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VN-verdrag
&
lokale inclusie agenda
ervaringen uit Ede – Paul Imthorn

Rol gemeenten
Bij behandeling VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap in januari 2016:

Amendement van der Staaij en Bergkamp:
•
•
•

Gemeenten moeten één integraal plan ontwikkelen voor het hele sociale domein.
Concreet kan dit worden uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de indieners dat mensen met een beperking
en hun vertegenwoordigende organisaties bij het opstellen van het beleid
betrokken worden.

Dit amendement sluit aan op de Memories van Toelichting bij de Wmo 2015 en de
Jeugdwet, waarin vermeld wordt dat de regering van gemeenten verwacht
•
•

dat zij op lokaal niveau verdere uitwerking geven aan het uitgangspunt van het
VN-Verdrag
en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van een inclusieve
samenleving.

Aanpak gemeenten
We zien grofweg 3 reacties op het VN-verdrag:

• Bureau-exercitie
•
•
•
•

door beleidsambtenaren
Is ons beleid in lijn met het Verdrag?
focus op sociaal domein
voornamelijk een juridische benadering

• Focus op Toegankelijkheid
•
•
•
•

vooral fysiek, zijn bijvoorbeeld gebouwen toegankelijk
maar ook websites
focus op mensen met een beperking
toetsen aan landelijke normen - Ongehinderd

• Inclusieve samenleving
lokaal verkennen en een beweging op gang brengen richting een inclusieve samenleving
vanuit een brede inclusie focus (alle inwoners) met het Verdrag achter de hand
vanuit het leven van mensen, niet vanuit doelgroepen van beperking of beleidsterrein
samen met o.a. inwoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, clubs en verenigingen,
belangenbehartigers, raadsleden
• vanuit de lokale praktijk beleid maken en in lijn brengen met andere ontwikkelingen in de gemeente
• stapsgewijs werken aan een inclusieve gemeente
•
•
•
•

Inclusie
Een inclusieve samenleving
is een samenleving waar
iedereen tot zijn recht kan komen.
Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender,
leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft.
Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de
maatschappij.
Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet
op hun beperkingen.
(Bolsenbroek & Van Houten, 2010)

Maatschappelijke ontwikkelingen
exclusie

segregratie

integratie

inclusie

Unesco 2005

Inclusion
Five dimensions of inclusion by John O' Brien
• belonging - erbij horen
• contributing - een bijdrage leveren
• sharing ordinary places - op reguliere plaatsen
• being someone - ertoe doen, iemand zijn
• choice and control - regie over eigen leven

Gemeente Ede
• Gemeenteraad februari 2016: motie Toegankelijke Gemeente
• beleid t.a.v. algemene toegankelijkheid op te nemen in
een Lokale Inclusie Agenda;
• hierbij voorzieningen, knelpunten, wettelijke plichten, financiële kaders,
middelen en bestaande goede voorbeelden te inventariseren;
• dit te doen in overleg met de doelgroep en hun organisaties.
• Coördinerend wethouder vraag voor ondersteuning aan Paul Imthorn
opgepakt vanuit Inclusionlab, met Anouk Bolsenbroek en Guus van Bork
• Plan van aanpak - College
Intern:
• Bewustwording
• Beleidscan (Quickscan Inclusieve Gemeenten)
• Goede voorbeelden inventariseren
Samenleving:
• Denktank
• Thematafels
• Interviews

Ontwerp principes
1. Starten vanuit het leven van mensen

2. Inclusie in brede zin

3. Co-creatie van inclusieve initiatieven
door inwoners, maatschappelijke
organisaties ondernemers, en
gemeente.

4. Van praktijk naar beleid

5. Stapsgewijs groeien in inclusie

Er wordt direct maatschappelijke waarde gecreëerd
door te werken aan concrete initiatieven op het
niveau van de dagelijkse levenssfeer: de klas, de
club, buurt of werkvloer.
Een brede visie op inclusie waarbij het gaat om
toenemende participatie van elk individu in de
samenleving, ongeacht culturele achtergrond,
leeftijd, taal, gender, status, talenten en
beperkingen.
Inclusief procesontwerp: een grote diversiteit aan
inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers werkt in cocreatie aan visie, ontwerp
en uitvoering van de inclusieve agenda. Mensen met
een beperking en hun organisaties zijn hier
vanzelfsprekend bij betrokken.
Aansluiten op de Edese werkwijze. Vanuit een
inventarisatie op de inclusieve realiteit in Ede én via
ontwerp en uitvoering nieuwe initiatieven en
gezamenlijk leren (lerend organiseren) komen we
tot nieuw beleid.
Het gaat om een meerjarenprogramma waarbij
jaarlijks nieuwe prioriteiten worden gesteld.

