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Voorwoord	

Het	project	Boven	Tafel	in	inclusief	Geldermalsen	startte	in	het	najaar	van	2015	met	als	doel	de	
eenzame	jongeren	met	een	beperking	zichtbaar	te	maken	en	hulp	vanuit	het	sociaal	netwerk	van	
deze	meest	kwetsbare	mensen	in	kaart	te	brengen	en	te	vergroten.	Uit	ons	eerdere	project	Inclusieve	
gemeente	Geldermalsen	(2014-2015)	bleek	namelijk	dat	deze	groep	met	de	transities	in	het	sociaal	
domein	en	de	komst	van	de	WMO	dreigt	vergeten	te	worden	omdat	zij	vaak	beschikken	over	een	
(zeer)	klein	sociaal	netwerk1.	Nederland	telt	zo’n	tweehonderdduizend	van	jongeren	(18	tot	45	jaar)	
met	een	beperking.	Door	hun	beperking	komen	zij	vaker	in	aanraking	met	eenzaamheid	dan	
leeftijdgenoten	zonder	beperking.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	het	gros	van	deze	jongeren	denkt	zelf	iets	
tegen	eenzaamheid	te	kunnen	ondernemen2.	Met	het	oogpunt	hun	maatschappelijke	participatie	te	
bevorderen	wilden	wij	samen	met	de	bevolking,	de	gemeente	en	maatschappelijke	organisaties	de	
eenzame	mensen	met	een	beperking	opsporen	en	zichtbaar	maken.	Kortom	‘boven	tafel’	krijgen	
door	het	organiseren	van	ontmoetingen.		

Vier	fondsen	ondersteunen	het	project	financieel,	te	weten	het	VSB-fonds,	Kansfonds,	NSGK	en	
Fonds	VG.	Het	kernteam	van	DSiN	medewerkers	werd	gevormd	door:	Irene	van	Helden	en	Edwin	L.	
De	Vos	(projectleider).	Velen	hebben	bijgedragen	aan	het	project	en	onze	dank	gaat	vooral	uit	naar	
de	ervaringsdeskundigen	Ron	Vermeulen,	Greet	van	Mourik,	David	Giancoli	en	Mienke	van	Alphen	en	
naar	Joris	van	der	Hork	(beleidsmedewerker	gemeente	Geldermalsen),	Karin	Jacobs	(’sHeeren	Loo)	
en	Burgemeester	Miranda	de	Vries.		

Achtergrond	

De	transities	in	het	sociaal	en	zorgdomein,	waarbij	gemeenten	meer	wijkgericht	gaan	werken	met	als	
uitgangspunt	meer	participatie	en	‘eigen	regie’	van	kwetsbare	groepen	en	betere	samenwerking	van	
maatschappelijke	organisaties	om	de	beoogde	bezuinigingen	te	realiseren	vragen	om	een	
innovatieve	aanpak	en	nieuwe	sociale	infrastuctuur.	DSiN	werkt	sinds	medio	2014	met	de	gemeente	
Geldermalsen	toe	naar	een	Inclusieve	gemeente3.	Tot	2016	werd	dat	participatief-actie-onderzoek	
gesteund	door	de	provincie	Gelderland.	De	samenwerking	met	de	gemeente	kreeg	onverwachts	een	
extra	impuls	vanwege	de	acz-ongeregeldheden	in	december	2015.	De	gemeente	wilde	graag	met	ons	
in	nauwer	overleg	over	het	scheppen	van	mogelijkheden	voor	een	waardig	leven	voor	alle	bewoners	
met	een	beperking,	ook	degenen	die	eerder	niet	zichtbaar	waren.		

Uitgangspunt	van	de	werkwijze	van	DSiN	is	‘Niets	over	ons	zonder	ons.’	Dat	betekent	dat	in	alle	fasen	
van	het	project	de	ervaringsdeskundigen	worden	betrokken,	en	ook	hun	verzorgers,	buren	en	
familieleden.	Vandaar	dat	DSiN	in	het	najaar	van	2015	het	project	‘Boven	Tafel’	startte	met	
ervaringsdeskundigen,	vrijwilligers,	organisaties	en	bewoners	van	Geldermalsen	die	samen	actief	
(willen)	zijn	bij:	Het	organiseren	van	ontmoetingen	met	'eenzame'	jongeren	en	volwassenen	tot	35	
jaar	met	een	beperking.	Onder	meer	door	hen	uit	te	nodigen	voor	gezamenlijke	activiteiten	in	
openbare	ruimten		waardoor	zij	‘Boven	tafel’	komen.	Beoogt	wordt	dat	mensen	met	een	beperking	
onder	deskundige	begeleiding	hun	talent	gaan	inzetten	voor	de	leefbaarheid	van	de	dorpen.	

																																																													
1	Dit	is	later	bevestigd	door	onderzoek	van	het	Sociaal	Cultureel	Planbureau.	17%	van	de	mensen	met	een	
2	Lees	bijlage	D	Gros	jong	gehandicapten	wil	eenzaamheid	zelf	aanpakken.	
3	Dit	project	is	speciaal	ontwikkeld	voor	kwetsbare	groepen	jonge	mensen	met	een	beperking.	Daarbij	is	
gebruik	gemaakt	van	de	bevindingen	van	andere	projecten,	namelijk		Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	,	
Inclusieve	Stad	Almere	en	Inclusief	Werk	in	Nijkerk.	
	



	

In	het	participatief-actie-onderzoek	staat	centraal	het	verdringen	van	eenzaamheid	onder	mensen	
met	een	beperking	(fysiek,	verstandelijk,	zintuiglijk	en	psychisch)	door	uitbreiding	van	hun	sociaal	
netwerk	vanuit	‘Eigen	kracht’.	Mensen	met	een	beperking	willen	niet	alleen	hulp	ontvangen,	maar	
ook	zichtbaar	kunnen	bijdragen	aan	de	samenleving.	Daarvoor	is	een	veilige	‘probeerruimte’	nodig	
waarin	zij	kunnen	deelnemen	aan	de	maatschappij.	Door	jonge	mensen	met	en	zonder	beperking	te	
betrekken	bij	onze	innovatieve	acties	en	contact-interventies	willen	wij	‘eenzame’	mensen	met	een	
beperking	helpen.	Deze	worden	acties	worden	in	deze	rapportage	beschreven	en	geanalyseerd.			

Gemeente	wil	inclusief	worden	

Het	voorafgaande	project	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	startte	in	2014	en	leidde	tot	
samenwerking	met	de	gemeente	en	met	kleine	lokale	en	grotere,	soms	landelijke,	stakeholders.	Van	
de	grotere	met	het	project	samenwerkende	organisaties	noemen	we	de	gemeentelijke	organisatie,	
het	college	van	B&W	en	politieke	partijen	van	Geldermalsen,	de	Provincie	Gelderland,	Hogeschool	
Rotterdam,	Vrije	Universiteit	Amsterdam	en	zorgorganisaties	Prezzent,	MEE-rivierenland,	GGZ	en	‘s	
Heerenloo.	Kleinere	lokale	organisaties	zijn	onder	meer	stichting	Awari,	Dorpshuis	Tricht,	De	Eeterij	
in	Café	Bistro	de	Notenboom,	Cultureel	Café	Le	Melangeur,	manege	de	Hartenhoeve,	het	Dorpshuis	
in	Tricht,	Het	Thomashuis	in	Beesd	en	diverse	gehandicaptenorganisaties	in	Geldermalsen.	Vanuit	de	
leerstoel	Disability	Studies	aan	het	VUmc	te	Amsterdam	werd	en	wordt	het	wetenschappelijke	
karakter	van	de	innovatieve	aanpak	gewaarborgd	en	de	disseminatie	van	kennis.	Dit	laatste	in	de	
vorm	van	presentaties	tijdens	bijeenkomsten	met	wetenschappers,	politici,	uitvoerders	en	betrokken	
burgers	in	gemeenschaps-	en	buurthuizen	in	Geldermalsen	en	landelijke	bijeenkomsten	in	Utrecht	en	
Amsterdam.	Er	waren	meerdere	momenten	van	evaluatie	en	toekomstplanning	met	burgers	en	
wetenschappers.	Een	belangrijk	moment	was	onder	meer	de	bijeenkomst	op	20	september	2016	
voor	en	in	het	stadhuis	(zie	foto	onder).	

	 	

Informatie	markt	20-09-2016	bij	het	gemeentehuis.	Ervaringsdeskundige	Mienke	van	Alphen	spreekt	
met	wethouder	Wiendels.	Mienke	(23	jaar)	is	geboren	met	Cerebrale	Parese.	Zij	participeert	binnen	
het	project.	
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Doelen	van	het	project	Boven	Tafel	in	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	

	

	
Gedurende	het	project	is	er	aandacht	besteed	aan	kennismaking	en	inventarisatie:	Het	sociaal-
economisch	en	politiek	profiel	van	de	gemeente	Geldermalsen	is	bestudeerd	en	beschreven.	De	
inventarisatie	van	initiatieven	leidde	tot	het	opzetten	van	een	sociale	kaart	van	organisaties	en	vooral	
personen	gericht	op	mensen	met	een	beperking.	Zo	werden	energierijke	mensen	geselecteerd	die	
aan	het	project	wilden	bijdragen.	
Een	zichtbaar	resultaat	is	dat	het	project	heeft	geleid	tot	talloze	bijeenkomsten	van	mensen	met	en	
zonder	beperking,	vele	malen	in	de	media	is	genoemd	en	ook	op	bestuurlijk	niveau	wordt	besproken.	
Dit	noemen	we	de	Output,	en	wordt	meer	uitvoerig	beschreven	in	hoofdstuk	3	van	het	onderhavige		
rapportage	verslag.	In	dat	hoofdstuk	gaan	we	ook	in	op	de	Outcome.	Waaronder	het	bijzondere	
resultaat	dat	medewerkers	van	DSiN	samen	met	bewoners	met	een	beperking	in	2016	en	2017	direct	
betrokken	zijn	bij	de	werving	en	selectie	voor	de	Adviesraad	voor	het	sociale	domein	(Gemeente	
Geldermalsen,	2016)4	en	bij	het	opstellen	van	een	inclusieve	agenda.	Een	belangrijke	taak	van	de	
Adviesraad	is	het	beoordelen	of	inwoners	op	basis	van	het	gemeentelijke	beleid	voldoende	kunnen	
meedoen	aan	de	lokale	samenleving.	
Het	idee	achter	de	inclusieve	gemeente	is	in	anderhalf	jaar	tijd	steeds	meer	ingebed	in	de	
bestuurlijke	organisatie	van	de	gemeente.	Dit	is	het	resultaat	van	organiseren	en	verbinden	van	
initiatieven	van	en	voor	bewoners	met	een	beperking,	en	daar	voortdurend	medewerkers	van	beleid	
en	uitvoering	bij	te	betrekken.	Daarbij	speelde	de	aandacht	van	de	‘traditionele’	media	een	cruciale	
rol.	De	lokale	radio	en	schrijvende	pers	waren	meestal	aanwezig	bij	onze	bijeenkomsten.	
De	inclusieve	gemeente	werd	een	opdracht	aan	de	bevolking	en	het	bestuur,	en	dat	is	ook	de	
bedoeling	van	het	VN-verdrag	voor	gelijke	rechten	van	mensen	met	een	beperking.		
	
	
	

																																																													
4	Artikel	4,	De	verordening	Adviesraad	voor	het	sociaal	domein,	19	januari	2016,	regnr.	10.021751,	Toelichting.	

Het	doel	van	ons	initiatief	is	om	de	leefsituatie	van	‘eenzame’	mensen	met	een	beperking	in	de	

dorpen	te	verbeteren,	zowel	voor	het	individu	als	in	relatie	met	de	omgeving,	door	middel	van	

ontmoetingen	en	door	hen	actief	te	betrekken	bij	sociale,	culturele,	politieke	en	

bestuursactiviteiten.	Daarbij	is	het	doel	mensen	met	een	beperking	actief	binnen	te	halen	bij	die	

plekken	waar	‘meer	kansrijke	burgers’	vanzelf	wel	aanwezig	zijn	en	daar	dus	de	voorwaarden	

voor	te	creëren.	Het	initiatief	draagt	bij	aan	de	kwaliteit	van	bestaan	voor	mensen	met	een	

beperking	(onder	eigen	regie)	en	aan	een	passende	en	nuttige	deelname	aan	het	dagelijkse	

leven	in	de	buurt	en	dorp	in	een	inclusieve	samenleving.	Centraal	staat	het	verdringen	van	

‘Eenzaamheid’	onder	mensen	met	een	beperking	(fysiek,	verstandelijk,	zintuiglijk	en	psychisch)	

door	uitbreiding	van	hun	sociaal	netwerk	vanuit	‘Eigen	kracht’.	

	



	

	
Rachid,	bewoner	’s	Heerenloo,	zingt	‘We	gaan	ervoor’,	samen	met	burgemeester	Miranda	de	Vries	
tijdens	de	Informatiemarkt	voorafgaand	aan	de	Beeldvormende	bijeenkomst	Verder	bouwen	aan	de	
inclusieve	gemeente	Geldermalsen	“Iedereen	doet	mee!”	(20-09-2016)		
	
Voor	de	lezer	die	het	afgelopen	2	jaar	het	nieuws	over	Geldermalsen	heeft	gevolgd,	zal	de	
doelstelling	een	inclusieve	gemeente	aldaar	te	realiseren	interessant	zijn.	Zelf	zijn	we	van	mening	dat	
de	fundamenten	voor	de	basisinfrastructuur	en	een	referentiekader	zijn	gelegd,	om	redenen	die	we	
in	de	onderhavige	rapportage	beschrijven.	

	
Als	belangrijk	referentiekader	voor	het	scheppen	van	mogelijkheden	voor	mensen	met	een	beperking	
zien	we	het	in	hoofdstuk	4	en	bijlage	C	beschreven	‘beleidsverbeter-model’	dat	goed	bruikbaar	is	in	
combinatie	met	de	‘Capability	Approach’	van	Marthe	Nussbaum	die	zich	richt	op	een	waardig	leven	
en	verbetering	van	mogelijkheden	van	alle	burgers.	
	
Leeswijzer	
	
De	doelstelling	eenzame	jongeren	met	een	beperking	te	bereiken	sluit	aan	op	de	doelstelling	van	de	
subsidie	verlenende	fondsen,	op	de	door	de	gemeente	Geldermalsen	gekozen	WMO-	en	
participatiedoelstelling	en	uitvoeringsplannen	voor	2015-2017	en	op	de	missie	van	DSiN,	zoals	
beschreven	in	hoofdstuk	1	van	de	rapportage.		
Daarna	gaan	we	in	op	de	acties	ter	realisatie	van	de	doelstellingen	en	wie	daarin	participeren	
(hoofdstuk	2).		
In	hoofdstuk	3	gaan	we	in	op	de	resultaten	voor	verschillende	stakeholders	in	Geldermalsen,	
waaronder	ook	de	niet	verwachte.		
Hoofdstuk	4	trekken	we	conclusies	en	doen	we	aanbevelingen	en	bespreken	de	overdraagbaarheid	
van	bevindingen.	We	sluiten	af	met	een	discussie	waarin	we	de	resultaten	van	het	project	bespreken	
vanuit	bredere	perspectief.	
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Hoofdstuk	1		Bouwen	op	bestaande	initiatieven	
	

1.1	Inleiding	
	
Ons	project	Boven	Tafel	startte	najaar	2015	en	was	een	vervolg	op	het	project	Inclusieve	gemeente	
Geldermalsen.	In	2014	begon	het	‘bouwen’	aan	de	Inclusieve	gemeente	waarin	mensen	met	een	
beperking	(fysiek,	verstandelijk,	zintuiglijk	en/of	psychisch),	net	als	andere	mensen,	vanzelfsprekend	
deel	uit	maken	van	het	leven	dat	wij	met	elkaar	in	onze	samenleving	leiden.	Door	stichting	Disability	
Studies	in	Nederland	(DSiN)	werd	en	wordt	daarbij	nauw	samengewerkt	met	de	bewoners	met	en	
zonder	beperking,	lokale	organisaties	en	met	studenten	van	VUmc	Amsterdam,	Universiteit	

Nijmegen	en	Hogeschool	Rotterdam5.		
	

	

	
Bij	het	lanceren	van	Disability	Studies	in	Nederland	(DSiN)	in	2009	werd	de	ambitie	geuit	om	een	
Inclusieve	gemeente	in	te	richten	die	inclusie	en	maatschappelijke	participatie	van	mensen	met	een	
beperking	in	de	praktijk	waarmaakt	en	onderzoeksmatig	volgt	(Kool,	2009).	Deze	ambitie	sluit	aan	bij	
de	kenmerken	van	disability	studies,	waarin	(1)	handicap	en	‘disability’6	in	de	context	wordt	
beschouwd,	waarbij	een	beperking	wordt	begrepen	als	een	interactie	tussen	de	persoon	en	zijn	
omgeving;	(2)	met	een	interdisciplinaire	aanpak	wordt	gewerkt,	gericht	op	het	bevorderen	van	
mogelijkheden	en	het	voorkomen	van	onmogelijkheden;	(3)	een	cross-disability	perspectief	wordt	
gehanteerd,	waarbij	het	accent	niet	op	een	specifieke	beperking	ligt	maar	op	principes	die	voor	
iedereen	van	belang	zijn	en	(4)	waarin	actieve	participatie	van	mensen	met	beperkingen	wordt	
bevorderd	en	leiderschapsposities	worden	nagestreefd	(Schippers,	2010)7.		
																																																													
5	De	theoretische	invalshoek	van	dit	verslag	is	mede	gebaseerd	op	het	hoofdstuk	Bouwen	in	Buurten.	Wil	je	
Meedoen?	En	Meebepalen?	door	Alice	Schippers	en	Edwin	de	Vos	in	het	boek	Disability	Studies	in	de	Lage	
Landen	(2016).			
6	‘disability’	wordt	hier	niet	vertaald,	omdat	het	Engelstalige	begrip	omvattender	is	dan	de	Nederlandse	
vertaling	‘beperking’	door	ook	de	annotatie	met	de	omgeving	in	te	sluiten.	
7	DSiN	zet	het	vakgebied	DS	vanuit	verschillende,	aanvullende,	perspectieven	neer.	Ten	eerste	is	de	historische	
achtergrond	–zowel	nationaal	als	internationaal-	van	belang	met	definities	van	disability,	gestoeld	op	
paradigma’s	en	modellen	die	de	geschiedenis	van	disability	reflecteren.	In	Nederland	valt	bijvoorbeeld	de	grote	
versnippering	van	blinden-,	doven-	en	andere	belangenorganisaties	op.	Ten	tweede	is	het	contextuele	
perspectief	van	belang,	waarin	onder	meer	cultuur,	rechten,	onderwijs,	werk,	beleid	en	technologie	een	rol	
spelen.	Ten	derde	ligt	de	focus	op	de	lokale	gemeenschap	van	bewoners	en	werkers	en	het	sociale	netwerk	van	

De	Inclusieve	gemeente	is	

Een	gemeente	die	werkt	aan	een	sociale	infrastructuur	voor	de	samenleving	waarin	iedereen	
vanzelfsprekend	zo	veel	mogelijk	meedoet,	heet	een	inclusieve	gemeente.	Een	gemeente	
zonder	letterlijke	drempels	en	ook	zonder	figuurlijke	drempels.	In	een	inclusieve	omgeving	is	
er	een	goede	fysieke	toegankelijkheid	van	openbare	gebouwen,	voorzieningen	en	informatie.	
Mensen	wonen	en	werken	zo	veel	mogelijk	samen	in	de	gemeente,	in	het	reguliere	onderwijs	
en	in	een	reguliere	arbeidssituatie.	Er	is	oog	en	respect	voor	diversiteit	(Disability	Studies	in	
Nederland	op	www.disabilitystudies.nl/projecten).	
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Vanaf	2012	zijn	drie	Inclusieve-Stad-projecten	gestart,	eerst	in	Almere	en	vervolgens	in	Geldermalsen	
en	Nijkerk.	De	projecten	zijn	als	het	ware	‘living	labs’	of	‘proeftuinen’,	waarin	bewoners	samen	met	
DSiN	de	leefsituatie	van	mensen	met	een	beperking	verbeteren.	Nagegaan	wordt	hoe	mensen	met	
een	beperking	(onder	eigen	regie)	kunnen	bijdragen	aan	de	kwaliteit	van	bestaan	en	aan	een	
inclusieve	samenleving.	De	opgedane	kennis	wordt	toegepast	in	projecten	waarbij	wordt	onderzocht	
welke	sociaal-economische	verschillen	van	invloed	zijn	op	een	succesvolle	aanpak.	

