doet mee binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.
Als college, raad maar zeker als samenleving moeten we niet langer willen
accepteren dat er mensen zijn die aan de zijlijn staan en niet kunnen meedoen.
En we weten het allemaal; meedoen en meetellen in de samenleving is heel
belangrijk. Het is belangrijk dat iedereen meedoet binnen zijn of haar eigen
mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld zelf kunt zorgen voor je inkomen, voelt dat rijk en
onafhankelijk. In deze Inclusie-agenda leest u met welke onderwerpen we het eerst
aan de slag gaan. Samen maken we Winterswijk drempelvrij!

Elvira Schepers
wethouder Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport, Jeugd en
Onderwijs
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Waarom Winterswijk drempelvrij?
Meedoen en meetellen
Meedoen aan de maatschappij is belangrijk; voor mensen zelf én voor de
samenleving. Het voorkomt uitsluiting en eenzaamheid. En het zorgt ervoor dat
iedereen op zijn of haar eigen wijze iets kan bijdragen, of betekenen voor de ander.
Dat is allebei van onschatbare waarde.

VN-verdrag
De Verenigde Naties hebben een verdrag gesloten; het VN-verdrag Handicap.
Nederland heeft dit verdrag in 2016 bekrachtigd. De gemeenten hebben in dit
verdrag een voortrekkersrol. Hun taak is ervoor te zorgen dat mensen met een
beperking mee kunnen doen aan de samenleving.

Inclusie-agenda
De gemeenteraad heeft de uitspraak (motie) gedaan dat er een inclusie-agenda
moet komen. Daarbij is ook gezegd dat inwoners, instellingen en ondernemers
samen met mensen met een beperking vaststellen wat er op deze agenda staat.

Toegankelijkheid
De gemeenteraad wil graag dat we de meest toegankelijke gemeente van de
Achterhoek worden. Als het ons lukt om Winterswijk zo drempelvrij mogelijk te
maken, trekt dit veel positieve aandacht. Dan staan we letterlijk en figuurlijk goed op
de kaart!

Aanpak
Het college vindt inclusie (iedereen doet mee) zo belangrijk dat er een opgave van is
gemaakt: Winterswijk drempelvrij! In het overzicht hieronder ziet u hoe we deze
opgave vanaf de zomer van 2019 hebben aangepakt.
Op 18 juni 2019 zijn vier mensen begonnen als kwartiermaker Inclusie. Op dit
moment bestaat de groep kwartiermakers uit negen mensen. Er zijn zeven
ambtenaren (waarvan één ervaringsdeskundige) en twee ervaringsdeskundige
inwoners. Een opgaveregisseur leidt de groep.

Stand van zaken
Er is al veel kennis aanwezig bij medewerkers van de gemeente. Om ons voor te
bereiden op de opgave Winterswijk drempelvrij, hebben we met negen ambtenaren
gesproken. Ook hebben we samenvattingen gemaakt van belangrijke, bestaande
onderzoeken1.

1

Er is een overzicht van deze onderzoeken is beschikbaar. Mail hiervoor naar
iedereendoetmee@winterswijk.nl
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Bijeenkomsten
De kwartiermakers hebben vier bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit
verschillende doelgroepen:
-

mensen met een lichamelijke beperking (hiertoe behoren ook mensen die
slechtziend of blind zijn, en mensen die slechthorend of doof zijn);
mensen met een psychische aandoening;
mensen met een verstandelijke beperking;
ouderen.

Er is een open avond georganiseerd voor iedereen.
De kwartiermakers zijn ook op een andere manier met mensen in gesprek gegaan.
Ze zijn naar mensen en organisaties toe gegaan en er zijn losse afspraken gemaakt.
De opbrengsten hiervan zijn opgeschreven2.
De uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken zijn gepresenteerd op een
slotmiddag. Hier hebben de aanwezigen aangegeven welke onderwerpen zij het
belangrijkst vinden. Daarnaast hebben we het manifest ‘Iedereen doet mee’
getekend3.

Ondertekening manifest door wethouder
Schepers

Ondertekening manifest door ervaringsdeskundige
Else Klomps

Raadsbijeenkomst
De politiek is in een raadsbijeenkomst op 16 september bijgepraat. Een deel van de
raadsleden en commissieleden zit in de ontwikkelgroep. Daarmee bespreekt de
opgaveregisseur regelmatig de voortgang en de inhoud van deze opgave. De
wethouder is op een aantal bijeenkomsten geweest en stuurt de opgave aan via een
tweewekelijks overleg.

2

Wilt u de samenvatting van deze bijeenkomsten en gesprekken ontvangen? Mail hiervoor naar
iedereendoetmee@winterswijk.nl
3
https://vng.nl/artikelen/manifest-iedereen-doet-mee-wat-houdt-het-in
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Voorlopige conclusie
-

Mensen ondervinden op veel terreinen belemmeringen.

-

Bewustwording in de maatschappij is nodig. Het valt op dat de samenleving
vaak geen rekening houdt met beperkingen van mensen. Ook zijn er vaak
vooroordelen.

-

Mensen met een beperking willen zo veel mogelijk zelf bepalen wat zij nodig
hebben. De vraag ‘wat heb je nodig’ is belangrijk.

-

Overal zijn ‘taaldrempels’, bijvoorbeeld in de vorm van moeilijke formulieren of
ingewikkeld taalgebruik.

