Winterswijk drempelvrij
Inclusie-agenda 2.0
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Voorwoord
In december 2019 is het document ‘Winterwijk Drempelvrij’ opgesteld. Hiermee had
Winterswijk een inclusieagenda. We zijn met deze 2.0 versie weer een stap verder.
In dit document ziet u hoe we die agenda concreet gemaakt hebben. Wat gaan we
doen om Winterswijk voor iedereen drempelvrij te maken? Want dat is en blijft mijn
Missie.
Ik ben blij dat het toch gelukt is om tijdens de corona verder te komen met deze
opgave. Met digitaal vergaderen en digitale bijeenkomsten hebben we verder kunnen
werken aan de thema’s Werken, inkomen en dagbesteding, Wonen en
Toegankelijkheid. Dit in samenwerking met inwoners met ervaringsdeskundigheid,
maatschappelijke organisaties en ambtenaren. Ook de ontwikkelgroep van de raad
dacht met ons mee in deze fase. Trots ben ik dat we weer een stap maken met deze
inclusieagenda 2.0.
Elvira Schepers
Wethouder Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport, Jeugd en
Onderwijs
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Hoe maken we 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
Winterswijk heeft samen met haar inwoners en mensen uit de doelgroepen een
inclusie-agenda gemaakt. In deze 2.0 versie staan plannen die aansluiten op deze
agenda. Het is dus een uitwerking van de agenda 1.0.

Aanpak
We hebben een opgaveteam gevormd met drie werkgroepen. Er zaten inwoners met
ervaringsdeskundigheid en medewerkers van andere maatschappelijke organisaties
en gemeenteambtenaren in het opgaveteam en de werkgroepen. Dit volgens het
motto: ‘Niets over ons zonder ons’.

In drie werkgroepen is gewerkt aan de onderdelen:
-

Werk, Inkomen en dagbesteding
Wonen
Toegankelijkheid
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Wat hebben de werkgroepen gedaan?
De werkgroepen werkten in drie stappen.

Stap 1.Verdieping
Bij de verdere verdieping van de onderwerpen is op verschillende manieren
informatie opgehaald. Intern is de kennis die aanwezig is bij betrokken
(beleids)medewerkers van de gemeente opgehaald. Extern waren er gesprekken met
andere organisaties en met mensen met een beperking. Ook is bij het thema wonen
veel informatie opgehaald via literatuurstudie, landelijke organisaties en voorbeelden
uit het land. De werkgroep Toegankelijkheid heeft een lijst met de belangrijkste
knelpunten gemaakt. Zo kregen de werkgroepen een goed beeld van wat er allemaal
speelt en wat belangrijks is om op te pakken en verder uit te werken.

Stap 2. Lijst met mogelijke projecten maken
De tweede stap was het maken van een lijst1 met mogelijke plannen. Hierbij is vooral
gekeken naar wat goede ideeën zijn. Deze plannen passen bij Winterswijk en deze
plannen sluiten aan op bestaand beleid en bestaande initiatieven.

Stap 3. Lijst met projecten die we uitvoeren
Aan de hand van de lijst met mogelijke projecten zijn we gekomen tot een lijst met
projecten die we gaan doen. Op vrijdag 19 juni is op een digitale bijeenkomst met 29
mensen gestemd over welke plannen het belangrijkst zijn. Die volgorde die er uit is
gekomen staat in bijlage 2.
Per thema beginnen we in ieder geval met het plan dat de meeste stemmen kreeg.
Er is nog ruimte voor meer plannen. Vanaf september voeren wij per thema een
aantal plannen uit.

1

De lijst met mogelijke plannen is op verzoek verkrijgbaar via info@iedereendoetmee.nl.
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Wat gaan wij doen?
Thema Werk, inkomen en dagbesteding:
Het hebben van werk, inkomen of een dagbesteding is heel belangrijk om in de
maatschappij mee te kunnen doen. De werkgroep Werk wil met deze projecten de
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten doen en laten bijdragen aan
de maatschappij. Hierdoor kijgen mensen sociale contacten, dagelijkse structuur,
inkomen en werkervaring.

1. Meedoengroep
We kennen de behoefte voor dagbesteding cq inloop mogelijkheden voor de
meedoengroep.
In de Meedoen groep hebben mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze
ontvangen een uitkering van de Sociale Dienst. Zij kunnen (nog) niet werken omdat
ze grote lichamelijke of psychische belemmeringen hebben. Of persoonlijke
omstandigheden zorgen ervoor dat er niet meer van hen verlangd kan worden om te
gaan werken. Van een aantal van deze mensen verwachten we dat hopelijk ooit
weer in een betere situatie terecht komen. Ze kunnen daardoor ook meedoen met
vrijwilligerswerk of zelfs weer werkervaring kunnen opdoen. Een groot deel van deze
mensen is aangewezen op hulp van anderen om de dag door te komen. Die hulp
wordt vaak gegeven door de mantelzorger of vrijwilliger maar ook door
zorgorganisatie die dagbesteding aanbieden.
We onderzoeken de behoefte door:
1.
2.