1.2	Bouwen	op	bestaande	stucturen	en	initiatieven	

In	samenwerking	met	de	Provincie	Gelderland	en	de	gemeente	is	in	2014	een	project	gestart	waarbij	
dorpen	en	buurten	in	gemeente	Geldermalsen	inclusief	en	toegankelijk	ingericht	worden	voor	alle	
gebruikers8.	Het	project	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	richtte	zich	op	verbetering	van	de	positie	
en	kansen	van	mensen	met	een	beperking.	

																																																																																																																																																																																														
mensen	met	beperkingen.	Dit	is	een	belangrijk	aangrijpingspunt	voor	de	ambitie	voor	een	Inclusieve	Stad	
(Schippers,	2010).	

8	Het	programa	Sociaal	Profiel	was	één	van	de	beleidsuitwerkingen	van	Uitdagend	Gelderland	dat	de	
Provinciale	Staten	eind	2011	vaststelden.	Het	beschrijft	de	afgebakende	rol	die	de	provincie	Gelderland	ten	
aanzien	van	gemeentelijk	sociaal	beleid	wil	spelen	bij	het	zoeken	naar	antwoorden	op	de	sociaal-
maatschappelijke	kwesties	van	deze	tijd.	Inspelend	op	de	ontwikkelingen	in	Gelderland	stelde	de	leden	van	
Provinciale	Staten	voor	2013	het	uitvoeringprogramma	‘Samen	op	Eigen	kracht’	vast	met	concrete	speerpunten	
en	doelstellingen.	De	Uitvoeringsagenda	Sociaal	Profiel	2014	had	als	titel:	Verbinden,	verbreden,	versnellen.	De	
provincie	Gelderland	geeft	daarmee	uitdrukking	aan	de	noodzaak	tot	samenhang	en	samenwerking	tussen	
partijen	en	belanghebbenden	om	de	complexe	en	ingrijpende	transities	adequaat	in	te	vullen.		

	



	

	

Geldermalsen	is	het	prototype	van	een	Gelderse	plattelandsgemeente	met	één	kern	en	elf	kleinere	
dorpjes.	De	bevolking	is	volgens	een	maatschappelijk	werker	relatief	laag	opgeleid	en	sociaal	zwak.	
Daarbij	valt	op	dat	het	percentage	burgers	dat	afhankelijk	is	van	een	Bijstandsuitkering	relatief	laag	
is,	ook	in	vergelijking	met	andere	gemeenten	in	het	rivierengebied	(Kernkaart	Nederlandse	
Gemeenten).	In	de	gemeente	Geldermalsen	ontvangen	250	mensen	een	bijstandsuitkering.	Dat	is	
0,9%	van	alle	inwoners	en	minder	dan	gemiddeld	in	Nederland.	In	Geldermalsen	is	het	aantal	
uitkeringen	tussen	2011	en	2015	met	25%	toegenomen.	In	die	periode	is	de	welstand	van	veel	
bewoners	afgenomen,	hetgeen	een	verklaring	kan	zijn	voor	het	verzet	tegen	de	overheid	eind	van	
het	jaar	2015.	

Als	plattelandsgemeente	biedt	Geldermalsen	aan	bewoners	bijzondere	mogelijkheden	en	
beperkingen,	die	per	dorp	verschillen.	Al	sinds	jaar	en	dag	moeten	mensen	in	kleine	kernen	bij	een	
bepaalde	zorgvraag	verhuizen	(VNG,	2013)	en	dat	is	in	Geldermalsen	niet	anders.	De	kleinschaligheid	
van	de	dorpen	samen	met	de	saamhorigheid	die	bijvoorbeeld	de	kerken	en	vele	maatschappelijke	
organisaties	kenmerken	draagt	bij	aan	meer	onderlinge	zorg	waardoor	mensen	met	een	zorgvraag	
zelfstandig	blijven	wonen.	Vanwege	de	in	2015	en	2016	doorgevoerde	bezuinigingen	staan	veel	
maatschappelijke	organisaties	onder	druk	om	hun	begrotingsbudget	-soms	met	25	procent-	te	
verminderen.	Eén	van	de	oplossingen	die	voor	het	in	stand	houden	van	voorzieningen	wordt	
genoemd	is	het	regionaal	én	‘dorpsgericht’	(samen)werken.	Daarvoor	heeft	de	gemeente	
Geldermalsen	vanaf	2013	een	inventarisatie	verricht	en	ongeveer	27	organisaties	beschreven.	En	in	
2016	heeft	de	gemeente	met	behulp	van	diverse	zorgmedewerkers	alle	bewoners	met	beperkingen	
in	kaart	gebracht.	Dit	met	de	bedoeling	dat	alle	burgers	de	nog	voorhande	zijnde	voorzieningen,	
kwijtscheldingen	en	vergoedingen	daadwerkelijk	zullen	ontvangen.	Kortom,	niet	vergeten	worden.	

Wonen	en	werken	in	de	Betuwe	

De	gemeente	Geldermalsen	omvat	elf	dorpen	in	de	Betuwe	langs	de	rivier	de	Linge.	Zoals	zovele	
Gelderse	agrarische	gemeenten	hebben	de	dorpen	en	kleine	steden	ieder	een	eigen	karakter	wat	
betreft	bewoners,	zorgorganisaties,	werkgelegenheid,	religieuze	organisaties	en	belangen-	en	
sportverenigingen.	Bijzonder	aan	Geldermalsen	is	niet	alleen	de	omvangrijke	
fruit(boom)productie,	die	veel	plukkers	uit	centraal	Europa	aantrekt,	maar	ook	de	betekenis	als	
landelijk	distributie-	en	transportcentrum.	De	ligging	aan	twee	spoorlijnen	van	Arnhem	en	
Nijmegen	naar	Dordrecht	en	van	Utrecht	naar	Den	Bosch	en	daarbij	aan	de	Betuwelijn	van	
Rotterdam	naar	Duitsland	is	uniek.	Daarbij	doorkruisen	de	snelwegen	A15	en	A2	de	gemeente	en	
ligt	de	gemeente	tussen	druk	bevaren	rivieren,	de	Lek	en	de	Waal.	Meerdere	
detailhandelsbedrijven	hebben	hun	grootste	distributiecentrum	in	de	gemeente,	waaronder	
Albert	Hein	en	Hema.	Veel	mensen	werken	in	Geldermalsen,	maar	wonen	elders.	Tegelijkertijd	is	
de	werkloosheid	onder	de	bevolking	relatief	hoog,	maar	het	beroep	op	de	bijstand	(WWB)	laag.	
Traditioneel	heeft	de	regio	veel	grotere	zorginstellingen	voor	mensen	met	een	meervoudige	
handicap.	Deze	bieden	relatief	veel	werk	voor	de	vrouwelijke	regionale	bevolking,	maar	dit	is	
veelal	specialistisch	werk	in	de	zorg	dat	laag	wordt	betaald.		

Voor	hoger	onderwijs	is	de	bevolking	aangewezen	op	omliggende	gemeenten	zoals	Tiel	en	
Culemborg	of	verder	weg.	Jongeren	die	gaan	studeren	verlaten	de	dorpen	daarom	vaak	voor	de	
stad.	Jongeren	met	een	beperking	blijven	er	vaak	wonen.	Zorgorganisaties	zoals	MEE	bevestigen	
dat	er	veel	eenzaamheid	is	onder	de	bewoners	met	een	beperking.	
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Een	voor	ons	project	belangrijk	neven-effect	was	dat	daarmee	de	eerder	onbekende	jongeren	en	
ouderen	met	een	beperking	‘boven	tafel’	kwamen.	

1.2.1	Bestaande	initiatieven	in	Geldermalsen.			

In	Geldermalsen	waren	al	diverse	initiatieven	van	bewoners	en	organisaties	en	gemeentelijke	
projecten	die	er	voor	zorgen	dat	de	kwaliteit	van	leven	voor	bewoners	met	een	beperking	verbetert.	
Tijdens	de	door	ons	georganiseerde	bijeenkomsten	presenteerden	organisaties	zich	daarmee	op	
informatiestands.	We	noemen	hier	enkele	van	onze	‘partners’:	

	’s	Heeren	Loo:	met	onder	meer	Atelier	XIXI	(	kunstwinkel	met	producten	gemaakt	door	bewoners	
van	‘s	Heerenloo)	en	Harten	theater	(	theatergroep	voor	de	bewoners	van	‘s	Heerenloo	met	
theaterproducties	toegankelijk	ook	voor	bewoners	van	Geldermalsen).		
Prezzent:	Begeleiding,	wonen	en	dagbesteding	voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking.		
St.	Awari:	Stichting	Awari	realiseert	een	breed	en	samenhangend	pakket	aan	projecten	waarin	
diverse	doelgroepen,	samen	met	inwoners	van	dorpskernen,	constructief	aan	de	slag	gaan	om	een	
aantal	doelen	én	resultaten	te	realiseren.		
Gehandicapten	Platform	Geldermalsen:	Het	GPG	komt	op	voor	mensen	met	een	beperking	en	voor	
chronisch	zieken	in	de	gemeente	Geldermalsen.	
Welzijn	Geldermalsen:	is	dé	welzijnsorganisatie	voor	de	inwoners	van	de	gemeente	Geldermalsen	en	
Lingewaal	en	zet	zich	in	om	de	leefbaarheid	te	verbeteren.		
Speelotheek	Geldermalsen:	verhuur	van	binnen-	en	buiten	speelgoed	met	speciale	aandacht	ook	
voor	zintuigelijk	en	snoezel	speelmateriaal	voor	kinderen	en	volwassenen	met	een	beperking.	

Andere	partners	waar	wij	mee	samenwerken	–en	waarvan	sommigen	later	in	deze	rapportage	
worden	genoemd-	zijn	in	Beesd:	Thomashuis,	Cafe-Bistro	Nootenboom,	de	Molenaar	en	
Wijkcentrum.	In	Deil	Manege Hartenhoeve.	In	Geldermalsen	Cultureel	Café	Melangeur,	
Gemeenschapshuis	De	Pluk,	MBO	Helicon	en	Ulti	Maker.	En	in	Tricht	het	Dorpshuis	dat	wordt	gerund	
door	bewoners.		

Gedurende	het	project	zijn	we	gaan	samenwerken	met	veel	kleinere	initiatieven	en	organisaties	
waaronder:	Autisme	vriendelijke	film	bij	Lingefilm,	de	CT-werkplaats	voor	jongeren	met	een	
beperking	door	Stichting	Icarus	van	Rene	van	Rixel,	paardrijlessen	voor	bewoners	met	en	zonder	een	
beperking	bij	de	Hartenhoeve,	blogs	en	documentaires	over	“het	leven	met	een	beperking”	
door	Mienke	van	Alphen,	aandacht	voor	Leefbaarheidprojecten	bij	Dorpshuis	Tricht,	Radio	talkshow	
met	bewoners	met	en	zonder	een	beperking	bij	het	Cultureel	Café	Le	Melangeur,	het	
toegankelijkheidsproject	bij	Voetbal	Vereniging	Beesd,	een	G-team	bij	voetbalvereniging	Relico,	
arbeidsplaatsen	bij	de	gemeente	voor	mensen	met	een	beperking	door	organisatie	Lander,	
Cliëntcolleges	bij	MBO	Helicon,	Rode	koffietafel	met	aandacht	voor	de	inclusieve	gemeente	en	
andere	maatschappelijke	thema’s	en	tenslotte	inclusief	onderwijs	op	Basisschool	Op	’t	Hof.			

1.3		Project	‘Boven	Tafel’	in	Geldermalsen	2015	-2016	

Om	de	hulp	vanuit	het	sociaal	netwerk	van	de	meest	kwetsbare	mensen	met	een	beperking	in	kaart	
te	brengen	en	te	vergroten	met	het	oogpunt	hun	maatschappelijke	participatie	te	bevorderen	wilde	
Disability	Studies	in	Nederland	(DSiN)	speciaal	aandacht	besteden	aan	de	moeilijk	bereikbare	groep	
‘eenzame’	jonge	mensen	met	een	beperking.	Zij	dreigen	met	de	transities	in	het	sociaal	domein	en	
de	komst	van	de	WMO	nog	meer	vergeten	te	worden	dan	in	het	verleden	omdat	zij	vaak	beschikken	
over	een	(zeer)	klein	sociaal	netwerk.		



	

De	transities	in	het	sociaal	en	zorgdomein,	waarbij	gemeenten	meer	wijkgericht	gaan	werken	met	als	
uitgangspunt	meer	participatie	en	‘eigen	regie’	van	kwetsbare	groepen	en	betere	samenwerking	van	
maatschappelijke	organisaties	om	de	beoogde	bezuinigingen	te	realiseren	vragen	om	een	
innovatieve	aanpak	en	nieuwe	sociale	infrastuctuur.	DSiN	werkt	met	de	gemeente	Geldermalsen	toe	
naar	een	Inclusieve	gemeente.	Het	project	Boven	Tafel	is	speciaal	ontwikkeld	met	en	voor	zeer	
kwetsbare	groepen	jonge	mensen	met	een	beperking	en	komt	voort	uit	bevindingen	van	het	door	de	
provincie	Gelderland	gefinancierde	project	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	en	de	projecten	
Inclusieve	gemeente	Nijkerk	en	Inclusieve	Stad	Almere.	Uitgangspunt	van	de	werkwijze	van	DSiN	is	
‘Niets	over	ons	zonder	ons.’	Dat	betekent	dat	in	alle	fasen	van	het	project	de	ervaringsdeskundigen	
worden	betrokken,	en	ook	hun	verzorgers,	buren	en	familieleden.	Mensen	met	een	beperking	willen	
niet	alleen	hulp	ontvangen,	maar	ook	zichtbaar	kunnen	bijdragen	aan	de	samenleving.	Daarvoor	is	
‘probeerruimte’nodig.	

Vandaar	dat	DSiN	het	project	‘Boven	Tafel’	startte	met	ervaringsdeskundigen,	vrijwilligers,	
organisaties,	gemeente	en	bewoners	van	Geldermalsen	die	samen	actief	(willen)	zijn	bij:	

1.	 Het	organiseren	van	ontmoetingen	met	'eenzame'	jongeren	en	jong	volwassenen	met	een	
beperking.	Onder	meer	door	hen	uit	te	nodigen	voor	gezamenlijke	en	goedkope/gratis	maaltijden	in	
dorpshuizen	en/of	andere	activiteiten	waardoor	zij	‘Boven	tafel’	komen;	

2.	 Het	aanbieden	van	dagactiviteiten	aan	mensen	met	een	beperking	die	onder	deskundige	
begeleiding	hun	talent	willen	inzetten	voor	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	

Centraal	staat	het	verdringen	van	‘Eenzaamheid’	onder	mensen	met	een	beperking	(fysiek,	
verstandelijk,	zintuiglijk	en	psychisch)	door	uitbreiding	van	hun	sociaal	netwerk	vanuit	‘Eigen	kracht’.		

1.3.1		Aandacht	voor	participatie	van	kwetsbare	mensen		

Het	project	richt	zich	op	verbetering	van	de	positie	van	mensen	met	een	beperking	waarbij	bekend	is	
dat	deze	ook	kwetsbaarder	zijn	en	minder	participeren	vanwege	gemiddeld	lagere	opleidingsniveaus,	
minder	regulier	werk,	lager	besteedbaar	inkomen,	slechtere	huisvesting,	minder	
transportmogelijkheden	en	minder	mogelijkheden	tot	deelname	aan	sociale,	culturele	en	
sportactiviteiten.		

Een	verbeterde	maatschappelijke	participatie	van	kwetsbare	groepen	kan	bereikt	worden	door:		

• Het	aanpakken	van	sociaal	isolement:	Voorkomen,	opsporen	en	verminderen.		
• Het	verbeteren	van	de	eigen	regie	van	kwetsbare	groepen	in	een	complexere	samenleving.		
• De	economische	participatie	van	kwetsbare	groepen	te	stimuleren.		

1.3.2		Aansluiting	op	doelstelling	van	de	gemeente	Geldermalsen	

De	doelstellingen	en	activiteiten	in	het	project	Boven	Tafel	sluiten	aan	bij	de	thema’s	en	
doelstellingen	van	de	gemeente	Geldermalsen.	Eén	belangrijke	leidraad	is	het	gemeenteraadsbesluit	
(27	november	2013)	rond	de	maatschappelijke	effecten	en	beleidsdoelstellingen	ter	aanvulling	op	
het	WMO	beleidsplan	Maatschappelijke	ondersteuning	“Eigenkracht	is	goud	waard”.		

De	gebeurtenissen	rond	het	azc	-december	2015-	zette	Geldermalsen	nationaal	op	de	kaart.	Het	was	
ook	dé	aanleiding	voor	de	gemeente	om	nog	meer	inspanningen	te	leveren	voor	een	inclusieve	
gemeente!		
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Het	project	‘Boven	Tafel’	loopt	wat	betreft	de	financiering	door	de	fondsen	tot	eind	2016	.	Het	project	wordt	
vervolgd	in	2017	omdat	het	past	in	de	‘Living	Labs’	die	DSiN	onderhoudt	in	het	kader	van	het	
onderzoeksprograma	van	Disability	Studies	aan	VUmc	en	het	Nationaal	Programma	Gehandicapten	‘Gewoon	
Anders’.	