Fase 1 - Luisteren & Verkennen
Interne sessies en Quickscan Inclusieve Gemeenten - 12 thema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Leren & Ontwikkelen
Werk & Inkomen
Cultuur, Sport & Vrije tijd
Buurt & Omgeving
Thuis & Welzijn
Reizen & Mobiliteit
Vriendschappen & Relaties
Zeggenschap & Support
Gezondheid & Veiligheid
Levensvisie & Cultuur
Politiek & Het Openbare Leven
Lerend organiseren & veranderen

verzamelen en visualisaties

Thematafels op locatie

Routekaart met prioriteiten

Verhaal uit Ede
Inwoner

Fase 1 - Luisteren & Verkennen
Met de lokale samenleving
Brede Denktank – 20 leden
40 interviews – via sleutelfiguren methode
Straatinterviews met wethouder en raadsleden
5 thematafels
• Inclusief Onderwijs
• Vrije tijd, cultuur en sport
• Toegankelijkheid
• Inclusieve Buurt
• Inclusieve Arbeidsmarkt
• Studenten CHE (minor)
•
•
•
•

• Gerard Nass - Onderling Sterk Ede

• Openbare informatiebijeenkomst College
met Gemeenteraad

Routekaart
Onderleggers
1. Wat is inclusie?
in onderwijs, arbeidsmarkt, vrije tijd, cultuur sport, buurt en
toegankelijkheid?
2. Hoe is dat in Ede? En wat vinden we belangrijk?
3. Hoe willen we aan inclusie werken, wat willen we bereiken?
4. Welke inspiratie hebben we opgedaan?
5. Welke eerste stappen willen we zetten?

Posters
per
thema

Rapportage fase Luisteren & Verkennen Ede
Rapportages momenteel in afronding:
• Rapport Quickscan Inclusieve Gemeente
• Verhalenmagazine (35 geanonimiseerde verhalen)
• Routekaart met onderleggers en posters
Gemeente neemt inclusie agenda
mee in begroting

Werken aan een inclusieve agenda
Veranderproces

Hoe kun je vormgeven aan een wijze van veranderen die het leven van mensen centraal stelt?
Door twee bewegingen tegelijk:
• Het werken aan voor iedereen toegankelijke scholen, arbeidsmarkt, buurtinitiatieven, clubs en verenigingen, openbare
ruimte aan de ene kant.
• De versterking van de ondersteuning aan individuen, gericht op meedoen aan de samenleving, talenten en eigen regie aan
de andere kant.
Design for all
De ervaring is dat hoe meer via de bevordering van toegankelijkheid van de samenleving geregeld kan worden, hoe minder
individuele voorzieningen er nodig zijn. Het is deze beweging die de invoering van het VN-Verdrag op het oog heeft.
Strategie
Van leren door te doen. Er wordt direct maatschappelijke waarde gecreëerd door te werken aan concrete initiatieven op het
niveau van de klas, de club, buurt of werkvloer. Van deze initiatieven wordt geleerd door alle betrokkenen, en vervolgens
vindt pas beleidsvorming plaats.
Samenspel
Inwoners, maatschappelijke partners en gemeente trekken samen, via netwerken, op om aan deze initiatieven gestalte te
geven en om via een inclusief proces van lerend organiseren tot nieuw of bijgesteld beleid te komen.
Gemeente
Bestuurders kunnen dit proces actief op gang brengen, faciliteren en er maatschappelijke waarde aan geven.
Gemeenteraad kan dit agenderen en vervolgens hierin participeren.

profiel
Paul Imthorn is verbonden aan:
• Inclusionlab (www.inclusionlab.nl)
• Netwerk Perspectief
• Vereniging Inclusie Nederland (bestuurslid)
• Coalitie voor Inclusie o.a. als
ambassadeur VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
Contactgegevens:
06 559 550 33
paul@imthorn.org