3.

4.

De behoefte met betrekking tot een inloop te peilen bij GGNet en Praktijk
Ondersteuners van de huisartsen en het Sociaal Team.
Informatie op te vragen bij gemeente Oost-Gelre of Doetinchem over
doelgroep Stadskamer, over aantallen die daar naar inloop gaan en de kosten
van deze voorziening.
Met Wuh (Vrijwilligerspunt de Winterswijkse Uitdaging) contact te hebben over
de mogelijkheden die zij bieden en verder kunnen ontwikkelen. ( mogelijk is de
behoefte aan inloop ook onder andere groepen)
Te onderzoeken welke partijen er nog meer zijn die iets voor deze groep
kunnen betekenen.
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2. Werkgevers
Het aantal mensen uit het doelgroepenregister dat met
loonkostensubsidie bij een werkgever is geplaatst blijft op
peil. Hierbij gaat het om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Dit doen we door:
1.

Onderzoek te doen naar:
 de behoeften van de werkgevers wat betreft kennis en
hulp bij regelingen, coaching, begeleiding. Dit doen we
in nauwe samenwerking met het Werkgevers
Servicepunt Achterhoek (WSPA). Afspraak is dat
WSPA de werkgevers benadert
 de succesverhalen van de werkgevers die al met
mensen uit deze doelgroep werken. Op 31 juli 2020
waren dat 46 mensen

Suggesties:
 Enquête maken voor werkgevers die mensen in dienst hebben.
(banenafspraak, garantiebanen, WSW-ers lokaal, Achterhoekse kanjers)
 Enquête maken voor werkgevers die het wel zouden kunnen maar niet doen.
Wat is daarvoor nodig?
 Acties gericht op bewustwording.
 Voorlichting geven. Een plek waar men op terug kan vallen.
 Thema cafés organiseren.
 Unieke Achterhoekers – goede voorbeelden gebruiken.

3. Niet uitkeringsontvangers (Nuo-ers) hebben we beter in beeld
Samen met Armoedevrij Winterswijk brengen we de regelingen en
voorzieningen onder de aandacht van de Niet Uitkerings Ontvangers. (Nuo-ers)
Nuo-ers zijn mensen die mogelijk recht hebben op een uitkering maar daar door
onwetendheid nu geen gebruik van maken. Het is belangrijk dat we deze groep
bereiken, zodat mogelijke verborgen armoede zichtbaar wordt . Zodra een persoon
zich meldt zal naast inkomensondersteuning ook worden onderzocht of inkomen uit
werk tot de mogelijkheden behoort.

8

Verschillende vormen van voorlichting worden ingezet. Dit doen we in samenwerking
met de opgave armoede.

Thema Wonen
Voor het hebben van een fijne woning, is het belangrijk dat de woning goed is
ingericht. Maar ook dat je zelfstandig kan wonen, zelf de regie houdt en je sociale
contacten hebt. Met een integrale woonvorm wil de werkgroep initiatiefgroepen,
verhuurders, zorgpartijen ondersteunen. Zodat mensen uit de verschillende
doelgroepen een thuis hebben. Dit thuis moet een bijdrage leveren aan de
zelfstandigheid en de woonwensen van de diverse doelgroepen. Initiatiefgroep,
ondersteuner, verhuurder, zorgpartijen.

1. Integrale woonvorm
Er is een plan voor een integrale woonvorm waar diverse doelgroepen met
elkaar samen leven en elkaar ondersteunen.
Dit doen wij door:





Door een werkgroep integrale woonvorm samen te stellen.
De informatie en voorbeelden uit het land te
gebruiken voor een plan.
Contact te leggen met voorbeelden uit het land voor
tips.
Dit plan te laten toetsen door een adviespanel van
ervaringsdeskundige inwoners en relevante
organisaties. Hierbij denken we niet alleen aan de doelgroepen
maar ook aan andere betrokken zoals bijv. mantelzorgers.

2. Inspirerende en praktische handleiding
Er is een inspirerende en praktische handleiding (stappenplan)voor
initiatiefgroepen die een (integrale) woonvorm willen opzetten.
Dit doen we door:
1. Informatie en tips te verzamelen van voorbeelden uit het hele land:
2. Samen te werken met relevante beleidsmedewerkers
9

3. Bestaande initiatiefgroepen interviewen
4. Samen te werken met zorgorganisaties, woningbouwvereniging,
bouwbedrijven.

3. Woonwensen mensen met lichamelijke beperkingen
De woonwensen van mensen met lichamelijke beperkingen zijn in beeld
gebracht.