Hoofdstuk	2	Uitvoering,	activiteiten	en	processen		

Voorafgaande	aan	en	tijdens	het	project	‘Boven	Tafel’	is	er	aandacht	besteed	aan	kennismaken	met	
en	inventarisatie	van	bestaande	initiatieven	en	actieve	burgers.	Belangrijke	documenten	die	we	
gebruiken	beschreven	het	sociaal	profiel	van	de	gemeente	Geldermalsen.	De	inventarisatie	van	
bestaande	initiatieven	leidde	tot	een	sociale	kaart.	Deze	is	mede	gebaseerd	op	honderden	
gesprekken	en	interviews	met	sleutelfiguren	van	organisaties,	instellingen	en	overheidsinstanties	in	
de	gemeente	Geldermalsen	en	ontmoetingsbijeenkomsten	van	bewoners	met	en	zonder	
beperkingen.	Belangrijke	input	vormden	bijvoorbeeld	de	interviews	tijdens	een	cultureel-café-avond	
over	fysieke	en	sociale	toegankelijkheid	in	Geldermalsen.	Verder	verrichtten	we	een	schriftelijk	
onderzoek	naar	deelname	van	mensen	met	een	beperking	in	het	verenigingsleven.	Ook	ander	
wetenschappelijk	onderzoek	is	ingezet.	Een	student	van	de	Amsterdam	University	verrichtte	een	
vergelijkend	onderzoek	naar	‘good	practices’	bij	ouderinitiatieven	in	Geldrop	en	gemeente	
Geldermalsen.	Daarbij	maakten	we	korte	films,	onder	meer	over	het	begrip	Inclusieve	Stad,	over	de	



	

obstakeltocht,	dorpswandelingen	en	de	diverse	bijeenkomsten9.	Hierna	noemen	we	eerst	de	
belangrijkste	ontmoetingen)	voorafgaande	aan	het	project	‘Boven	Tafel’(in	2014	en	2015,	die	meer	
uitvoerig	zijn	beschreven	in	bijlage	A	bij	deze	rapportage.	Vervolgens	geven	we	een	chronologisch	
overzicht	van	de	activiteiten	van	‘Boven	Tafel’	(2015	–	2017).		

2.	1		Belangrijke	ontmoetingen	2014	en	begin	2015	

De	voor	dit	project	belangrijkste	ontmoetingen	en	momenten	waren:		

• Bijeenkomsten	op	beleidsniveau	met	de	Provincie	Gelderland.	En	met	beleidsmakers	van	
gemeente	Geldermalsen	waaronder	wethouder	Niko	Wiendels	(Sociaal	Domein),	senior	
beleidsadviseur	WMO	Marij	Strijbos,	beleidsadviseur	Sociaal	Domein	Erik	Mulder	en	
afstemmingsoverleg	met	Joris	van	der	Hork,	projectmanager	Transities.	

• Aanmaken	van	Facebook-pagina	en	website	met	informatie	over	het	project.	
• Woensdagochtenden	groepsoverleg	“	coffee	clatch”	in	Tricht:	met	bewoners	bespreken	van	

inclusieve	thema’s	in	de	gemeente.	Ook	gesprekken	met	vertegenwoordigers	van	het	
zorgteam	die	spreekuur	houden	in	het	dorpshuis.	

• Interviews	over	de	inclusieve	gemeente	Geldermalsen	tijdens	talkshow	Cultureel	Café.		
• Bijwonen	van	en	participeren	in	diverse	bijeenkomsten,	waaronder	Klankbordgroep	WMO	

Geldermalsen,	presentatie	Kernteams	Geldermalsen,	Cingelplein	Beesd,	infopunt	Klokhuis,	
Helderheid	in	Zorg	(Helicon),	beeldvormende	avonden	voor	gemeenteraad	en	commissies,	
Meet	&	Match	Geldermalsen	en	VGN	bijeenkomsten.	

En	verder	noemen	we	nog	de	obstakeltocht	in	Beesd	gevolgd	door	de	bijeenkomst	in	het	lokale	café	
de	Notenboom	voor	bewoners	en	organisaties	om	over	toegankelijkheid	en	het	inclusieve	dorp	te	
praten.	En	de	aandacht	voor	toegankelijkheid	in	verband	met	(protestbijeenkomsten	tegen)	
uitbreiding	van	het	spoor	en	het	nieuwe	station.	

Memorabel	is	ook	de	simulatie-wandeling	in	het	dorp	Geldermalsen	met	mensen	met	en	zonder	
beperking,	waaronder	raadsleden	en	wethouders.	Met	rolstoelen,	rollators,	verduisteringsbril	en	
geleide	stok	konden	deelnemers	ervaren	hoe	belangrijk	het	is	om	bij	het	ontwerp	van	openbare	
ruimte	rekening	te	houden	met	inwoners	met	een	beperking.		

Tijdens	de	georganiseerde	ontmoetingen	met	mensen	met	en	zonder	beperking	in	het	dorp	Beesd	
werd	erop	gewezen	dat:	Individuele	contacten	tussen	dorpsbewoners	met	en	zonder	beperkingen	
beter	zouden	kunnen.	Dat	is	ook	de	mening	van	jonge	bewoners	van	het	Thomashuis	in	Beesd.	
Vandaar	dat	we	met	de	bevolking	hebben	geregeld	dat	jongeren	uit	het	Thomashuis	in	Beesd	honden	
uitlaten	van	bewoners	die	dat	zelf	lastig	kunnen.	

																																																													
9	Deze	film	is	daarna	regelmatig	gedraaid	tijdens	voorlichtingsbijeenkomsten,	waaronder	op	de	Kennismarkt	op	
6	maart	2015	in	Den	Bosch.	
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Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	neemt	jaarlijks	deel	aan	de	Prokkelweek.	Met	in	2014	onder	meer	
in	het	Cultureel	Café	een	theatervoorstelling	van	de	terugspeeltheatergroep	Theater	Boven	Water.	
Het	thema	van	de	avond	was	Hoe	toegankelijk	is	de	gemeente	Geldermalsen?	

SIMULATIE	WANDELING	door	GELDERMALSEN	–		

Verslag	simulatie	wandeling	door	Mienke	van	Alphen,	ervaringsdeskundige		

Op	27	mei	j.l.	werd	er	een	simulatie	wandeling	georganiseerd	waarbij	de	wethouders	en	
gemeenteleden	van	de	Gemeente	Geldermalsen	waren	uitgenodigd.	Ze	ondervonden	aan	den	lijve	hoe	
het	is	om	met	een	blindegeleidestok	of	in	een	rolstoel	zich	te	moeten	verplaatsen.	Tegelijkertijd	zagen	
ze	hoe	het	met	de	toegankelijkheid	in	het	centrum	van	Geldermalsen	gesteld	is,	en	werd	er	bekeken	of	
er	nog	verbeterpunten	zijn.		
	
Ik	was	ook	aanwezig	op	deze	middag.	Ik	ben	geboren	met	een	lichamelijke	beperking	en	ik	ben	
rolstoelgebonden.	Ik	weet	uit	eigen	ervaring	dat	niet	alles	even	zo	toegankelijk	is	met	een	elektrische	
rolstoel.	En	ik		ben	van	mening	dat	iedereen	moet	kunnen	meedoen	in	de	samenleving	met	of	zonder	
beperking.	Daarom	vond	ik	deze	middag	ook	zeer	belangrijk	en	van	belang	dat	de	wethouders	ook	eens	
konden	ervaren	dat	je	niet	overal	zomaar	naar	binnen	kan	komen	in	het	centrum.	Ik	hoop	dat	men	er	
iets	van	geleerd	heeft.	Eigenlijk	weet	ik	dat	wel	zeker	dat	het	geval	is	geweest.	De	vorige	simulatie	
wandeling	werd	voor	het	laatst	georganiseerd	in	mei	1992.	En	nu	dus	ook	in	2015!		
		
VERSLAG	door	Frank	van	Eijk,	student	Hogeschool	Rotterdam	en	ervaringsdeskundige	

Woensdag	27	mei	heeft	het	project	de	Inclusieve	gemeente,	een	simulatie	wandeling	
georganiseerd		door	het	centrum	van	Geldermalsen.	Verschillende	bewoners,	de	organisatie	Platform	
Gehandicapten	Geldermalsen	en	de	Gemeente	Geldermalsen	(	twee	wethouders	en	vier	
gemeenteleden)	waren	hierbij	aanwezig.	De	Simulatie	wandeling	is	bedoeld	om	mensen	zonder	fysieke	
beperking	te	laten	ervaren	hoe	het	is	om	je	in	een	rolstoel	te	verplaatsen	en	of	met	een	blinde	geleide	
stok	te	lopen.	Het	doel	van	deze	wandeling	was	het	in	kaart	brengen	van	toegankelijke	en	minder	
toegankelijke	plekken	in	het	centrum	van	Geldermalsen.	En	een	stuk	bewustwording	bij	de	aanwezige	
deelnemers	aan	de	wandeling.			

De	gemeentelijke	deelnemers	(	twee	wethouders	en	4	gemeenteraadsleden)	kregen	drie	verschillende	
ervaringen.	Ze	kregen	de	ervaring	om	blind	te	zijn,	te	zitten	in	een	rolstoel	en	te	lopen	achter	een	
rollator.	Ze	werden	gekoppeld	aan	ervaringsdeskundigen.	Tijdens	de	wandeling	konden	ze	in	gesprek	
gaan	over	de	verschillende	obstakels	die	ze	onderweg	tegen	kwamen.			

Deelnemers	hebben	deze	dag	verschillende	plekken	bezocht	die	goed,	gemiddeld	en	moeilijk	
toegankelijk	waren.	Ze	kregen	van	de	verschillende	mensen	met	een	fysieke	beperking	te	horen	
waarom	iets	als	ontoegankelijk	werd	ervaren.	Daarnaast	konden	ze	zelf	ervaren	wat	er	dan	
ontoegankelijk	aan	was.	Het	zou	volgens	de	ervaringsdeskundigen	een	meerwaarde	hebben	als	de	
gemeente	Geldermalsen,	bij	werkzaamheden	en	aanpassingen	in	de	openbare	ruimte,	rekening	houdt	
met	de	ervaringen	die	ze	tijdens	de	wandeling	hebben	opgedaan.   

	



	

	

Andere	bijzondere	bijeenkomsten	in	2015	waren:		

22	juni.	Presentatie	op	congres	Focus	op	Kennis	en	onderzoek	te	Utrecht.	Samen	met	mensen	met	
een	beperking	uit	Geldermalsen	en	Almere	werden	twee	Workshops	gegeven	over	Inclusie	in	de	
praktijk.	Onder	meer	vertoning	van	de	Film	Inclusieve	gemeenten	Almere	en	Geldermalsen,	spelen	
van	het	mensenrechtenkwartet	voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking,	een	optreden	van	
Terugspeeltheatergroep	en	discussie	met	de	deelnemers.		

Het	congres	is	de	opmaat	voor	Gewoon	Bijzonder:	Nationaal	(onderzoek)Programma	Gehandicapten,	
van	ZonMw	en	ministerie	van	VWS.	Daarbinnen	wil	DSiN	aan	de	slag	met	Heterotopia	(Mensen	met	
een	beperking	in	Geldermalsen,	Nijkerk,	Almere	en	Rotterdam).	

15	juli.	Ontmoeting	met	initiatief	volle	jonge	ervaringsdeskundigen	uit	Beesd.	Zij	hebben	diverse	
serieuze	plannen	om	mensen	met	een	beperking	te	behoeden	voor	eenzaamheid	door	hen	te	
betrekken	en	te	activeren,	door	gezamenlijk	bedrijfsmatige	activiteiten	te	ontplooien	binnen	het	
Participatiewet-veld.	René	van	Rixel	vindt	dat	hij	door	zijn	beperking	niet	belemmerd	mag	worden	

CliëntColleges	door	Helicon	MBO	Geldermalsen	met	de	doelgroep:	

In	het	derde	en	vierde	leerjaar	van	de	opleiding	Dier,	Gedrag	en	Ondernemen	kunnen	de	leerlingen	

van	Helicon	modules	kiezen.	Dit	zijn	lespakketten	van	tien	weken,	waarbij	leerlingen	een	onderwerp	

kiezen	om	zich	in	te	verdiepen.	Deze	keuzemodules	vinden	op	verschillende	scholen	van	Helicon	

plaats.	Helicon	MBO	Geldermalsen	biedt	de	keuzemodules	Dier	&	Zorg	en	Dierentuinbeheer.			

Dier	&	Zorg:	De	module	start	met	de	achtergrond	van	animal	assisted	activities	(AAA)	waarna	wordt	

ingegaan	op	verschillende	doelgroepen	(jongeren	met	autistisch	spectrum	–	dementerenden	–	

lichamelijk	en	verstandelijk	beperkten	–	delinquenten	–	psychische	aandoeningen).		

Tevens	krijgen	leerlingen	mee	hoe	diergerelateerde	activiteiten	met	dergelijke	doelgroepen	te	

organiseren	en	te	rapporteren	voor	zorginstellingen.	Binnen	de	module	CliënColleges	worden	vier	

bedrijven	bezocht	(Zorgimkerij	in	Beesd,	De	Witte	Schuur,	Kinderboerderij	De	Heuvel	en	de	

Hartenhoeve),	waarbij	leerlingen	de	cliënten/deelnemers	vragen	kunnen	stellen.	Deze	vragen	spelen	

in	op	de	leerbehoefte	van	de	cliënten/deelnemers.	Uiteindelijk	gaan	de	leerlingen	in	projectgroepen	

een	lesactiviteit	organiseren	aan	de	cliënten/deelnemers	op	de	bedrijven.			

Mensen	met	een	verstandelijke	beperking	bereiden,	samen	met	MBO	studenten	Helicon,	de	

CliëntColleges	voor.	Tijdens	een	CliëntCollege	geeft	een	MBO	student	les	over	een	specifiek	

onderwerp	in	het	werkveld	‘Dier	en	groen’.	Bijvoorbeeld	over	snoeien,	het	schaap,	onkruid	bestrijden,	

of	zaaien	en	kweken	van	kruiden.	Vanuit	het	motto	‘Niets	over	(én	voor)	ons,	zonder	ons’	leggen	de	

deelnemers	aan	studenten	uit	wat	ze	al	weten	van	de	onderwerpen,	hoe	een	college	vormgegeven	

kan	worden,	welke	vragen	er	spelen	bij	dagbestedinglocaties	waar	met	dieren	en/of	groen	gewerkt	

wordt.	

Deze	voorbereiding	werd,	uit	350	inzendingen,	genomineerd	voor	de	Gouden	Prokkel	in	de	categorie	

Mensenrechten.	Samen	met	zes	deelnemers	(met	een	beperking)	zijn	we	naar	de	uitreiking	door	

Staatssecretaris	Van	Rijn	geweest	op	26	juni	2015	te	Utrecht.	De	CliëntColleges	werden	in	september	

2015	gestart,	in	2016	vervolgd	en	zijn	in	2017	uitgebreid.	



											
	

19	
	

om	als	ondernemer	in	zijn	eigen	onderhoud	te	voorzien.	‘Doe	wat	je	(zelf)	kunt!’	is	zijn	motto.	En	zijn	
bedrijf	heet	Icarus.	Vanuit	het	project	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	ondersteunen	we	hem	met	
informatie,	netwerkcontacten	en	advies.	Voor	de	ondersteuning	van	dit	en	soortgelijke	initiatieven	
tegen	eenzaamheid	is	extra	financiering	aangevraagd	bij	de	fondsen	via	Aanvraag.nl.	Inmiddels	heeft	
René	in	januari	2017	met	twee	lotgenoten	een	bedrijfspand	in	Culemborg	betrokken.		

	

Gemeente	Geldermalsen:	bezoek	aan	het	multifunctioneel	Centrum	de	PLUK.	De	Pluk	wordt	eind	
september	2015	officieel	geopend.	De	Facilitair	Manager	nodigt	op	maandag	27	juli	betrokkenen	van	
de	inclusieve	gemeente	uit	voor	een	rondleiding	door	het	gebouw	waarbij	er	gekeken	wordt	naar	de	
toegankelijkheid	(zie	onder	in	november).		

29	augustus.	Zomermarkt	in	Beesd.	Sociale	organisaties	presenteren	zich	met	info-kramen	en	door	
middel	van	pitches.	Zij	laten	zien	en	ervaren	op	welke	wijze	kwetsbare	inwoners	welkom	zijn	om	mee	
te	doen	aan	bestaand	aanbod	van	activiteiten	en	vrijwilligerswerk.	Voorbeeld:	Amnesty	International	
werft,	geïnspireerd	door	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen,	collectanten	onder	mensen	met	een	
beperking.	Juist	voor	iemand	met	een	(sociale)	beperking	kan	collecteren	dé	manier	zijn	om	
buurtbewoners	(beter)	te	leren	kennen.		

	

Bewustwordingscampagne	
Tijdens	de	Zomermarkt	is	in	samenwerking	met	DSiN	de	bewustwordingscampagne	‘Ik	ben…’	
gepresenteerd	met	onder	meer	posters	en	flyers	met	foto’s	van	vrijwilligers	met	een	beperking.	Zoals	

René	krijgt	onze	steun	bij	het	opzetten	van	Icarus,	door	en	voor	jongeren	met	fysieke	beperking	

Bij	Icarus	kunnen	jongeren	(tot	30	jaar)	met	een	lichamelijke	beperking	elkaar	ontmoeten	en	

samenwerken,	met	verzorging. Dit	bedrijf	streeft	naar	een	gezonde	mix	van	mensen	met	en	

zonder	een	beperking,	iedereen	kan	van	elkaar	leren. Icarus	is	ontstaan	uit	de	ontdekking	dat	er	

voor	jongeren	met	een	fysieke	beperking	nauwelijks	tot	geen	ontmoetingsmogelijkheden	of	

dagbesteding	bestaat,	laat	staan	dat	deze	jongeren	in	aanmerking	komen	voor	betaald	werk.	

Icarus	wil	hun	krachten	combineren	en	hen	helpen	met	het	vinden	van	een	nuttige	bijdrage	aan	

de	maatschappij.		

Informatie:	info@renesoft.nl		
websites:	http://project-icarus.nl/	



	

“Ik	ben	Ron,	en	ik	ben	gastheer	bij	de	Eeterij.	Daarmee	vervul	ik	een	waardevolle	rol	in	de	
samenleving”.	De	campagne	loopt	door	in	2017.	

	

Poster	met	Ron	Vermeulen	van	de	Bewustwordingscampagne	‘Ik	ben’.	

2.2		Start	project	‘Boven	Tafel’	najaar	2015		

Op	3	september	startten	de	eerste	CliëntColleges	op	diverse	locaties	in	Geldermalsen	(zie	kaders).	
Jongeren	en	ouderen	met	een	verstandelijke	beperking	bereiden,	samen	met	MBO	studenten	
Helicon,	de	CliëntColleges	voor.	Tijdens	een	CliëntCollege	geeft	een	MBO	student	les	over	een	
specifiek	onderwerp	in	het	werkveld	‘Dier	en	groen’.	De	jongeren	wilden	en	kregen	les	over	onder	
meer	paardenverzorging,	tuinonderhoud	en	bijen	(Imkerij).	

Op	7	september	organiseerde	DSiN	een	deelnemersbijeenkomst	over	het	Nationaal	Programma	
Gehandicapten	op	VUmc	bij	Meta	medica.	Onder	meer	was	Marijke	Vernooij	uit	Geldermalsen	
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aanwezig.	Zij	is	moeder	van	twee	geadopteerde	kinderen	met	een	verstandelijke	beperking	en	actief	
betrokken	bij	het	project	Boven	Tafel.		