-

Soms zijn regels te knellend waardoor mensen niet goed geholpen worden.

-

Er is veel behoefte aan maatwerk, niet alleen in de zorg en de
(Wmo)voorzieningen, maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs, bij dagbesteding
en re-integratie.

-

In het gemeentekantoor en in de openbare ruimte zijn nog knelpunten en
drempels aanwezig, zoals opstapjes, te hoge balies, lantaarnpalen en
moeilijke formulieren.

-

Er is ook al veel wél geregeld! Er zijn veel activiteiten mogelijk, als je ze weet
te vinden. Als daar een volledig overzicht van komt, winnen we veel.

Welke onderwerpen zetten we het eerst op de inclusie-agenda?
Op de slotmiddag op 29 november gaven de deelnemers aan welke onderwerpen zij
het belangrijkst vinden. Ook konden zij in groepjes nieuwe onderwerpen aandragen
waarmee ze aan de slag willen. De resultaten vulden ze in op een werkblad4.
De onderwerpen, die we meteen aanpakken zijn:
1. Werk, inkomen en dagbesteding
2. Wonen
3. Fysieke toegankelijkheid
Meteen daarna komen de onderwerpen Bewustwording en Zelf regie pakken.5

4
5

De plaatjes zijn voorzien van onzichtbare beschrijvingen voor mensen die een voorleesfunctie gebruiken.
Mail voor een samenvatting van de slotmiddag naar iedereendoetmee@winterswijk.nl
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Deze onderwerpen zijn in de eerdere gesprekken ook veel aan de orde geweest.
Daar kwamen per onderwerp de volgende thema’s naar voren:

Werk, inkomen en dagbesteding:
-

beschut werken
dagbesteding voor “tussengroep” waarvoor de afstand tot
werk nog te groot is.
werkgevers inclusiebewust maken
laagdrempelige inloop
re-integratie voor mensen met een psychische
aandoening
dagbesteding voor mensen met dementie
passende dagbesteding

Thuis / wonen:
-

-

wonen voor ouderen
wonen voor specifieke doelgroepen (jongeren met
specifieke problemen, mensen met een verslaving, mensen
met een fysieke beperking waarvoor veel zorg nodig is,
verstandelijke beperking)
aandacht voor roze ouderen (homoseksuele ouderen)
vervanging van de vroegere verzorgingshuizen

Fysieke toegankelijkheid:
-

openbare ruimte: stoepen, bestrating, glasbakken (voor mensen
met verminderde mobiliteit/ slechtzienden )
7

-

toegankelijkheid winkels
de wens voor een meldpunt
openbare gebouwen
openbare toiletten
parkeerplaatsen
digitale toegankelijkheid

Vervolg
We gaan eerst aan de slag met de drie onderwerpen Werk, Inkomen en
Dagbesteding/Wonen/Fysieke toegankelijkheid.

Bewustwording is het fundament
Bij elk van deze onderwerpen is het belangrijk dat we werken aan
bewustwording. Want als er voldoende bewustwording is, gaat
alles sneller en makkelijker.

Hoe pakken we fase 2 aan?
Deze fase gaat over plannen maken. Alleen kan dit nog niet meteen. We moeten
eerst nog meer weten van de onderwerpen en de partijen die zich daar mee bezig
houden. Het gaat om ingewikkelde problemen. Daarom is het belangrijk om de
bestaande plannen te kennen, binnen en buiten onze gemeente.

We willen weten wat er wel goed gaat en waar we kunnen helpen
Daarom gaan we onze kwartiermakersgroep omvormen tot het opgaveteam
Winterswijk drempelvrij. Hierin komen mensen van binnen en buiten de gemeente.
Dit zijn mensen die verstand hebben van de drie onderwerpen op de inclusieagenda. We willen een mix maken van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en
mensen uit andere organisaties. Dit opgaveteam gaat de onderwerpen verder
verkennen en verdiepen.

Na voldoende verkenning en verdieping gaat er een werkgroep aan de
slag
We vormen voor elk van de drie gekozen onderwerpen een aparte werkgroep. Het
onderwerp bewustwording blijft bij het opgaveteam.
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Planning
Vanaf januari 2020 vormen we het opgaveteam. Tot die tijd blijft het
kwartiermakersoverleg in stand. De verkenningsfase kan voor het ene onderwerp
langer duren dan voor het andere. Daarna gaan we plannen maken.
Op 1 juli 2020 is fase 2 voor alle onderwerpen klaar. Dan zijn er voor alle
onderwerpen plannen gemaakt. Er komt dan ook een nieuwe versie van deze
Inclusie-agenda. Dit wordt dan versie 2.0.

Rollen
Opgaveteam Winterswijk drempelvrij
Het opgaveteam houdt zich bezig met het verkennen van de onderdelen. Dit kan
door gesprekken te voeren en netwerken te gebruiken. Het opgaveteam blijft de
werkgroepleden stimuleren en inspireren. Er zullen ook leden van de het
opgaveteam in werkgroepen zitten.

Werkgroepen
De werkgroepen verrichten het praktische werk voor een onderwerp. Ze kunnen aan
de slag zodra de opdracht concreet is.

Opgaveregisseur en organisator
De opgaveregisseur stuurt het proces aan en leidt het opgaveteam Winterswijk
drempelvrij. De organisator is de schakel tussen de deskundigen, de
opgaveregisseur en de betrokkenen per onderwerp.
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