Dit doen we door:
1.
2.
3.

4.

De grootte van deze doelgroep te bepalen. Om hoeveel mensen gaat het?
Een lokaal woonwensen onderzoek onder deze doelgroep te houden.
Samen te werken met WMO-raad Winterswijk, de Siza-groep en landelijke
organisaties met lokale contactpersonen bijvoorbeeld Oogvereniging,
Bartimeus en Kentalis.
Samen te werken met ouders/mantelzorgers.

We hebben in deze doelgroep specifieke aandacht voor de groep 18 t/m 34 jaar.

Thema Toegankelijkheid
Toegankelijk is een heel breed begrip. Toegankelijkheid kan letterlijk zijn zoals een
zware deur die je niet open krijgt maar er zijn ook drempels die je moet overwinnen
omdat je er angst voor hebt. Dit zijn de zogenaamde figuurlijke drempels. De
projecten van de werkgroep dragen vooral bij aan het letterlijk toegankelijk maken
van Winterswijk.
1. Openbaar groen, trottoirs
Onderzoeken:
Hoe krijgen we het onderhoud van het groen onder controle?
 Eerst alles in kaart brengen waar zijn er verbeteringen nodig
qua trottoirs en overhangend openbaar groen.
 Hoe kunnen we de burger hier beter in betrekken?
 Hoe kunnen ze dit bij ons melden?
 Wat moet er gebeuren en wie moeten we benaderen om de
trottoirs breder te maken? Of de trottoirs gelijk te maken. Is
het wel mogelijk ze breder te maken?
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2. Openbare toiletten met een invalidentoilet (centrum)
 In het centrum zorgen voor openbare toiletten met een invalidetoilet.
 Onderzoeken op welke andere plaatsen invalidetoiletten nog ontbreken en
waar mogelijk zorgen voor oplossingen, denk aan:
 Sportterreinen
 Evenementen
 Invalidetoilet (openbare) bij de Horeca
Het onderwerp website toegankelijk maken werd niet veel gekozen op 19 juni.
Mogelijk kwam dit doordat tijdens de presentatie al verteld werd dat hier vanwege de
wettelijke verplichting al een projectgroep mee bezig is.

Behaalde kleine successen op het gebied van toegankelijkheid:




Automatische deuren (bij twee vergaderzalen in het gemeentekantoor
geïnstalleerd).
Aanleg van twee extra brede mindervalidenparkeerplaatsen op de
Zonnebrink, op het voormalige sportveld van school De Driemark
Gidslijnen voor blinden en slechtzienden, is opdracht voor verstrekt.

Daarnaast zal de werkgroep toegankelijkheid voortdurend kijken welke onderwerpen
uit de lijst met mogelijke projecten uitgevoerd kunnen worden. Dit kan zodra er tijd
binnen de werkgroep beschikbaar is.

Voortdurend werken aan bewustwording
Bij elk van deze onderwerpen is het belangrijk dat we
werken aan bewustwording. Want bij voldoende
bewustwording is sprake van verandering en dan is er
sneller wederzijds begrip. Veranderingen gaan dan
makkelijker. Dit doen we al en dit blijven we voortzetten. Maandelijks verschijnt er
een ervarings verhaal in het gemeentenieuws. Ook haken wij in op de actualiteit
zoals wat betekent de 1,5 meter maatschappij voor mensen met een beperking.
Bijvoorbeeld dat inwoners met een visuele beperking pijlen op de grond minder goed
kunnen zien. Of mensen met een gehoorbeperking die niet meer kunnen liplezen
door mondkapjes.Ook organiseren wij twee keer per jaar een bijeenkomst voor
mensen met verschillende achtergronden. We spelen ook in op landelijke initiatieven
zoals de week van de toegankelijkheid in oktober. Op 14 juli organiseren we een
voor de regio een symposium. Het verdrag handicap bestaat dan 5 jaar en dat
verdient aandacht.

11

Regenbooggemeente
De vragen vanuit de LHBTI-gemeenschap hebben er onder andere toe geleid dat op
paarse vrijdag en coming out dag de regenboogvlag hangt. Dat is echter niet
genoeg. LHBTI-inwoners ervaren nog steeds discriminatie. Ook ervaren ze een
drempel om zichzelf te zijn. Om een beter beeld te krijgen, kijken we naar de
activiteiten voor deze groep en naar de discriminatiecijfers. We doen dit in
samenwerkingmet de gemeente Oost Gelre. Zo krijgen we inzicht in wat speelt onze
gemeentes. Samen met mensen uit de LHBTI-gemeenschap willen we kijken waar
verder aan gewerkt moet worden om ons regenbooggemeente te noemen.