Derde	week	van	september	is	de	Neem-iemand-mee-week	in	geheel	Geldermalsen:	organisaties	en	
voorzieningen	worden	uitgenodigd	deel	te	nemen	aan	deze	week,	waarin	bestaande	deelnemers	
(bijvoorbeeld	van	een	sportclub),	klanten,	vrijwilligers,	etc.	gratis	een	introducé	meenemen.	Hierdoor	
wordt	de	drempel	voor	deelname	aan	voorzieningen	verlaagd.	Na	overleg	met	DSiN	is	nadrukkelijker	
de	aandacht	gericht	op	jonge	inwoners	met	een	verstandelijke,	fysieke	of	sociale	beperking.	Doel	is	
om	aanbieders	te	bewegen	om	de	drempel	bij	voorzieningenaanbod	te	verlagen.	En	andersom	om	
‘voorzieningenmijders’	te	bewegen	de	stap	te	zetten	voor	een	eerste	deelname	en	wellicht	een	meer	
structurele	participatie	in	de	samenleving.		

	 	

28	september	2015	zijn	wij	aanwezig	bij	de	start	van	De	Eterij.	Jongeren	met	een	beperking	bereiden	
en	serveren	een	3-gangen	diner	in	Cafe-restaurant	de	Notenboom	te	Beesd.	Er	wordt	onder	meer	
gekookt	en	bediend	door	Ron	en	collega’s	van	het	plaatselijke	Thomashuis.	Die	avond	hadden	zich	
ruim	vijftig	gasten	aangemeld.	De	activiteit	is	maandelijks	herhaald.	In	2017	is	dit	eens	in	de	twee	
maanden.		

Op	donderdag	5	november	organiseerden	we	samen	met	bewoners	een	netwerkbijeenkomst	in	het	
nieuwe	multi-culturele	Centrum	De	Pluk	(Zie	kader).	Het	doel	is	het	stimuleren	en	enthousiasmeren	
van	een	groep	betrokken	en	belangstellende	gemeente	bestuurders,	medewerkers	van	organisaties	
en	bewoners	die	samen	verder	willen	nadenken	over	een	inclusieve	gemeente.	Uiteindelijk	namen	
zo’n	80	mensen	deel.	Van	de	resultaten	is	een	Prezi	gemaakt,	onder	meer	tezien	op	de	website	van	
DSiN.		

Programma:		Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	De	Pluk,	maart	2016.	

Doelen:		Laten	zien	dat	mensen	meer	(kunnen)	zijn	dan	hun	beperking/De	kunst	van	het	zijn.		

Interactief:	bezoekers	lopen	rond,	praten	mee,	bekijken	foto’s	en	films,	en	geven	reacties.	

Informatiemarkt,	foto-expo	en	filmpjes.	

1)	Patricia	&	Irene:	korte	inhoud	over	het	project	de	inclusieve	gemeente	Geldermalsen		2x	5	

minuten		

2)		Hartenhoeve:	jongeren	met	een	beperking	over	wonen	op	een	zorgboerderij	en	paardrijlessen	

bij	de	Hartenhoeve		

3)	Wethouder	Wiendels	over	beleid/	inclusieve	gemeente,	in	gesprek	met	ervaringsdeskundige	

jongeren	over	sporten	met	een	fysieke	beperking		

4)	Ervaringsdeskundige	over	reizen	met	de	trein	en	de		fysieke	toegankelijkheid	van	het	

treinstation	in	Geldermalsen.	Wat	werkt	wel	en	wat	werkt	niet.			

	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Bijeenkomst	over	Meedoen!	

Iedereen	is	welkom	bij	de	bijeenkomst	over	wat	de	bewoners	van	Geldermalsen	(kunnen)	doen	

zodat	in	de	toekomst	iedereen	meedoet,	ook	jongeren	en	ouderen	met	een	beperking.	Een	

'inclusieve	gemeente',	waar	elk	mens	vanzelfsprekend	deel	uitmaakt	van	de	samenleving	en	

daarin	onbelemmerd	zijn	of	haar	weg	in	vindt,	is	een	ideaal	toekomstbeeld.	

	

Het	project	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	heeft	in	de	afgelopen	maanden	een	start	

gemaakt	met	het	bewust(er)	maken	van	inwoners,	(overheid)organisaties	en	bedrijven.		

	

Programma:	

19:00	uur	inloop	met	koffie/thee		

19:15	uur	kort	welkomswoord	

19:20	uur	Creatief	aan	de	slag	Samen	vorm	geven	aan	onze	inclusieve	gemeente	

20:15	uur	Speeddate	&	presentaties		

Bezoekers	kunnen	verschillende	programmaonderdelen	volgen.		

-	speeddate	

-	goede	initiatieven	markt		

-	foto	hoek	

-	informatie	hoek	met	films,	foto's,	info	

21:15	uur	Afronding	&	borrel	

21:30	uur	Einde	avond		

	

We	praten	u	op	donderdag	5	november	van	19.00	tot	21.30uur	in	het	Grand	Café	van	De	Pluk	

graag	bij	over	de	resultaten	van	dit	project,	en	vragen	deelnemers	om	actief	mee	te	denken	over	

vervolgstappen.	
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Wekelijks	Coffee	clatch	in	dorpshuis	van	Tricht	(2300	inwoners)	

	

	

Terugblik	op	CliëntColleges	door	Helicon	MBO	Geldermalsen		

Afgelopen	weken	is	voor	het	eerst	de	keuzemodule	Dier-	en	Zorg	van	start	gegaan.	Tot	nu	toe	zijn	wij	
(Helicon	MBO	Geldermalsen)	zeer	enthousiast	over	de	samenwerking.	Ook	leerlingen	vonden	het	leuk	
dat	zij	bij	verschillende	bedrijven	een	kijkje	mochten	nemen.	Al	met	al	dus	erg	positief!		

Natuurlijk	is	het	altijd	goed	om	even	terug	te	blikken	naar	de	samenwerking	en	hoe	wij	die	in	de	
toekomst	beter	kunnen	maken.	Wat	voor	ons	en	voor	jullie	heel	belangrijk	is	om	professioneel	over	te	
komen	naar	de	leerlingen.	Belangrijk	is	daarom	om	onduidelijkheden	niet	te	bespreken	waar	leerlingen	
bij	zijn.	Dit	kan	eventueel	apart	besproken	worden	tijdens	het	bezoek	of	anders	van	te	voren	te	
verduidelijken	via	de	mail	of	telefoon.		

Daarnaast	zijn	wij	ook	erg	tevreden	over	de	bezoeken	zelf.	We	werden	goed	ontvangen	en	over	het	
algemeen	werden	wij	goed	rondgeleid	door	twee	cliënten	/	deelnemers.	Zorg	ervoor	dat	de	cliënten	/	
deelnemers	van	te	voren	weten	wat	er	van	ze	verwacht	wordt.	Dat	is	zowel	voor	hen	prettig	als	voor	de	
leerlingen.	Misschien	een	idee	om	de	cliënten	/	deelnemers	van	te	voren	al	te	laten	bedenken	wat	zij	
interessant	vinden	om	te	leren.		

Het	is	ons	opgevallen	dat	een	aantal	bedrijven	ervoor	gekozen	hebben	om	de	colleges	te	houden	over	
planten.	Natuurlijk	begrijpen	wij	heel	goed	dat	cliënten	/	deelnemers	hier	meer	over	willen	weten.	Vanuit	
ons	gezien	heet	de	keuzemodule	Dier-	en	Zorg.	Onze	leerlingen	verwachten	ook	dat	dit	de	combinatie	is	
waar	ze	zich	mee	bezig	gaan	houden.		

Over	een	klein	halfjaar	gaat	deze	module	weer	van	start.	



	

2.3		Activiteiten	in	2016	

In	de	winter	van	2015-2016	voerden	we	meerdere	malen	overleg	over	de	plannen	voor	2016.	Onder	
meer	op	het	stadhuis	met	wethouder	Wiendels	en	contact	ambtenaar	Joris	van	der	Hork	en	Karin	
Jacobs	van	’s	Heeren	Loo.	Daarbij	was	er	vaak	overleg	met	ervaringsdeskundigen	waaronder	Mienke,	
Greet,	David,	René	en	vele	anderen.			 	

Er	waren	diverse	presentaties	over	het	project	in	de	Inclusieve	gemeenten.	Zoals	op	3	maart	op	de	
VUmc	te	Amsterdam.	Bijzonder	waren	de	presentaties	op	22	maart	(de	dag	van	de	aanslagen	in	
Brussel)	voor	50	studenten	orthopedagogie	overgekomen	uit	Gent	en	een	tiental	medewerkers	van	
Letsco	uit	dezelfde	stad.	 	

Er	werden	twee	stagaires	ingezet	voor	het	project	Boven	Tafel:	zij	onderzochten	de	relatie	tussen	
zorgboerderijen	en	de	Helicon	MBO	dier	&	welzijn	opleiding	in	Geldermalsen.	“In	de	speciale	
CliëntColleges		wordt	er	tussen	medewerkers	van	de	zorgboerderijen	en	studenten	samengewerkt	en	
van	elkaar	geleerd.”	De	stagiares	helpen	mee	bij	het	organiseren	van	bijeenkomsten	van	de	
inclusieve	gemeente.	 	

31	maart.	Filmvertoning	van	De	Inclusieve	Stad	in	de	Pluk	aan	maatschappelijk	actieve	vrouwen.	“Fijn	
en	waardevol	dat	we	op	de	jubileumavond	van	de	werkgroep	Politieke	en	maatschappelijke	scholing	
(PSC)	voor	vrouwen	in	Geldermalsen	de	film	over	de	inclusieve	gemeente	Geldermalsen	mochten	
vertonen	in	de	bioscoopzaal	van	de	Pluk!	Na	afloop	was	er	nog	ruimte	om	met	het	publiek	na	te	
praten	over	het	thema.”	 	

3	april.	De	Eeterij	gaat	weer	van	start!	Met	de	aankondiging:	Bedient	door	jongeren	met	een	
beperking!	“De	Eeterij	is	een	samenwerkingsproject	tussen	het	Thomashuis	Beesd,	Uitspanning	De	
Notenboom	en	Stichting	Awari.	De	Eeterij!	data	en	menu’s.	Bewoners	van	Thomashuis	Beesd	
serveren	een	hartverwarmende	maaltijd	in	De	Notenboom!”	

5	april.	 De	hapjes	voor	de	bijeenkomst	op	6	april	worden	gemaakt	door	medewerkers	van	
Dagcentrum	de	Batouwe	in	Tiel.	De	Batouwe	organiseert	wekelijks	net	buiten	de	gemeente	
Geldermalsen	een	gezellige	markt.	
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2.	3.	1.	Bijeenkomst	Meedoen	en	werken	

	

In	gesprek	met	bewoners	van	Geldermalsen	en	's	Heeren	Loo		

Op	de	avond	van	woensdag	6	april	2016	kwamen	zestig	mensen,	waaronder	tien	jongeren	met	en	
zonder	beperking	naar	de	bijeenkomst	Meedoen	en	werken	in	de	Grote	zaal	op	Wieken	7	in	het	
centrum	van	het	dorp	Geldermalsen.	Het	verslag	geschreven	door	Jarlam	Chen	en	Lalè	Verkerk	
(studenten)	en	Irene	van	Helden	(DSiN)	leest	u	in	bijlage	B	bij	dit	rapport.	Bewoners	van	
Geldermalsen	en	medewerkers	van	’s	Heeren	Loo	spraken	met	ervaringsdeskundigen,	studenten,	
medewerkers	in	de	zorg	en	afgevaardigden	van	de	gemeente	en	Adviesraad	WMO.	Zij	werden	
verwelkomd	door	Karin	Jacobs,	Manager	Dagbesteding	bij	s’Heeren	Loo	en	Alice	Schippers,	directeur	
DSiN.	De	avond	werd	omlijst	met	muziek	door	vrijwilligers	Anja	en	Lex	Maussart.	

Uitnodiging	voor	een	gesprek	over	Meedoen	en	werken	in	Geldermalsen	

Met	optreden	Harten	Theater	

op	6	april	2016	

de	Grote	zaal			van	19:30	tot	21:05	uur	

Adres:	De	Wieken	7,		4191	TS	Geldermalsen	

																										________________________________________________	

Hoe	wij	willen	meedoen!!!	Een	project	van	Inclusieve	gemeente	Geldermalsen	

Programma:		

19:00	uur		 	 Inloop	met	een	kopje	koffie	of	thee	

19:30	uur			 	 Welkom:		

Voorstellen	van	medewerkers:	Alice	Schippers	

19:45	uur	 Harten	Theater	treed	op	

20:15	uur	 Meedoen	in	Geldermalsen	Wat	vinden	wij?	In	gesprek	met	
medewerkers,	ouders,	de	zorg,	onderwijs,	gemeente,	werkgevers		

20:40	uur	 	 Samenvatting	en	discussie	

20:55	uur	 	 Afsluiting	met	een	drankje		

Het	Hartentheater	bestaat	deze	avond	uit	7	leden		

Met	vriendelijke	groet,	namens	het	participatieproject	team,	Irene	van	Helden,	Edwin	de	

Vos	en	Karin	Jacobs.	



	

MEEDOEN	EN	WERKEN	

Geldermalsen,  6 april 2016

	

De	ruim	zestig	bewoners	en	medewerkers	van	‘s	Heerenloo,	ouders	en	gasten	gingen	met	elkaar	in	
gesprek	over	Meedoen	in	Geldermalsen.	Gasten	waren	onder	andere	docenten	Zorg	en	Welzijn	van	
ROC	Rivor	Tiel,	medewerkers	van	Cello	Zorg,	de	GGD,	de	Hartenhoeve,	de	WMO-Raad,	
gemeenteraadsleden	en	beleidsmedewerkers	van	de	gemeente.	‘Meedoen	is	voor	jong	en	oud	de	
manier	om	met	de	rest	van	de	maatschappij	in	contact	te	staan’	volgens	Ron,	een	jongere	met	een	
beperking	die	hierover	met	medewerkers	van	de	gemeente	in	gesprek	ging.	De	schalen	met	hapjes	
die	aan	de	gasten	werden	gepresenteerd	zijn	gemaakt	door	mensen	met	een	beperking,	werkzaam	
bij	De	Batauwe.	Dit	was	een	smakelijk	voorbeeld	van	hoe	goed	zij	inzetbaar	zijn,	mits	de	taak	past.	

	

Initiatieven	in	Geldermalsen	

Allereerst	werden	en	aantal	initiatieven	gepresenteerd.	De	avond	begon	daarom	met	een	optreden	
van	het	Harten	theater.	Dit	theatergezelschap	bestaat	uit	bewoners	van	‘s	Heeren	Loo	met	een	
beperking	onder	leiding	van	activiteitenbegeleidster	Esther	Kruyt.	Het	interactieve	theaterstuk	ging	
over	herkennen	van	mensen	en	vaardigheden.	Vervolgens	werd	verteld	over	atelier	Xi-Xi.	Daar	
werken	kunstenaars	met	een	verstandelijke	beperking.	Naast	het	atelier	is	een	kunst-	en	kadowinkel	
waar	producten	worden	verkocht.	
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Oud	wordt	weer	jong	

Tanja	van	Doorn	(Coördinator	vrijwilligers	van	’s	Heeren	Loo)	vertelde	hoe	zij	vragen	van	cliënten	
matcht	met	nieuwe	vrijwilligers.	Daniëlle	Teuwsen	(activiteitenbegeleidster)	vertelde	hoe	vrijwilligers	
met	en	zonder	beperking	de	Beweegclub	mogelijk	maakt.	De	Beweegclub	bestaat	uit	een	aantal	
groepen	van	ieder	acht	bewoners	met	een	beperking	die	onder	meer	gaan	wandelen	en	zwemmen.	

Mede	geïnspireerd	door	ons	project	startte	s’Heeren	Loo	een	woensdagmiddag	Soos	voor	alle	
mensen	met	en	zonder	beperking	in	Geldermalsen	en	omgeving.	Het	is	tevens	de	bedoeling	een	
Theetuin	inrichten.	Over	deze	en	andere	initiatieven	waar	mensen	met	een	beperking	aan	deel	
kunnen	nemen	als	gast	of	vrijwilliger	werd	in	groepen	gediscussieerd.		

 	

Meer	ontmoetingen	met	mensen	met	een	beperking	door	werk		

‘De	drempel	in	Geldermalsen	om	elkaar	te	ontmoeten	ligt	hoog’.	Dit	zou	vooral	komen	door	de	
onbekendheid	met	mensen	met	een	handicap.	Een	ondernemer	stelde	dat	hij	graag	ook	mensen	met	
een	beperking	in	zijn	bedrijf/organisatie	wil	opnemen.	Een	eerder	initiatief	uit	de	buurt	van	
Geldermalsen	dat	weer	kan	worden	opgepakt	is	seizoenswerk	in	de	appels-	en	perenpluk.	‘Erg	simpel	
werk	en	in	een	veilige	omgeving’.		



	

Een	gevolg	van	de	bijeenkomst	is	dat	aansluiting	is	gezocht	bij	de	winkeliersgroep	gastvrij-	
Geldermalsen.	De	nieuwe	inrichting	van	het	winkelgebied	maakt	het	mogelijk	de	XI-XI	producten	en	
winkel	te	etaleren.	

Een	gezondheidsmakelaar	van	de	GGD	vertelde	over	hoe	zij	partners	verbindt	die	iets	in	de	
gezondheid	doen.	Zij	heeft	een	erg	groot	netwerk	dat	zij	wil	inzetten	bij	het	vinden	van	nuttige	
activiteiten	voor	mensen	met	een	beperking.	Een	lid	van	het	Kernteam	Geldermalsen	sloot	zich	
daarbij	aan.	

Onze	‘ambassadeur’	Ron	is	een	jonge	bewoner	met	lvb	die	woont	in	het	Thomashuis	te	Beesd.	Hij	
werkt	met	veel	plezier	in	een	schoonaakploeg,	zowel	bij	de	gemeente	als	op	het	Helicon	college	en	
ontvangt	salaris.	De	bewoners	van	het	Thomashuis	helpen	twee	keer	per	maand	in	de	bediening	bij	
Café	De	Notenboom	te	Beesd.	‘Dat	is	een	voorbeeld	van	social	return,	want	uiteindelijk	kunnen	wij	
van	de	omzet	een	uitje	doen’.		

Er	waren	meerdere	ontmoetingsactiviteiten	met	scholieren	en	's	Heerenloo	bewoners,	zoals	
gezamenlijke	workshops	rond	tuinieren,	make-up	en	koken.	Enkele	bewoners	hebben	hun	
dagbesteding	in	de	Witte	Schuur.	De	Witte	Schuur	doet	mee	met	de	CliëntColleges	van	het	Helicon	
college	(zie	paragraaf	2.3).		

Projectleider	Sociaal	Domein	van	de	gemeente	Geldermalsen,	Joris	van	den	Hork,	vertelde	over	de	de	
Adviesraad	voor	het	sociaal	domein	die	de	gemeente	adviseert	over	Wmo,	jeugdzorg,	Participatiewet	
en	basismobiliteit/leerlingenvervoer.	‘De	gemeente	wil	het	komend	jaar	meer	gaan	doen	voor	de	
jongeren	en	onder	meer	werkgevers	gaan	benaderen.’	

2.3.2	Lente	2016	

14	april.	Petitie	tegen	te	hard	rijden.	Om	de	verkeersveiligheid	in	hun	wijk	te	verbeteren,	hebben	
bewoners	van	het	complex	De	Wieken	van	's	Heeren	Loo	een	petitie	overhandigd	aan	wethouder	Ton	
van	Maanen.	In	totaal	zijn	er	225	handtekeningen	opgehaald,	van	cliënten	en	buurtbewoners.	Zij	
vinden	het	eng	om	de	straat	over	te	steken	en	naar	hun	dagbesteding	te	gaan.	Er	zijn	namelijk	geen	
duidelijke	oversteekplaatsen	en/of	zebrapaden	en	veel	automobilisten	rijden	te	hard	binnen	de	30	
km-zone	van	de	wijk.	 	 	 	

18	april.	DSiN	wordt	uitgenodigd	voor	een	bezoek	aan	het	Tomashuis	te	Beesd.	Daar	spreken	we	
onder	meer	de	participatie	van	Ron	in	de	Adviesraad	sociaal	domein.	 	

21	april.	Presentatie	van	de	film	Inclusieve	Stad	met	onder	meer	bewoners	van	Geldermalsen	tijdens	
een	bijeenkomst	over	Inclusie	in	Utrecht.	 	 	 	

5	mei.	 Bewoners	van	's	Heerenloo	bezoeken	het	dorpshuis	in	Tricht	tijdens	de	avondvierdaagse	van	
Geldermalsen.	Ze	zijn	aanwezig	bij	de	feestelijke	opening	van	de	‘sjeu-de-boelbaan’	voor	het	
dorpshuis.	Daarbij	zijn	ook	meerdere	(jonge)	mensen	met	een	beperking	uit	Tricht	aanwezig.		

26	mei.	Team	HartenHoeve	zal	in	juli	meedoen	aan	de	Special	Olympics	Nationale	spelen	in	
Nijmegen.	De	zeven	jonge	deelnemers	van	het	team	tonen	hun	paardrijdkunsten	tijdens	een	
oefenwedstrijd	op	manege	HartenHoeve	in	Deil.	Het	filmpje	van	de	kanjers	Yvette,	Naomi,	Karlijn,	
Suzanne,	Tinus,	Connie	en	Robert	staat	op	onze	facebook	pagina!	 	
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18	mei.	Welzijn	Geldermalsen	organiseert	het	project	#verhalentegeneenzaamheid.	Zij	zijn	op	zoek	
naar	vertellers.	Deelname	is	gratis.	‘De	mogelijkheid	om	u	als	deelnemer/verhalenverteller	aan	te	
melden	en	samen	met	een	getrainde	vrijwilliger	uw	eigen	levensverhaal	op	te	tekenen	is	
doorlopend.!’	In	januari	2017	start	er	een	nieuwe	ronde	op.	www.verhalentegeneenzaamheid.nl	

19	mei.	Mienke	van	Alphen	schrijft	opnieuw	een	Blog.	Deze	keer	schrijft	ze	voor	de	stichting	
onzichtbaarziek.	Mienke	schrijft	ook	voor	het	Gehandicapten	Platform	Geldermalsen	en	is	betrokken	
bij	ons	project.	 	

	 	

23-26	mei.	Avondvierdaagse,	met	mensen	met	een	beperking	van	onder	meer	’s	Heeren	Loo,	

26	mei.	Disability	Studies	lunchlezing	op	de	VU	in	Amsterdam	over	een	Leven	lang	leren	voor	mensen	
met	een	verstandelijke	beperking.	Meerijden	vanuit	Geldermalsen	naar	de	VU	is	door	DSiN	mogelijk	
gemaakt.		 	

28	mei.	Rotterdam	Opera	dagen	in	de	Stadsschouwburg.	Muziekvoorstelling	van	zangeres	Andrea	
van	Beek,	inwoonster	van	Geldermalsen.	‘Duets	with	Jim’	is	een	zeer	persoonlijke	
muziektheatervoorstelling	over	een	moeder	en	haar	meervoudig	gehandicapte	zoon.	Jim	kon	niet	
lopen	en	ook	niet	praten,	maar	maakte	wel	prachtige	geluiden.	Gegrepen	door	de	muzikaliteit	ervan	
nam	zijn	moeder	deze	geluiden	op.	Andrea	van	Beek	is	zelf	klassiek	zangeres	van	beroep	en	vroeg	
componisten	een	duet	te	schrijven	voor	haar	en	haar	zoon	(zie	ook	paragraaf	3.4).	 	

30	mei.	Indigo	organiseert	samen	met	Kernteam	gemeente	Geldermalsen	de	voorstelling	'Een	
indiaan	in	huis'	van	theatergroep	Bint	in	het	theater	de	Pluk	in	Geldermalsen.	Het	is	een	herkenbare	
en	ontroerende	voorstelling	over	autisme	en	de	impact	ervan	op	de	nabije	omgeving.	Deze	
voorstelling	wordt	mogelijk	gemaakt	door	de	gemeente	Geldermalsen.	

Mienke	schrijft:	Ook	dit	jaar	ga	ik	mij	weer	actief	inzetten	voor	Steptember	o.a.	door	
blog's	te	schrijven	en	mijn	ervaring	te	delen.	Steptember	is	een	activiteit	waarbij	je	een	
maand	lang	beweegt	om	geld	op	te	halen	voor	onderzoek	naar	Cerebrale	Parese.	Voor	de	
meeste	mensen	is	elke	dag	bewegen	vanzelfsprekend.	Voor	mensen	met	cerebrale	
parese	(CP)	is	dat	topsport.	Iedere	dag	wordt	in	Nederland	een	kind	met	CP	geboren	en	
dat	heeft	jouw	inzet	nodig!	Vorm	een	team	van	vier,	laat	je	sponsoren	en	zet	in	de	maand	
september	iedere	dag	10.000	stappen	voor	een	beter	leven	voor	jezelf	én	voor	een	
ander.	Ook	bijdragen	aan	een	beter	leven	met	CP?	Kom	in	beweging!	Zet	10.000	stappen	
per	dag,	voor	jezelf	en	voor	anderen.	Schrijf	je	nu	in	op:	www.steptember.nl.	Mijn	
ervaringdeskundigheid	filmpje	wat	betreft	Steptember	gemist?	Deze	is	te	zien	via:	
www.youtube.com/watch?v=ubMRTkPaRo4	



	

	 	

Vrijdag	3	juni	Theater	Boven	Water	speelt	Terugspeeltheater	in	Le	Mélangeur	in	Geldermalsen.	Deze	
theatergroep,	met	muzikant	George	Pancras	uit	Tricht,	speelt	"de	hitlijst	van	het	hart".	Dat	deden	ze	
ook	voor	jonge	mensen	met	een	beperking.	“Er	zijn	bepaalde	songs/muziekstukken,	die	je	meteen	
naar	een	bepaald	moment	of	een	bepaalde	periode	in	je	leven	terugvoeren,	die	je	stemming	direct	
beïnvloeden,...	kortom:	die	je	hart	raken!	Vertel	ons	over	de	hitlijst	van	jouw	hart,	wij	spelen	je	
herinneringen	terug!	“	

16	juni.	Disability	Studies	bij	de	lunch	lezing:	VU	Amsterdam.	Bewoners	met	en	zonder	verstandelijke	
beperking	en	organisaties	uit	Geldermalsen	zijn	uitgenodigd	om	aanwezig	te	zijn	en	ideeën	op	te	
doen	of	te	delen	over	hoe	er	meer	gericht	geluisterd	kan	worden	naar	mensen	met	een	
verstandelijke	beperking	in	de	wijk	en	gemeente.	Enkele	bewoners	rijden	met	ons	mee.	 	

22	juni.	Ondernemersvereniging	Gastvrij	Geldermalsen	organiseert	een	inspirerende	avond	in	de	
Melangeur	met	actieve	bewoners	(veel	jongeren!).	Zij	brainstormen	over	evenementen	die	in	het	
Lingepark	en	centrum/marktplein	georganiseerd	kunnen	worden.	De	inbreng	vanuit	ons	project	is	
aandacht	te	vragen	voor	de	toegankelijkheid	van	de	evenementen	voor	iedereen.		

2	en	3	juli.	Team	HartenHoeve	van	manege	HartenHoeve	doet	doet	mee	aan	de	Special	Olympics.		

1	augustus.	DSiN	wordt	uitgenodigd	mee	te	eten	met	bewoners	van	het	Thomashuis	in	Beesd.	
Daarna	krijgen	we	een	rondleiding	door	het	dorp.	 	

1	september.	Onze	‘ambasadeur’	Mienke	van	Alphen	beschrijft	haar	deelname	aan	Handicap	
outdoor.	Het	is	een	bericht	en	blog	van	Mienke	die	mee	geweest	is	met	de	Handicamper	bij	de	
zwarte	Cross.		

3	september.	In	Beesd	gebeurt	het!	Het	Beesd	Bijzonder	Toernooi	en	Beesd	on	Stage	op	het	
voetbalveld	van	VV	Beesd.	Het	Beesd	Bijzonder	toernooi	komt	in	actie	voor	jongeren	met	een	
beperking!	Wethouder	Wiendels	en	o.a.	leden	van	het	kernteam	van	de	gemeente	spelen	tegen	
medewerkers	en	bewoners	van	zorgorganisatie	Prezzent.	1-1	werd	het	hier.	

“Onderweg	naar	het	Beesd	Bijzonder	voetbaltoernooi	voor	speciale	jongeren	en	bekenden.	
Voorafgaand	is	de	jaarlijkse	Truck	optocht	waar	jonge	mensen	met	down	syndroom	mee	mogen	
rijden	in	een	truck.	En	allemaal	toeterden	ze	in	de	bocht!”	

In	theaterstuk	'Een	indiaan	in	huis'	staat	Casper	centraal.	Casper	weet	alles	van	Indianen	en	
het	liefst	ordent	hij	elke	dag	de	veertjes	van	zijn	indianentooi.	In	de	wereld	van	de	Indianen	
is	alles	overzichtelijk.	Maar	voor	zijn	ouders	is	deze	indianenwereld	soms	lastig.	Hoe	is	het	
om	een	indiaan	in	huis	te	hebben?	De	voorstelling	is	speciaal	bedoeld	voor	mensen	die	te	
maken	hebben	met	autisme	(ouders,	familie,	hulpverleners,	leerkrachten)	uit	de	gemeente	
Geldermalsen.	Op	basis	van	verhalen	en	ervaringen	van	ouders	is	deze	voorstelling	tot	stand	
gekomen.	
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4	september.	Gezellige	drukte	bij	de	opening	van	de	zorgboerderij	Lingehof	in	het	dorp	Rhenoy	
(gemeente	Geldermalsen).	Bewoners	van	de	zorgboerderij	zijn	blij	met	de	belangstelling	voor	hun	
woonvorm	en	leggen	zo	contact	met	buurtgenoten.	

	

2.3.3	Informatiemarkt	en	beeldvormende	vergadering	

20	september.	Informatiemarkt	voor	en	beeldvormende	vergadering	in	het	stadhuis.	De	inclusieve	
gemeente	(DSiN)	organiseert	samen	met	de	gemeente	een	grote	informatiemarkt	en	informerende	
bijeeenkomst.



	

		

	

	

“Organisaties	en	bewoners	laten	zien	wat	er	is	opgezet	om	de	gemeente	toegankelijker	te	maken	
voor	iedere	bewoner.	De	informatiemarkt	wordt	geopend	door	burgermeester	Miranda	de	Vries	
en	sidekick	Rachid!	Wie	tijd	heeft,	kom	langs!	De	markt	is	tot	19:00	uur	open!	En	daarna	gaat	
verder	in	de	raadszaal	met	een	bijeenkomst	over	de	inclusieve	gemeente.	

De	marktkramen	werden	bemand	door	professionele	organisaties	zoals	's	Heerenloo,	Mozaïek	
Welzijn,	Bibliotheek	Rivierenland	en	Welzijn	Geldermalsen,	belangenorganisaties	zoals	Kans	Plus	
en	het	Gehandicaptenplatform,	het	Kernteam	Geldermalsen	en	vrijwilligersorganisaties	
waaronder	de	Stichting	Leergeld,	Beesd	voor	elkaar,	het	Noodfonds	van	de	gezamenlijke	kerken,	
Schuldhulpmaatje	en	vrijwilligers	die	vluchtelingen	en	minima	ondersteunen	(Zie	bijlage	F	bij	dit	
rapport).	Naast	Welzijn	Geldermalsen	&	zijn	er	ook	o.a.	stands	van	's	Heerenloo,	Stichting	Awari,	
Prezzent,	Gehandicapten	Platform	Geldermalsen,	Zorgimkerij,	Beesd	voor	Elkaar,	Werkzaak,	het	
Kernteam	en	natuurlijk	van	de	inclusieve	gemeente	Geldermalsen/Disability	Studies	zelf!	Dankzij	
de	inzet	van	vrijwilligers	konden	ook	bewoners	van	zorginstelling	's	Heerenloo	de	
informatiemarkt	bezoeken.			

Na	de	heerlijke	flammkuchen	kon	iedereen	er	weer	tegenaan	en	ging	de	"iedereen	doet	mee"	
dag	in	Geldermalsen	verder	met	twee	beeldvormende	vergaderingen.	O.a	Jacqueline	Kool	(DSiN)	
vertelde	inspirerend	over	"vanzelfsprekend	meedoen"	en	de	impact	van	het	VN	verdrag.	De	
avond	werd	afgesloten	met	een	inspiratiebundel	vol	goede	initiatieven.	Geldermalsen	kan	aan	
de	slag!	“	
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2.3.4	En	verder	dat	jaar	

6	oktober.		Week	voor	toegankelijkheid.	‘Ambasadeurs’	Mienke	van	Alphen	en	René	van	Rixel,	van	
Stichting	Project	Icarus,	treden	op	in	de	film	van	BOSK	over	de	ziekte	CP.	“Superleuk	filmpje	over	het	
dagelijks	leven	van	mensen	met	CP	met	twee	2	bewoners	uit	Geldermalsen!”		

14	oktober.	Publicatie	van	het	artikel	'Gezien	en	gehoord	worden.	Wat	maakt	een	gemeente	
inclusief?’,	dat	gaat	over	het	bouwen	aan	een	inclusieve	gemeente.	Het	bevat	veel	voorbeelden	uit	
de	gemeente	Geldermalsen.	Het	artikel	door	Irene	van	Helden	en	Johan	Bouwer	is	verschenen	in	het	
magazine	'Cities	in	transition	&	leisure',	een	uitgave	van	NHTV	Breda	in	samenwerking	met	
MMnieuws,	platform	voor	de	creatieve	en	culturele	industrie.	Het	magazine	verschijnt	zowel	online	
als	in	print.	Editie	herfst	2016,	pp.	40-41.	

29	oktober.	Françoise	Groenendaal-Vlug	moeder	uit	Geldermalsen	treedt	op	in	Muziek	op	de	Dijk	
met	haar	muziekvoorstelling	'Duets	with	Jim'	van	zangeres	Andrea	van	Beek.		



	

	

8	november.	De	vrijwilligers	van	de	wandelclub	Geldermalsen	('s	Heeren	Loo)	hebben	Esther	
(vrijwilligster)	van	de	wandelclub	aangemeld	voor	"Clubheld	2016"	.		

September	–	december.	Opzet	Adviesraad	sociaal	domein	en		proces	beschrijven.	Project	Boven	Tafel	
helpt	mee	aan	het	schrijven	van	de	inclusie	agenda,	adviseert	en	draagt	deelnemers	aan.	

17	november	en	13	december.	DSiN	begeleid	Ron	Vermeulen	bij	de	deelname	aan	de	Adviesraad	
sociaal	domein.	Wij	pleiten	voor	‘Niets	over	ons,	zonder	ons!’	De	andere	raadsleden,	waaronder	
twee	met	een	beperking,	steunen	ons	initiatief.	De	voorzitter	van	de	raad	werkt	de	deelname	van	
Ron	duidelijk	tegen.	Volgens	de	voorzitter	kan	Ron	het	niet	aan.	Daar	zijn	wij	het	niet	mee	eens.	

14	december.	Feestelijke	KERST	EETERIJ	in	Beesd!	Bewoners	van	het	Thomashuis	serveren	in	de	
sfeervolle	‘deel’	van	de	Notenboom	een	heerlijk	kerstmenu.	De	Eeterij	is	een	samenwerkingsproject	
tussen	het	Thomashuis	Beesd,	Uitspanning	De	Notenboom	en	Stichting	Awari.	En	DSiN	ondersteunt	
hen	graag.	

Andere	‘samenwerkingsvoorbeelden’	uit	het	najaar	van	2016.		

- Opzetten	van	een	nieuw	theaterstuk	WIND!	in	Tricht.	Iedereen	in	Tricht	doet	mee.	Iedereen	
heeft	een	rol/	kan	een	bijdrage	leveren	aan	het	stuk.	Op		25	juni	2017	is	het	50-jaar	geleden	
dat	de	Windhoos	een	deel	van	Tricht	verwoeste.	

- Er	zijn	een	aantal	Leefbaarheidsinitiatieven	gehonoreerd	door	de	gemeente	met	5000	euro	
die	betrekking	hebben	op	projecten	voor	mensen	met	een	beperking.		

24	februari	2017.	'Duets	with	Jim'	optredens	van	zangeres	en	moeder	van	Jim	uit	Geldermalsen	in	
Frascati,	Amsterdam.	

	
	

	

2.4		Informatie	over	Boven	Tafel	in	Inclusief	Geldermalsen	

Informatie	over	het	project	Boven	Tafel	vindt	u	op		op	de	DSiN-website	
https://disabilitystudies.nl/project/boven-tafel.	

DUETS	WITH	JIM	

Zoon	Jim	kon	niet	lopen,	niet	praten,	maar	bracht	wel	prachtige	geluiden	voort.	De	in	
Geldermalsen	woonachtige	zangeres	nam	de	geluiden	op	en	vroeg	vijf	componisten	een	
duet	te	schrijven	voor	haar	en	haar	meervoudig	gehandicapte	zoon.	Elke	compositie	belicht	
een	ander	aspect	van	hun	leven	samen	en	kent	een	andere	muzikale	stijl:	van	modern	
klassiek	en	furieuze	opera	tot	lichtvoetige	jazz	en	intiem	singer-songwriter.	Samen	met	
basklarinettist	Gareth	Davis	en	Jim	(op	tape)	zingt	zangeres	Andrea	Van	Beek	over	haar	strijd	
met	de	werkelijkheid	en	over	het	vinden	van	schoonheid.		Haar	verhaal	gaat	over	de	pijn	een	
kind	te	krijgen	dat	zwaar	gehandicapt	is,	de	noodzaak	om	anders	naar	het	leven	te	gaan	
kijken,	de	eenvoud	van	onvoorwaardelijke	liefde,	de	lol	van	het	dagelijks	leven	en	de	
hardheid	van	de	dood.	Het	verhaal	van	Jim	zelf	gaat	over	pure	levenslust	en	overgave.	
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Beschrijvingen	van	het	project	stonden	op	de	website	Gelderland	Sociaal,	de	Inspiratie	catalogus.	
Deze	is	inmiddels	opgeheven.	