Hoe pakken we fase 3 aan?
Deze fase gaat over uitvoering. We kijken met de mensen uit de werkgroepen of ze
ook mee willen doen met de uitvoering. Maar dat gaat niet zonder goed overleg.
Immers de een houdt meer van theorie en de ander meer van de praktijk. En in de
uitvoeringsfase gaat het over het praktisch uitvoeren van de plannen. Dus tijdens
deze fase bepalen we weer wie er in welke werkgroep gaat.
Elk projectteam maakt zijn eigen planning voor de projecten.
Gezamenlijke start
In het najaar van 2020 plannen we een gezamenlijke aftrap voor de 3e fase. Tot die
tijd worden wel voorbereidingen gedaan en worden de werkgroepen gevormd.

Voorlopige Tijdsplanning
Werk, inkomen ,
dagbesteding
Meedoengroep

Aantal mensen uit
doelgroepenregister dat
werkt op peil houden.
Nuo-ers in beeld

Tweede helft 2020

2021-2022

Behoeften en wensen zijn
concreet. In samenwerking
met vertegenwoordigers van
doelgroep en ondersteuners
en behoeftepeiling bij
hulpverlenende instanties.
Informatie bij projecten in
andere gemeenten is
bekend.
Geen actie n.a.v. Corona.

Aanhaken bij bestaande
organisaties
Planning, ontwikkeling en
uitvoering van aanvullende
dagbestedingsmogelijkheden
voor de meedoengroep.

Samen met de opgave
armoede diverse acties
inzetten om de nuo-ers te
bereiken
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Goed contact houden met
wspa-sociale dienst. Kijken
waar we hen kunnen
versterken en helpen.
Continueren van deze acties
en daaruit voortkomende
hulpvragen
behandelen/begeleiden

Wonen
Integrale Woonvorm

Tweede helft 2020
Plannen maken voor
integrale woonvorm
waarmee we een initiatief
groep kunnen opzetten.

Handleiding

Concept handleiding

Mensen Lichamelijke
beperking in beeld brengen

Woonwensen in beeld

Toegankelijkheid
Openbaar groen en trottoirs

Tweede helft 2020
Belangrijkste problemen zijn
in kaart gebracht.

Openbare toiletten met
invalidetoilet

Toilet beschikbaar

Mensen Lichamelijke
beperking in beeld brengen

Planning afstemmen met
betrokken
beleidsmedewerkers

Vervolg
Ondersteunen initiatiefgroep
voor integrale woonvorm.
Initiatiefgroepen komen tot
concrete plannen met
locatie, financiering,
begeleiding, deelnemers etc.
Concrete plannen zijn op de
langere termijn
realiseerbaar.
Handleiding vormgeving 1e
kwartaal 2021

Vervolg
Knelpunten oplossen en
bewustwording bij inwoners
vergroten
In contact komen met
sportverenigingen en
horeca/winkeliers. Tevens de
beleidsmedewerkers
gemeente over
invalidetoiletten op
evenementen.

Rollen
Opgaveteam Winterswijk drempelvrij
Het opgaveteam houdt zich bezig met de organisatie van de opgave en met het
thema bewustwording.

Werkgroepen
De werkgroepen verrichten het praktische werk voor een onderwerp. Ze kunnen nu
met de projecten aan de slag.
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Opgaveregisseur en organisator
De opgaveregisseur stuurt het proces aan en leidt het opgaveteam Winterswijk
drempelvrij. Daarnaast de schakel naar het bestuur en maakt hij budgetkeuzes. De
organisator is de schakel tussen de deskundigen, de opgaveregisseur en de
betrokkenen per onderwerp.
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Bijlage 1 Resultaten stemming 19 juni 2020
Werk, inkomen en dagbesteding

Punten
1e
2e
keuze
keuze
Totaal
38
2
40
6
15
21
10
6
16
2
1
3

Rangorde:
1. meedoengroep
2. Werkgevers uitbreiden
3. Nuo-ers in beeld
4. doelgroep in beeld

Wonen
Rangorde
1.
format integrale woonvorm
2.
handleiding
woonwensen mensen met lichamelijke
3.
handicap
4.
woonwensen mensen psych . Kwetsbaarh.
5.
aantallen verst. en lich. Handic. in beeld
6.
woonwensen ouderen
7.
woonwensen mensen met VG

Toegankelijkheid
Rangorde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punten
1e
2e
keuze
keuze
Totaal
22
7
29
6
6
12
8
6
6
2
0

Punten
1e
2e
keuze
keuze
20
16
8
4
0
2
0

openbaar groen /trottoirs
openbare toiletten
winkels en straten
raadhuis toegankelijk
parkeerplaatsen
website
glasbakken
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1
3
1
3
2

9
9
7
5
2

6
2
6
3
4
1
0

Totaal
26
18
14
7
4
3
0
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