Een	chronologisch	overzicht	van	wat	we	vanaf	2014	gedaan	hebben	in	de	Inclusieve	gemeente	
Geldermalsen	en	voor	het	project	Boven	Tafel	en	nog	gaan	doen	in	2017	en	later	vind	je	verder	op	
https://www.facebook.com/inclusievestadgeldermalsen.	



	

Hoofdstuk	3		Resultaat	analyse,	leren	en	verbeteren	

3.1		Methodische	evaluatie	van	de	aanpak		
In	de	visie	van	DSiN	is	de	relatie	tussen	onderzoek	en	praktijk	een	onmisbare	schakel	en	mede	reden	
te	streven	naar	Inclusieve	gemeenten	als	onderdeel	van	haar	programma.	Onderzoek,	onderwijs	en	
kennisdeling	vormen	dé	pijlers	van	het	programma	Disability	Studies,	waarbij	een	project	zorgt	voor	
de	verbinding	tussen	deze	pijlers	en	daaraan	vanuit	de	praktijk	extra	betekenis	geeft.	

Aansluitend	bij	de	definitie	van	inclusie	door	Martin	&	Cobigo,	namelijk	dat	het	gaat	om	complexe	
interactie	tussen	persoonlijke	en	omgevingsfactoren,	door	ons	verkort	en	versimpeld	tot	‘Inclusie	is	
meedoen’,	zijn	de	volgende	elementen	van	belang.		

Belangrijk	is	dat	bij	alle	initiatieven	in	de	gemeente	en	dorpen	de	persoonlijke	verbinding	en	
interactie	tussen	mensen	met	en	mensen	zonder	beperking	centraal	staat.	Het	is	immers	deze	
verbinding	die	bijdraagt	aan	een	meer	inclusieve	samenleving.	Door	in	een	beperkt	gebied	een	
geïntegreerde	aanpak	te	volgen	(Contact-interventie)	met	mensen	met	en	zonder	beperkingen,	
gericht	op	vergroting	van	de	toegankelijkheid	en	deelname	aan	sociale	en	maatschappelijke	
processen	van	beide	groepen	(wonen,	scholing,	werken,	adequaat	inkomen,	zorg,	cultuur,	sport,	vrije	
tijd,	betrokkenheid	bij	beleid	en	politieke	activiteiten),	kan	zichtbaar	worden	gemaakt:	

-	of	eenzaamheid	onder	jongeren	met	een	beperking	is	afgenomen	en	inclusie	in	de	gemeente	is	
toegenomen,	en	zo	ja;	

-	welke	instrumenten,	methodieken	en	ondersteuningssystemen	daaraan	hebben	bijgedragen	en;	

-	wat	daarbij	de	succes-	en	faalfactoren	zijn	geweest.	

We	kijken	daarbij	naar	de	wijze	waarop	en	de	voorwaarden	waaronder	in	een	buurt,	dorp	of	stad	
inclusie	in	de	praktijk	wordt	waargemaakt	en	welke	vraagstukken	of	belemmeringen	er	zijn	die	
aangepakt	worden	ter	verbetering.	
Conform	het	verbetermodel	van	de	Netwerktheorie	voor	activeringsbeleid	inventariseren	wij	de	
stakeholders	en	hun	wensen	en	belangen	(Zie	bijlage	G,	Schema	1):		

Voor	de	definitie	van	output	en	outcome	volgen	we	Wholey	en	collega’s	(2010)	die	outputs	
definieren	als	‘producten	of	diensten	verleend	aan	de	bedoelde	ontvanger’,	vaak	zijn	deze	outputs	te	
kwantificeren,	bijvoorbeeld:	de	hoeveelheid	verleende	diensten10.	Zij	definiëren	outcomes	als	
veranderingen	of	voordelen	voor	mensen,	organisaties	of	andere	doelgroepen	die	resulteren	uit	de	
gezamenlijke	acties	of	outputs.	De	outcome	wordt	daarbij	mede	bepaald	door	externe	factoren	
buiten	bereik	van	de	stakeholders	11.	

3.2	Acties	en	hun	uitkomsten	
	
In	tabel	3.1	geven	we	een	schematisch	overzicht	van	de	in	hoofdstuk	2	beschreven	acties	en	de	
resultaten.	

	
																																																													
10	De	Vos	&	Schippers,	2016	(In	druk).	
11	De	Vos,	2008.	
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Tabel	3.1	Acties	en	hun	succes		

A.		Input	 B	.	Throughput	(Uitvoering)	 C.	Uitkomsten	

Doel	en	
verwachting	

Acties	 Proces	 Output		 Outcome	

Betrekken	
bewoners	met	
en	zonder	
beperking	bij	
project	

Voorafgaand	en	tijdens	
acties	en	bijeenkomsten	
wordt	gevraagd	mee	te	
doen		

Bewoners	met	en	
zonder	beperking	
participeren	actief	in	
activiteiten	binnen	het	
project.	Worden	waar	
nodig	opgehaald	

Regelmatige	
deelname	van	
tientallen	
bewoners	met	een	
beperking	aan	
organisatie	en	
uitvoering	

Zelf	bewuste	
ervaringsdeskundigen.	
‘Stigma	reductie’.	Inzicht	
in	mogelijkheden	en	deze	
bevorderen	

Contact	en	
informeren	
gemeente	

Uitnodigen	en	overleggen	
met	Wethouders,	
raadsleden	en	
ambtenaren.	Meenemen	
ervaringsdeskundigen	
naar	overleg	

Uitwisseling	
standpunten	DSiN,	
ervaringsdeskundigen	
en	gemeente	

Helderheid	voor	
partijen	

Medewerking	gemeente	
aan	‘Boven	Tafel’en	
Inclusieve	gemeente	

Contact	en	
informeren	
provincie	

Persoonlijk,	e-mail	en	
telefonisch	overleg	met	
vertegenwoordiger	
provincie.	

Bijhouden	website-
pagina	provincie	

Regelmatig	overleg	 Schriftelijk	en	
mondeling	
verslagen	

Webpagina	

Onderling	vertrouwen.	

Bekendheid	bij	groter	
publiek	in	provincie	

Onderzoek	en	
beschrijving	van	
het	profiel	van	
de	gemeente	

Literatuuronderzoek	
beleid,	sociale,	
economische	en	
statistische	cijfers	en	
beschrijvingen	gedurende	
looptijd	project	

Verzamelen	en	
verwerking	gegevens	

Overzicht	sociaal	
economische	
omstandigheden	
gemeente	

Inzicht	in	sociaal-
economische	situatie	van	
mensen	met	beperking	en	
hun	mogelijkheden		

Onderzoek	naar	
aanbod	zorg	en	
welzijn	voor	
bevolking	

Gesprekken/interviews	
met	aanbieders	en	
ontvangers	van	zorg-	en	
welzijnsdiensten.	
Betrekken	bij	acties	

Verzamelen	en	
werking	gegevens.	

Uitwisselen	
standpunten	

Overzicht	zorg	en	
welzijn	aanbod	en	
de	knelpunten	in	
de	gemeente	

Inzicht	in	zorg	en	welzijn	
van	mensen	met	een	
beperking	

Onderzoek	
leefsituatie	
bewoners	

Gesprekken	met	
individuele	bewoners	
met	en	zonder	een	
beperking/interviews	

-Open	
interviews/gesprekken	

	

	 Inzicht	in	leefsituatie	
bewoners	

	 Enquête	onderzoek	en-
studenten	HvR,	VU	en	
promovendus	VUmc	
onder	bewoners	en	
deelnemers	activiteiten	
met	beperking	

Interviews	bewoners	
verzorgingshuis	Beesd,	
deelnemers	
CliëntColleges		en	
bijeenkomsten,	
verwerking	

Rapportages	 Inzicht	in	effecten	
contact-interventies	op		
eenzaamheid,	wensen,	
mogelijkheden	en	
beperkingen		



	

	 Vergelijkend	onderzoek	
Geldrop-Geldermalsen	
University	College	
Amsterdam	

Interviews	bewoners		 Wetenschappelijk	
artikel	(Engels)	

Inzicht	in	wensen,	
mogelijkheden	en	
beperkingen	

Ontmoetingen	
groepen	
bewoners	met	
en	zonder	
beperking	

Twee	wekelijks	
groepsoverleg	“	`coffee	
clatch”	in	Tricht	

Overleg	over	
mogelijkheden	en	
problemen	in	het	dorp	
in	ongedwongen	sfeer	

Tien	
bijeenkomsten,	
bekendheid	in	
dorp	en	gemeente	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
elkaars	wensen,	
mogelijkheden	en	
beperkingen	
dorpsbewoners	

	 Rode	Koffietafel	.	Politici	
bijeen	

Gesprekken	over	De	
inclusieve	gemeente	

Voorzitter	gaat	
met	
aandachtspunten	
naar	de	raad	

Meer	kennis	bij	
ambtenaren	en	
raadsleden	om	
mogelijkheden	te	
bevorderen	

	 Interview	over	de	
inclusieve	gemeente	
Geldermalsen	tijdens	
talkshow	Cultureel	Café	

Interview/gesprek	
organisatoren	in	
theater	en	op	radio	

Bekendheid	bij	
breed	publiek	
binnen	en	buiten	
gemeente	

Bekendheid	project	
Inclusieve	gemeente.	
Inzicht	in	mogelijkheden	

	 Bijeenkomst	van	
bewoners	en	organisaties	
(20)	in	lokaal	café	Beesd	

Groepsgesprek	met	
hulpmiddelen	over	het	
inclusieve	dorp		

Bekendheid	in	
dorp	en	
gemeente.	
Overzicht	
hindernissen	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
obstakels	en	elkaars	
wensen,	mogelijkheden	
en	beperkingen	
dorpsbewoners	

	 Organiseren	Cultureel	
Café-avond	over	thema	
de	inclusieve	gemeente.	
Persbericht	in	lokale	
krant	en	opname	door		
regionale	radio		

Bewoners	met	
beperking	worden	
geïnterviewd	over	
bijzondere	initiatieven	
in	de	gemeente		

Enthousiaste	
reacties	van	
deelnemers,	
publiek	en	de	
organisatoren.	
Artikel	in	krant	en	
uitzending	op	
regionale	radio	

Bekendheid	bij	breder	
publiek.	Toezegging	
jaarlijks	een	talkshow	te	
organiseren	voor	en	door	
mensen	met	een	
beperking		

	 (terugspeel)	
Theatervoorstelling	in	
Cultureel	Café	over	
toegankelijkheid	

Bewoners	vertellen	
over	hun	ervaringen	
waarna	de	
theatergroep	de	
gebeurtenis	
terugspeelt	

Enthousiaste	
reacties	van	
deelnemers,	
publiek	en	de	
organisatoren.	
Artikel	in	krant	

Inzicht	in	obstakels	en	
elkaars	wensen,	
mogelijkheden	en	
beperkingen	
dorpsbewoners	

	 Bijeenkomsten	in	het	
multi-functioneel	
Centrum	de	PLUK,	
Stadhuis	en	’s	Heeren	Loo	

Info-kramen	van	
organisaties.			

Per	keer	70	–	80	
bewoners.	Met	
jongeren	met	
beperking,	
wethouders,	
burgemeester,	
ambtenaren.	

Jongeren	met	
beperking	Boven	
Tafel.	Positieve	
reacties	
deelnemers.	

Weten	wie	is	wie	
in	dorp	

Kwesties	rond	
toegankelijkheid	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
problematiek.	In	
toegankelijkheid	en	
mogelijkheden.	Goede	
contacten	van	
organisaties	met	
wethouders	en	
raadsleden	
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Speeddaten,	tekenen,	
theater		

Napraten		

en	wat	men	wenst	
besproken.	
Vervolggesprekken	
gemeente	

	

	 Zomermarkt	Beesd	met	
diverse	kraampjes	

Sociale	organisaties	
presenteren	zich.	
Houden	pitches.	
Deelname	jongeren	
met	beperking	

Enthousiaste	
reacties	van	vele	
bezoekers	over	
ontmoetingen	

Verminderen	
eenzaamheid.	Kennis	van	
en	over	diverse	sociale	
organisaties	bij	breed	
publiek	

	 Neem-iemand-mee-week	 Organisaties	
uitgenodigd	deel	te	
nemen,	waarbij	
deelnemers,	klanten,	
vrijwilligers,	etc.	gratis	
een	introducé	
meenemen	

Tientalle	personen	
met	beperking	
begeleid	door	
vrijwilligers	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
de	doelgroepen.	Stigma	
reductie.	Vergroten	
mogelijkheden	

	

	 Bijwonen	van	c.q.	
participeren	in	door	
derden	georganiseerde	
bijeenkomsten	in	
gemeente,	zoals	
muziektheaterstuk		JIM,	
Actieve	vrouwen	in	PCD,	
opening	zorgboerderij	

Participeren	in	
bijeenkomsten	en	
vertellen	over	het	
project	

Bekendheid	bij	
breed	publiek	
binnen	gemeente	

Bekendheid	project	
Inclusieve	gemeente.	
Inzicht	in	mogelijkheden	
en	eenzaamheid	

	 Onderzoek	naar	
participatie	van	mensen	
met	een	beperking	bij	
verenigingen,	c.q.	sociale	
en	fysieke	
toegankelijkheid	

Mailing	naar	25	
organisaties	en	
verwerking	
antwoorden	

Veel	organisaties	
denken	nu	na	over	
deelname	door	
mensen	met	een	
beperking	

Inzicht	in	participatie	en	
toegankelijkheid	
maatschappelijke	
organisaties	voor	
bewoners	met	beperking	

Ontmoetingen	
bewoners	met	
beperking	en	
buitenwereld	

UWV	workshops	over	
Project	Inclusieve	
gemeenten	aan	de	VU-
Medisch	Centrum	met	
bewoners	van	
Geldermalsen	

Presentatie	mensen,	
aanpak	en	resultaten	
en	zaal	discussie		

Bereiken	van	
onderzoekers	en	
uitvoerders	sociale	
zekerheid	

Landelijke	bekendheid	
project	Inclusieve	
gemeente.	Wijzen	op	
eenzaamheid,	
hindernissen	en	
mogelijkheden	

	 Presentatie	op	landelijk	
congres	Focus	op	Kennis	
en	onderzoek	Utrecht	

Samen	met	mensen	
met	een	beperking	uit	
Geldermalsen	en	
Geldermalsen	werden	
Workshops	gegeven	
over	Inclusie	in	de	
praktijk	

Bereiken	van	
onderzoekers	en	
uitvoerders	sociale	
zekerheid	

Opmaat	voor	living	Labs	in	
programma	Gewoon	
Bijzonder:	Nationaal	
(onderzoeks)	Programma	
Gehandicapten	

Ontmoeting	en	
onderzoek	
fysieke	
toegankelijkheid	
gemeente	

Obstakel	tocht	Beesd	met	
bewoners	

Door	dorplopen	met	
rolstoelen	en	rollators	

Overzicht	
hindernissen	en	
verbeterpunten	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
hindernissen	in	de	
gemeente	en	
verbeterpunten	voor	



	

mogelijkheden	

	 Simulatie-wandeling	
Geldermalsen	met	
wethouders	en	
raadsleden	en	
ervaringsdeskundigen	

Door	het	
dorpscentrum	en	over	
dijk	lopen	met	
rolstoelen,	blinddoek	
en	blindenstok,	
rollators.	
Nabespreking	

Overzicht	
hindernissen	en	
verbeterpunten	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
hindernissen	in	de	
gemeente	en	
verbeterpunten.	
Bereidheid	gemeente	dit	
aan	te	pakken	

	 Bezoek	inspraak	avonden	
over	herinrichting	dorp	
(uitbreiding	spoor)	

Dorpsbewoners,	
dorpsraad	en	
gemeente	in	overleg	

Overzicht	
hindernissen	en	
verbeterpunten	

Inzicht	in	hindernissen	in	
de	gemeente	en	
verbeterpunten.	
Bereidheid	gemeente	
mogelijkheden	te	
vergroten	

Verbetering	
leefbaarheid	
Gelderse	dorpen	

Voetbalclub	Beesd	doet	
mee	aan	onderzoek	
verbetering	deelname	
burgers	aan	
vrijwilligerswerk	voor	de	
club	

Vrijwilligers	vertellen	
wat	zij	doen	en	
waarom	

Deelname	aan	
diverse	
bijeenkomsten	in	
de	provincie	

Verbetering	
leefbaarheid	en	
mogelijkheden	

CliëntColleges	

samenwerking		
plaatselijke	
organisaties	en	
ontmoeten	
mensen	met	
beperking	

Bijeenbrengen	MBO	
opleidingen,	
zorgorganisatie,	
dagbestedingorganisaties,	
ervaringsdeskundigen	

Samenwerking	MBO	
opleidingen,	
studenten	met	
ervaringsdeskundigen	
bij	aanbieder	van	zorg	
en	ondersteuning,	
Imkerij,	Manege,	
kinderboerderij		

Praktijklessen	aan	
mensen	met	
beperking	door	
studenten.	
Methodiek	
ontwikkeling.	Prijs	
(zilveren	prokkel)	

Verminderen	
eenzaamheid.	Inzicht	in	
inzet	onderwijs	en	
studenten	bij	
professionalisering	
ervaringsdeskundigen.	
Stigma	reductie.	
Mogelijkheden	
verbeteren	

	

3.2.1	Deelname	Adviesraad	
Een	bijzonder	resultaat	dat	we	hier	apart	melden	is	dat	wij	vanwege	het	project	in	2016	en	2017	
direct	betrokken	werden	bij	de	werving	en	selectie	voor	de	Adviesraad	voor	het	sociale	domein	
(Gemeente	Geldermalsen,	2016).		

De	belangrijkste	taak	van	de	Adviesraad	is	het	beoordelen	of	inwoners	op	basis	van	het	
gemeentelijke	beleid	in	het	sociale	domein	voldoende	kunnen	meedoen	aan	de	lokale	samenleving.	

Deze	praktijk	kan	op	twee	niveaus	worden	uitgevoerd.	

•	 Beleidsmatig	niveau:	meedenken,	meepraten	en	adviseren	over	voorgenomen	beleid.	

•	 Uitvoerend	niveau:	monitoren	en	signaleren	hoe	het	vastgestelde	gemeentelijke	beleid	in	de	
praktijk	werkt.		

“Bij	werving	en	selectie	van	leden	van	de	[advies]	raad	is	een	zoveel	mogelijk	evenwichtige	invulling	
en	samenstelling	uitgangspunt	[...].	Vertegenwoordigers	en	ervaringsdeskundigen	van	het	project	
inclusieve	gemeente	Geldermalsen	worden	betrokken	bij	de	samenstelling	van	de	Adviesraad.”	
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Wij	hebben	een	aantal	ervaringsdeskundigen	jongeren	uit	ons	netwerk	gevraagd	om	deel	te	nemen.	
Een	drietal	van	hen	kreeg	het	naar	verloop	van	tijd	te	druk	met	andere	maatschappelijke	en	
vertegenwoordigende	functies.	De	inzetbaarheid	van	jongeren	met	een	beperking	is	een	knelpunt.	
Uiteindelijk	is	Ron	Vermeulen	voorgedragen.	Hij	heeft	inmiddels	drie	keer	de	vergadering	van	de	
Adviesraad	bijgewoond.	Daarbij	werd	hij	door	ons	begeleid.	De	voorzitter	werkte	de	deelname	van	
Ron	tegen.	Er	is	nog	een	lange	weg	te	gaan.				

3.3		 	Overdraagbare	bevindingen	
	
Een	van	de	doelstellingen	van	het	project	is	te	onderzoeken	hoe	we	de	kennis	en	goede	praktijken	
die	zijn	opgedaan	breder	kunnen	benutten.	Wij	streven	er	naar	dat	anderen	(gemeenten,	
dienstverleners)	leren	en	profiteren	van	de	resultaten	van	dit	project.		
De	overdraagbaarheid	van	een	succesvol	project	is	echter	geen	gemeengoed,	vanwege	onder	meer	
de	volgende	redenen:	
a.	Vaak	is	niet	te	voorspellen	hoe	een	project	verloopt	en	welke	resultaten	precies	wel	en	niet	
bruikbaar	blijken;	al	doende	leert	men.	
b.	In	de	vaart	van	het	enthousiasme	over	het	project,	komt	de	vraag	hoe	anderen	er	hun	voordeel	
mee	kunnen	doen,	vaak	pas	laat	of	aan	het	einde	op	12.	
c.	Kennis	komt	contextgebonden	tot	stand	en	is	in	zijn	aard	niet	zo	maar	overdraagbaar.	Iedere	
gemeente	is	anders.	Het	’learning	by	doing’	maakt	een	belangrijk	deel	uit	van	de	uitkomsten	en	de	
waarde	van	een	project.	Mensen	doorlopen	in	dergelijke	projecten	namelijk	een	leercyclus,	die	niet	
vooraf	uit	te	tekenen	is.		
d.	Het	succes	van	projecten	hangt	vaak	samen	met	specifieke	factoren	en	actoren	die	op	die	plek,	op	
dat	moment	samenkomen.	Die	ene	dame	in	de	wijk	die	als	spil	functioneert,	die	ene	werkgever	met	
het	hart	op	de	goede	plek	of	dat	ene	buurthuis	dat	leeg	komt:	vaak	zijn	het	die	factoren	die	eigenlijk	
het	hele	project	vlot	trekken.	Je	kunt	dat	niet	zomaar	kopiëren	naar	een	andere	plek.	
	
De	vraag	is	dan	hoe	je	de	behoefte	aan	het	breder	benutten	van	de	kennis	en	goede	praktijken	die	
ergens	zijn	opgedaan	zo	kunt	uitwerken	dat	je	enerzijds	recht	doet	aan	het	‘learning	by	doing’	en	
anderzijds	stimuleert	dat	mensen	hun	kennis	en	ervaringen	delen.	Kortom,	zowel	een	kennis-
managementvraagstuk	als	een	effectiviteitvraagstuk	.	
	
Manieren	om	de	spin-off	van	projecten	te	vergroten		
Vanuit	onze	ervaringen	met	het	project	de	Inclusieve	gemeente	zien	wij	drie,	elkaar	versterkende,	
mogelijkheden	om	de	overdraagbaarheid	en	de	spin-off	van	projecten	te	vergroten	en	waar	een	
gemeente	als	Geldermalsen	van	kan	leren.	
1.	 Laat	deelnemers	aan	projecten	van	begin	af	aan	meedenken	en	concrete	afspraken	maken	
met	projectleiders	en	actieonderzoekers	over	het	naar	buiten	brengen	van	hun	bevindingen.	Zorg	dat	
de	acties	en	het	proces	voor	anderen	zichtbaar,	leesbaar	en	traceerbaar	is,	ook	tijdens	‘het	werk	in	
uitvoering’.	In	ons	project	gebruiken	wij	bijvoorbeeld	presentaties,	tekeningen,	film,	
krantenartikelen,	websites	en	Facebook-pagina’s	(zie	tabel	3.2)	13.		
	

																																																													
12	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	vaak	succesvolle	projecten	van	voor	participatie	van	LVB-jongeren	in	
Geldermalsen,	waaronder	AWARI	(werkplaats)	,	De	Hartenhoeve	(Manege),	cliëntColleges.	
13	WWW.Facebook.com/inclusievestadgeldermalsen	



	

2.	 De	overdraagbaarheid	van	kennis	is	geen	blauwdruk,	maar	wel	worden	bevorderende	en	
belemmerende	factoren	inzichtelijk	gemaakt.	Dit	betekent	dat	actie-onderzoekers	hun	eigen	project	
(willen	en	kunnen)	volgen,	reflecteren	op	hun	werk	en	factoren	en	actoren	en	hun	constellatie	
kunnen	conceptualiseren.	Dat	vraagt	van	onderzoekers,	projectleiders	en	stakeholders	een	
betrokken,	kritische	en	reflectieve	houding14.		
3.	 Het	ontwikkelen,	gebruiken,	evalueren	en	opnieuw	bijstellen	van	kennis	over	
inclusiepraktijken	is	een	iteratief	en	doorlopend	proces15.	Deze	aanpak	wordt	ook	weerspiegeld	in		
Schema	1	Verbetermodel	(in	Bijlage	G).	
	
3.3.1	Publiciteit	en	sociale	media	
	
Tabel	3.2		Publiciteit	en	sociale	media		
A.		Input	 B	.	Throughput	

(Uitvoering)	
	 C.	Uitkomsten	 	

Doel	en	
verwachting	

Acties	 Proces	 Output		 Outcome	

Sociale	media	 Facebook	pagina	Inclusief	
Geldermalsen	

Wekelijkse	update	van	
activiteiten	

Groeiend	aantal	
deelnemers	en	
‘likes’	

Bekendheid	in	de	regio	

	 Op	Website	DSiN	
informatie	over	project		

Achtergrond	
informatie	plaatsen	
over	project	

Informeren	van	
geïnteresseerden	

Bekendheid	landelijk	

	 Webpagina	provincie	vullen	 Gelderland	sociaal	
Inspiratie	catalogus	

Informeren	van	
geïnteresseerden	

Bekendheid	in	
Gelderland	

	 Film	Inclusieve	Stad.	
Opgenomen	in	
Geldermalsen	en	Almere	

Opnames	en	
interviews	door	
professioneel	filmer.	
Selectie	mensen	met	
een	beperking	door	
DSiN	

Film	vertoond	op	
diverse	
bijeenkomsten	en	
beschikbaar	op	
YouTube	en	
internetpagina’s	

Landelijke	bekendheid	

Posters	 Posters	‘Ik	ben...’	
opgehangen	tijdens	
markten	en	bijeenkomsten	

Een	zevental	posters	
van	bewoners	met	een	
beperking	(wiens	
beperking	niet	wordt	
getoond).	

Bekendheid	van	
personen	met	een	
beperking	en	wat	
zij	kunnen.	

Stigma	reductie.	

Bevorderen	
mogelijkheden	

	 Posters	Iedereen	doet	mee	 Meerdere	posters	ter	
aankondiging	van	de	
bijeenkomsten		

Bekendheid	van	
project	en	de	
inzet	van	de	
diverse	
organisaties.	
Jongeren	en	
ouderen	met	een	
beperking	en	hun	

Bevorderen	participatie	
en	mogelijkheden	

																																																													
14	Abma,	Nierse	&	Widdershoven,	2009.		
15	Zie	Saini	&	Brown,	2009.	
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verzorgers	en	
vrijwilligers	
opgeroepen	tot	
deelname		

Mondelinge	
presentaties	

Onder	meer	presentatie	
voor	raadscommissie	
samenleving	samen	met	
mensen	met	beperking	

Discussie	met	raad	 Aandacht	voor	
onderwerp	op		
politieke	
bijeenkomst	

Bekendheid	
problematiek	bij	
raadsleden.	Inclusieve	
gemeente	betrokken	bij	
leveren	leden	
raadscommissie		

	 Onder	meer	presentatie	
voor	raadsleden	en	
wethouders	en	bevolking	
tijdens	raadgevende	
vergadering	(J.	Kool)	samen	
met	met	mensen	met	
beperking	

Discussie	met	raad,	
wethouders	en	publiek	

Aandacht	voor	
onderwerp	op		
politieke	
bijeenkomst	

Bekendheid	
problematiek	bij	
raadsleden.	Inclusieve	
gemeente	betrokken	bij	
leveren	leden	
raadscommissie		

Theater	 DUETS	WITH	JIM	van	
zangeres	Andrea	van	Beek.	
Moeder	uit	Geldermalsen	
schreef	muziek	en	zang	
over	haar	leven	met	haar	
kind	met	zware	handicap	

Viertal	optredens	in	
2016	(Groningen,	
Rotterdam,	
Amsterdam,	New	York)	

Aandacht	voor	
moeder	en	
gehandicapte	
kind	

Bekendheid	
problematiek	bij	groter	
en	landelijk	publiek	

	 DUETS	WITH	JIM	In	februari	
2017	de	voorstelling	o.a.	in	
Groningen	en	Amsterdam.	

DSiN	organiseert	op	23	
februari	een	nagesprek	
in	Frascati	theater.			

Delen	van	
ervaringen	over	
hoe	het	leven	met	
een	kind	met	een	
beperking	is	en	
wat	vaak	
onzichtbaar	blijft	
voor	de	
buitenwereld	

Houvast	voor	verzorgers	

Bekendheid	
problematiek	bij	groter	
en	landelijk	publiek	

	 Terugspeeltheater	van	
Theater	Boven	water.	
Herinneringen	van	
jongeren	met	beperking	
worden	teruggespeeld	

2	optredens	in	
Melangeur	en	1	in	
Utrecht	in	
aanwezigheid	jongeren	
met	beperking	

Delen	van	
ervaringen	

Houvast	voor	jongeren	

Bekendheid	
problematiek	bij	groter	
en	landelijk	publiek	

	 	 	 	 	

Kranten	 Actief	benaderen	van	de	
schrijvende	pers.	Een	
journaliste	aanwezig	bij	het	
merendeel	van	de	
georganiseerde	activiteiten	

Tientallen	
aankondigingen	en	
verslagen	van	
bijeenkomsten,	
waarbij	de	subsidiering	
door	de	fondsen	is	
vermeld	

Vele	artikelen	in	
diverse	
plaatselijke	en	
regionale	kranten	

Bekendheid	in	de	regio	

Tijdschriften	 Artikel	Gezien	en	gehoord	
worden.	Wat	maakt	de	

Schrijven	en	aanbieden	
van	artikel	over	de	
inclusieve	gemeente	

Artikel	in	
magazine	'Cities	
in	transition	&	

Bekendheid	
problematiek	bij	groter	



	

gemeente	Inclusief?	(2016)	 Geldermalsen	

	

	

leisure',	NHTV	
Breda	in	
samenwerking	
met	MMnieuws,	
platform	voor	de	
creatieve	en	
culturele	industrie	

en	landelijk	publiek	

Rapporten	 Onder	meer	rapportage	
door	Chen	Jarlam,	student	
VU,	Faculty	of	Earth	&	Life	
Sciences	in	cooperation	
with	Helicon	Geldermalsen	

Rapport	schrijven:	
Moving	towards	a	
more	inclusive	society:	
An	analysis	of	the	
value	of	Helicon's	
"Client	College"	for	
people	with	a	disability	
in	Geldermalsen,	the	
Netherlands	

Master	thesis	
submitted	to	the	
at	the	VU	
University,	
conducted	at	
Disability	Studies		

Bekendheid	
problematiek	bij	groter	
en	landelijk	publiek	

Radio	 Uitzendingen	van	
programma’s	op	radio		

Radio	RTV	Betuwe	
verzorgde	twee	
uitzendingen	over	het	
project	

Mensen	met	een	
beperking	konden	
spreken	over	hun	
hindernissen	en	
mogelijkheden	

Inzicht	in	mogelijkheden	
van	mensen	met	een	
beperking	en	wat	de	
gemeente	en	provincie	
daar	aan	kunnen	
verbeteren.	
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Publiciteit	over	de	voorstelling	DUETS	WITH	JIM	

‘Een	indringend	duet	tussen	moeder	en	meervoudig	gehandicapte	zoon’ 
  

 

 

DUETS WITH JIM is een zeer persoonlijke muziektheatervoorstelling over een moeder en haar 

meervoudig gehandicapte zoon. Jim kon niet lopen en ook niet praten, maar maakte wel prachtige 

geluiden. Gegrepen door de muzikaliteit ervan nam zijn moeder deze geluiden op. Andrea van Beek 

is zelf klassiek zangeres van beroep en vroeg componisten een duet  te schrijven voor haar en haar 

zoon. Elke compositie belicht een ander aspect van hun leven samen en is in een andere muzikale 

stijl. Samen met basklarinettist Gareth Davis en Jim (op tape) zingt Van Beek over haar strijd met 

de werkelijkheid en over het vinden van schoonheid. Haar verhaal gaat over de pijn een kind te 

krijgen dat zwaar gehandicapt is, de noodzaak om anders naar het leven te gaan kijken, de eenvoud 

van onvoorwaardelijke liefde, de lol van het dagelijks leven en de hardheid van de dood. Het verhaal 

van Jim zelf gaat over pure levenslust en overgave. 
 

tape Jim Bouwens sopraan Andrea van Beek basklarinet Gareth Davis compositie Ron 

Ford, Morris Kliphuis, Gábor Tarján, Jacob ter Veldhuis en Huba de Graaff regie Xander Straat 

lichtontwerp Yaron Abulafia lichttechniek Bas Berensen geluidsontwerp Leo Knikman 

kostuums Team/10  

 

NRC Handelsblad 

''Uitgebeend muziektheater dat toont hoe weinig eigenlijk nodig is voor een indringende 
voorstelling" 

 

Geert van Hove (hoogleraar Disability Studies in Nederland) 

"Van Beek bewijst met haar DUETS WITH JIM dat we projecten nodig hebben, die een cross-over 

tussen kunst – ervaringsdeskundigheid – wetenschap aandurven. Een bijzondere ervaring van 

hoog muzikaal gehalte, een aanrader." 

 

  

	
	

	 	



	

Hoofdstuk	4		Conclusies	en	aanbevelingen	

4.1		Interpreteren	en	leren	van	het	project	
	
Bij	de	innovatieve	aanpak	en	activiteiten	van	DSiN	wordt	toegewerkt	naar	een	sociale	infrastructuur	
van	samenwerkende	burgers	én	organisaties	met	een	focus	op	participatie	(meedoen)	en	‘Belonging’	
(erbij	horen)	van	alle	burgers.	Bestrijden	van	eenzaamheid	is	daar	inherent	aan.	Het	
wetenschappelijke	instrumentarium,	waaronder	contact-interventie	en	de	‘narratieve’(verhalende)	
methode	en	Participatief	Actie	Onderzoek	(mensen	waar	het	om	gaat	actief	betrekken	bij	onderzoek	
en	verandering	van	hun	situatie),	registreert	en	regisseert	de	processen	vanuit	een	
fenomenologische	houding.	Dat	betekent	onder	meer	dat	processen	en	uitkomsten	binnen	een	
humanistische	context	worden	gewaardeerd.	Dat	wil	zeggen	dat	wordt	nagegaan	of	deze	
mogelijkheden	scheppen	voor	mensen	met	een	beperking	of	deze	juist	beperken.	Daarmee	sluiten	
we	aan	op	de	‘Capability	Approach’	van	Sen	en	Nussbaum	die	zich	verzet	tegen	de	kwestie	van	het	
negeren	en	blokkeren	van	de	mogelijkheden	die	mensen	bezitten	om	zich	te	ontworstelen	aan	
armoede,	eenzaamheid	en	onderdrukking	(Nussbaum,	2012.	Zie	bijlage	A	bij	dit	rapport).	De	
‘Capability	Approach’	maakt	het	mogelijk	gemeenten	te	beoordelen	op	mate	van	Inclusief	beleid	(Zie	
bijlage	G	bij	dit	rapport).	Overheden	‘hebben	de	taak	om	mensen	in	staat	te	stellen	om	een	waardig	
en	minimaal	florerend	leven	te	leiden’	(Nussbaum,	2012).	Om	dit	te	bereiken	behoort	een	fatsoenlijk	
politiek	bestel	de	burgers	te	voorzien	van	essentiële	mogelijkheden,	of	zoals	Nussbaum	dat	noemt	
‘capabilities’.	De	tien	mogelijkheden,	waarin	gemeenten	moeten	voorzien,	komen	bekend	voor.	Het	
gaat	over	gelijk	recht	op	leven,	gezondheid,	onderwijs,	lichamelijke	onschendbaarheid,	mogelijkheid	
tot	liefde	en	hechting	aan	medemensen,	vrijheid	van	meningsuiting,	recht	op	veiligheid,	mogelijkheid	
tot	het	aangaan	van	sociale	banden	en	eigendomsrechten,	waaronder	het	recht	om	een	inkomen	te	
verwerven.	In	een	inclusieve	gemeente	zijn	deze	mogelijkheden	voor	mensen	met	een	beperking	
gewaarborgd	en	komt	geen	geweld	of	eenzaamheid	voor.	
	

4.2	 Eenzaamheid	vooral	onder	18+		jongeren	

Van	jongeren	met	een	beperking	die	aangesloten	zijn	bij	het	digitale	platform	Zonnebloem	LinQ	voelt	
meer	dan	helft	zich	matig	tot	ernstig	eenzaam	(Bijlage	D	bij	deze	rapportage).	Slechts	een	op	de	tien	
van	hen	denkt	dat	eenzaamheid	niet	is	op	te	lossen.	

Hoewel	MEE-Rivierenland,	die	onderdeel	uitmaakt	van	het	Kernteam	Geldermalsen,	de	aantallen	
jongeren	met	een	beperking	niet	getalsmatig	kan	onderbouwen,	wordt	door	hen	gewezen	op	de	
Facsheet	uit	2012.	Daaruit	blijkt	dat	de	hulp	vanuit	MEE-Rivierenland	voor	ruim	de	helft	gaat	naar	
jongeren	onder	de	20	jaar	en	ook	dat	de	potentiële	behoefte	waarschijnlijk	meer	dan	het	10-voudige	
is.	MEE	geeft	te	kennen	vooral	problemen	rond	eenzaamheid	te	zien	ontstaan	rond	het	18de	jaar,	
wanneer	de	jongvolwassenen	de	opleidingen	verlaten.		

Zoals	in	dit	rapport	beschreven	is	ons	gebleken	dat	in	Geldermalsen	het	probleem	van	(te)	kleine	
sociale	netwerken,	eenzaamheid	en	behoefte	aan	informele	netwerken	voor	jongeren	met	een	
beperking	bestaat.	Ondermeer	MEE-medewerkers	blijken	zicht	te	hebben	op	dit	probleem,	weten	
jongeren	die	het	betreft	aan	te	wijzen,	maar	kunnen	de	aantallen	niet	staven	met	exacte	getallen.	Uit	
gesprekken	wordt	duidelijk	dat	het	probleem	minder	groot	is	dan	in	de	grote	steden,	vanwege	het	
dorpse	karakter.	Daarmee	is	het	probleem	niet	minder	schrijnend.	Er	zijn	zoals	gezegd	vooral	



											
	

47	
	

zichtbare	problemen	met	jongeren	rond	het	18de	jaar	en	daarna.	MEE-Rivierenland	maakte	duidelijk	
dat	er	behoefte	is	aan	het	bouwen	van	sociale	netwerken	voor	jongeren	met	een	beperking.	Zij	
stellen	het	op	prijs	als	wij	samen	met	hen	willen	werken	aan	het	verder	bouwen	van	
‘Vriendenkringen’	in	Geldermalsen.	Dat	geldt	ook	voor	samenwerking	bij	de	Informele	
Netwerkondersteuning.	

4.2.1	Deelname	en	bereik	onder	‘eenzame	jongeren’	

De	exacte	deelname	van	‘eenzame’	jongeren	met	een	beperking	aan	de	in	hoofdstukken	2	en	3	
beschreven	activiteiten	en	bijeenkomsten	is	lastig	te	meten.	Al	is	het	alleen	maar	omdat	zodra	ze	
meedoen	ze	niet	eenzaam	meer	lijken.	En	we	hebben	niet	bij	alle	activiteiten	iedere	deelnemer	
geturft.	Dat	neemt	niet	weg	dat	er	volgens	onze	informatie	de	doelstelling	om	ruim	honderd	
‘ervaringsdeskundige’jongeren	met	een	beperking	deel	te	laten	nemen	aan	een	of	meer	van	de	
activiteiten	wel	is	gelukt.	Daardoor	kwamen	ze	‘Boven	tafel’.	Het	type	beperking	van	de	deelnemers	
was	dievers,	zodat	we	ook	wat	dat	betreft	onze	doelstellingen	hebben	bereikt.		

Uit	gesprekken	met	de	meest	bij	ons	project	betrokken	jongeren,	Ron,	Mienke	en	René,	blijkt	dat	ook	
zij	soms	gevoelens	van	eenzaamheid	ervaren.	Dit	ondanks	dat	zij	in	de	loop	van	het	project	steeds	
activer	deelnamen	aan	andere	maatschappelijke	activiteiten.	Zij	zeggen	meer	individuele	
voorbereidingstijd	nodig	te	hebben	om	uberhaubt	deel	te	kunnen	nemen	en	houden	het	soms	niet	
lang	vol,	vanweg	lichamelijke	of	geestelijke	uitputting.	Dan	zijn	ze	vaak	alleen	en	slaan	soms	
gevoelens	van	eenzaamheid	toe.	Zij	geven	aan	dat	het	blijven	organiseren	van	aktiviteiten	voor	en	
door	mensen	met	een	beperking	hen	door	moeilijke	perioden	heen	helpt.	Het	activeert	hen.	

De	gemeente	anticipeerde	op	het	gegeven	dat	vanwege	de	bezuinigingen	veel	maatschappelijke	
organisaties	hun	begrotingsbudget	zagen	verminderen	en	de	hulp	aan	mensen	met	een	beperking	
verschraalde.	In	2016	heeft	de	gemeente	met	behulp	van	diverse	zorgmedewerkerers	alle	bewoners	
met	beperkingen	in	kaart	gebracht.	Dit	mede	met	de	bedoeling	er	voor	te	zorgen	dat	alle	burgers	de	
nog	voorhande	zijnde	voorzieningen	en	vergoedingen	zullen	ontvangen.	Kortom,	niet	vergeten	
worden.	Een	voor	ons	project	belangrijk	neven-effect	is	dat	daarmee	de	eerder	onbekende	jongeren	
en	ouderen	met	een	beperking	‘boven	tafel’	kwamen.	Daarbij	is	het	een	voorbeeld	voor	andere	
gemeenten.	

4.2.2		Wat	beperkt	inclusie	en	vergroot	eenzaamheid	probleem	

Bereidheid	om	mee	te	werken	aan	contact-interventies	van	individuele	medewerkers	van	zorg-	en	
vrijwilligersorganisaties	was	goed.	Echter	ons	streven	om	ervaringsdeskundigen	serieus	te	betrekken	
bij	beleid	en	uitvoering	werd	door	de	leiding	van	de	organisaties	tegengewerkt.	Het	adagio	van	DSiN	
‘Niets	over	ons,	zonder	ons’	wordt	door	leidinggevenden	in	organisaties	afgewezen,	ondanks	dat	
‘cliëntparticipatie’	steeds	vaker	een	eis	is	die	door	subsidienten,	zoals	de	gemeente	en	provincie,	
worden	gesteld.	Een	voorbeeld	is	de	Adviesgroep	Sociaal	domein,	waar	de	voorzitter	niet	bereid	
bleek	om	een	jongere	met	een	licht	verstandelijke	beperking	aan	de	adviesgroep	te	laten	deelnemen,	
ondanks	dat	wij	hem	begeleiding	boden.	Deze	voorzitter	trachtte	ook	andere	ervaringsdeskundigen	
uit	de	aviesgroep	te	weren,	maar	dat	is	hem,	mede	door	onze	steun,	niet	gelukt.	Individuele	
medewerkers	van	een	zorgorganisatie	die	enthousiast	met	ons	samenwerkten	bij	het	organiseren	
van	bijeenkomsten	met	mensen	met	een	beperking	van	buiten	hun	eigen	organisatie	werden	door	
hun	directie	tegengewerkt.	Ook	binnen	de	gemeentelijke	organisatie	zijn	er	veel	medewerkers	die	
deelnemers	met	een	beperking	geen	serieuse	gesprekspartner	vinden	en	niet	bereid	zijn	hen	mee	te	
laten	doen.	Een	van	de	verklaringen	daarvoor	is	dat	men	angst	heeft	dat	de	eigen	positie	binnen	de	
organisaties	te	verliezen.	Een	andere	is	dat	men	jongeren	met	een	beperking	niet	volwaardig	acht	om	



	

zelf	te	bepalen	wat	een	waardig	en	zinvol	leven	voor	hen	is16.	Hoogst	waarschijnlijk	heeft	dit	te	
maken	met	het	relatief	groot	aantal	bewoners	dat	tussen	de	grote	rivieren	in	instellingen	woont	
vanwege	erfelijke	afwijkingen.	Deze	groep	wordt	door	een	groot	deel	van	beleidsmakers	en	
zorgdirecties	al	decenia	lang	als	minder	waardig	behandeld.	Vandaar	dat	DSiN	actief	wil	blijven	in	
deze	gemeente.										

4.3		Medewerking	gemeente	
Vanaf	de	start	van	het	project	onderschreef	de	gemeente	Geldermalsen	de	doelstellingen	van	het	
project.	De	verantwoordelijke	wethouder	voor	het	sociale	domein	de	heer	Nico	Wiendels	en	de	
wethouder	voor	arbeidsmarktaangelegenheden	de	heer	Van	Maanen	waren	in	2015	en	2016	
aanwezig	bij	verschillende	door	ons	in	georganiseerde	bijeenkomsten,	zoals	bij	de	obstakeltocht	en	
bijeenkomsten	bij	’s	Heeren	Loo,	in	De	Pluk,	De	Melangeur	en	in	het	stadhuis.		
Resultaten	en	gebeurtenissen	zijn	er	volop,	waaronder	ook	niet	verwachte,	zoals	het	besluit	van	de	
gemeente	om	de	schoonmaak	van	het	stadhuis	te	laten	uitvoeren	door	mensen	met	een	beperking.	
En	ook	het	convenant	van	de	gemeente,	Regio	rivierenland	en	ondernemers	over	banen	voor	
mensen	met	een	beperking.	
De	bekendheid	van	het	project	‘Boven	Tafel	in	Inclusief	Geldermalsen’	en	de	bereidheid	van	het	
College	en	de	gemeentelijke	organisatie	om	bij	te	dragen	neemt	duidelijk	toe.	Geldermalsen	heeft	
een	relatief	arme	bevolking	en	heeft	vergeleken	met	andere	gemeenten	in	de	Betuwe	en	Gelderland	
als	geheel	een	klein	budget	voor	sociale	innovatie.		
De	gemeentelijke	organisatie	liet	ons	onlangs	weten	dat	men	heeft	besloten	om	na	de	zomer	van	
2017	zelf	een	quick-scan	Inclusieve	gemeente	uit	te	gaan	voeren	(Wordt	vervolgd).	

4.4		Actief	aansluiten	bij	bestaande	initiatieven	
Het	actief	meedoen	met	en	aansluiting	bij	bestaande	initiatieven	is	de	sleutel	tot	succes	binnen	dit	
project.	De	bereidheid	tot	samenwerking	van	de	vele	personen	en	organisaties	in	Geldermalsen	is	
groot.	Er	is	veel	gesproken	en	gezamenlijk	opgetrokken	met	initiatiefnemers	in	de	dorpen,	zoals	
gehandicaptenplatform	en	de	sociale	ondernemers,	zeer	betrokken	en	enthousiaste	
welzijnsorganisaties	(Stichting	AWARI,	’s	Heeren	Loo,	GGD),	vele	particuliere	en	publiek	betrokkenen	
bij	arbeids-	en	woonprojecten	(’s	Heeren	Loo,	Thomashuizen,	Hartenhoeve	etc)	en	de	lokale	
overheid.	
Gewenning	en	acceptatie	van	elkaar	en	het	bestrijden	van	eenzaamheid	en	vooroordelen	was	
gedurende	het	gehele	project	van	belang.	Veel	dorpsbewoners	zonder	beperking	kwamen	door	het	
project	voor	het	eerst	in	contact	met	mensen	met	een	beperking	en	konden	ervaren	dat	het	ook	
gewoon	mensen	zijn.	Er	is	een	netwerk	van	welwillende	mensen	en	organisaties	opgebouwd.	
Daardoor	worden	meer	gezamenlijke	initiatieven	ontplooid	die	de	kansen	vergroten	voor	mensen	
met	een	beperking	op	de	diverse	levensterreinen.	Er	is	aantoonbaar	meer	aandacht	voor	het	
wegnemen	van	hindernissen	voor	mensen	met	een	beperking	en	zelf	zijn	zij	vaker	confrontaties	
aangegaan	die	zij	eerder	meden.	
Op	basis	van	het	onderzoek	concluderen	we	dat	‘mee	doen’	niet	een	wens	is	van	alle	
dorpsbewoners.	Het	concentreren	op	bestaande	initiatieven	en	actieve	mensen	die	een	verschil	
willen	maken	bij	het	vergroten	van	mogelijkheden	van	mensen	met	een	beperking	en	het	
verminderen	van	eenzaamheid	is	daarmee	een	juiste	keuze.	

																																																													
16	Wat	dat	betreft	lijkt	de	situatie	in	Geldermalsen	op	die	in	Almere.	
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4.5	Passende,	creatieve	en	actiegerichte	werkwijzen	
Eenzaamheid	bestrijden	door	samen	met	jongeren	met	een	beperking	actief	aan	te	sluiten	bij	andere	
en	bestaande	initiatieven	is	vruchtbaar.	Daarbij	is	de	gekozen	‘werkwijze’	van	belang.	Kunst	als	
uitingsvorm	(o.a.	Theater,	muziek,	video	en	radio)	en	plezier	in	het	samen	doen	zijn	belangrijke	
ingrediënten	voor	succes.	Hiermee	werden	‘zware’	onderwerpen	als	eenzaamheid,	handicap	en	
beperking	bespreekbaar	en	werkbaar.	
Het	aan	elkaar	koppelen	van	mensen	met	en	zonder	beperking	kost	tijd.	Het	belang	van	‘buddies’	
met	een	lerende	houding	die	bereid	zijn	tot	wederzijdse	uitwisseling	van	kennis	en	ervaring	kan	niet	
worden	onderschat.		
	
In	de	evaluatie	geeft	de	lokale	overheid	(wethouders)	aan	dat	zij	het	project	tot	op	heden	geslaagd	
vinden	en	meer	samenwerking	tussen	verschillende	initiatieven	constateert.	Via	Facebook	krijgen	we	
positieve	reacties	(gemiddeld	aantal	bezoekers	10	per	week).	Verschillende	bewoners	van	andere	
dorpen	dan	Beesd,	Tricht	en	Geldermalsen	geven	aan	het	jammer	te	vinden	dat	in	hun	dorp	nog	geen	
zelfde	Inclusie-project	loopt.		
Daar	staat	tegenover	dat	het	project	bij	veel	bewoners	in	Geldermalsen	nog	onbekend	is	en	het	nog	
veel	inspanning	en	middelen	vergt	om	meer	mensen	van	het	belang	van	een	Inclusieve	gemeente	te	
doordringen.	Daarbij	komt	dat	veel	bewoners	met	en	zonder	beperking	in	het	verleden	dusdanig	zijn	
beschadigd,	dat	zij	niet	geloven	dat	‘gelijke	kansen	voor	iedereen’	realiseerbaar	zijn,	zeker	niet	voor	
iemand	met	een	beperking.		
	
In	onderstaand	kader	staan	de	belangrijkste	leerpunten	kort	samengevat.	
	

Het	project	Boven	Tafel	leert	ons	dat	vermindering	van	eenzaamheid	en	inclusieve	gemeenten	(alleen)	
realiseerbaar	zijn	door:		

-	Participatief-actiegericht-onderzoek	samen	met	onderwijs,	(plaatselijke)overheid	en	ondernemers		

-	Betrokkenheid	van	jongeren	met	een	beperking	onder	het	motto	‘Niets	over	ons	zonder	ons’		

-	Medewerking	bij	netwerkopbouw	van	centrale	personen	bij	initiatieven	in	de	dorpen	en	gemeente		

-	Het	faciliteren	van	jongeren	met	een	beperking	die	zelfstandig	willen	wonen,	werken,	reizen,	deelnemen	
aan	politiek,	sport	en	cultuur	etc.		

-	Organiseren	van	‘probeer	ruimte’,	waar	dingen	fout	kunnen	gaan	en	tijdelijke	terugval	mogelijk	is	

-	Overtuigen	van	ouders,	verzorgers	en	hulpverleners	dat	jongeren	met	een	beperking	zelfstandig	dingen	
willen	en	kunnen	doen,	en	soms	korte	tijd	falen		

-	Inzetten	op	Inclusie	(gelijke	kansen	en	recht	op	een	waardig	leven)	op	alle	levensterreinen	en	niet	alleen	
op	deel	participatie	(aantallen	in	regulier	onderwijs	of	bij	reguliere	werkgevers,	zelfstandig	wonenden	
etc.)		

-	Organiseren	op	dorpsniveau	van	ontmoetingen	van	initiatieven	rond	het	thema	Inclusie	(=meer	dan	
Meedoen,	want	volwaardig	deelnemen	)	

-	Samenwerking	met	locale	professionals	die	zelf	in	de	dorpen	en	gemeente	wonen	en	werken		

Het	leert	ons	ook	dat	eenzaamheid	onder	jonge	mensen	met	een	beperking	vanwege	stigmatisering	diep	
is	geworteld	in	de	samenleving	en	mogelijk	toeneemt	vanwege	bezuiniging	op	hun	inkomen	en	
voorzieningen.	Bij	de	uitrol	van	de	Inclusieve	gemeente	richten	we	onze	acties	daarom	nog	meer	op:		

	-		(personen	bij)	Organisaties	die	de	mond	vol	hebben	over	handelen	vanuit	‘klant(cliënt)perspectief’,	
maar	handelen	zonder	overleg	met	mensen	met	een	beperking		

-	Ontwikkeling	van	methoden	en	hulpmiddelen	waardoor	mensen	met	een	(verstandelijke)	beperking	een	
stem	krijgen	in	de	samenleving,	ondermeer	bij	bestuurlijke	zaken		



	

4.	6		Impact	op	Inclusief	Geldermalsen	

In	het	kader	van	haar	promotie-onderzoek	naar	Inclusieve	Steden	deed	Lieke	Peters	navraag	bij	
bewoners	en	deelnemers	in	Geldermalsen.	Lieke	verzamelde	ruwe	notities	en	quotes	omtrent	
ervaringen	van	mensen	die	zij	heeft	gesproken.	Daaruit	krijgt	de	lezer	een	indruk	van	hoe	mensen	die	
betrokken	zijn	geweest	erover	denken.	Zij	schrijft:	“In	het	kort	komt	met	name	'bewustwording'	als	
een	van	de	thema's	naar	voren.	Door	diverse	mensen	wordt	dit	benoemd.	Het	bereik	van	deze	
bewustwording	is	naar	mijn	idee	wel	redelijk	beperkt	(ook	één	persoon	gesproken	die	het	project	
super	interessant	vond,	maar	pas	na	afloop	ervan	had	gehoord	(terwijl	ze	goed	het	nieuws	bijhield).	
Ik	denk	dat	bewustwording	met	name	binnen	de	gemeente	(wethouder/	raadsleden)	is	vergroot	(al	
blijft	de	inclusieagenda	helaas	nog	liggen	door	omstandigheden	(gemeentelijke	fusie	met	omliggende	
gemeenten)).	

Verder	overwegend	positieve	reacties	op	bijeenkomsten	(maar	ook	een	paar	meer	kritische	reacties).	
Dit	ging	met	name	over	dat	het	'vaag'	bleef,	en	er	weinig	concrete	acties	kwamen.	Ook	een	
opmerking	dat	er	onvoldoende	teruggekomen	werd	op	bijvoorbeeld	gesignaleerde	punten	bij	de	
wijkwandeling.	Een	aantal	personen	geeft	aan	dat	het	proces	rondom	inclusie	nog	echt	in	de	
beginfase	staat.		

4.7		Hoe	verder?	

Ook	na	de	projectperiode	willen	we	inclusie	borgen	en	realiseren.	Dit	door	het	combineren	van	
belangen	van	burgers	met	OOO	en	O	(Onderzoek,	Onderwijs,	Ondernemers	en	Overheid).	De	
ervaringen	in	de	gemeenten	Geldermalsen,	Nijkerk	en	Almere	worden	breed	gedeeld	en	DSiN	
ontwikkelt	daar	voor	een	leidraad	voor	samenwerking	met	bewoners	en	verbinden	van	hun	
initiatieven,	zodat	andere	gemeenten	in	de	eigen	omgeving	en	op	maat	zelf	aan	de	slag	kunnen	(De	
Vos	&	Schippers	2016).		

Tijdens	de	tekensessie	in	De	Pluk	op	5	november	2015	werd	de	vraag	gesteld	“hoe	kan	je	nu	van	
tekenen	met	elkaar	de	inclusie	in	Geldermalsen	bevorderen?	“		

Met	een	deel	van	de	jongeren	wilden	wij	in	contact	komen	om	hen	verder	te	betrekken	bij	het	
verrichten	van	nuttige	activiteiten	voor	de	gemeenschap.	Met	andere	woorden,	wij	wilden	hen	
mogelijkheden	bieden	om	te	geven	aan	de	gemeenschap,	zodat	zij	niet	langer	alleen	de	afhankelijke,	
ontvangende	partij	zijn.	Goede	ervaring	deden	wij	inmiddels	op	met	een	diversiteit	aan	contact-
interventies,	zoals	gezamenlijke	buurtwandelingen,	CliëntColleges,	uitlaten	van	honden,	theater	en	
de	‘Neem	iemand	mee	week’.			

Diverse	contactinterventies	zijn	ingezet	met	het	oog	op	het	bereiken	van	eenzame	mensen	met	een	
beperking.	In	dit	verslag	wordt	ingegaan	op	onze	betrokkenheid	bij	ontmoetingsbijeenkomsten,	
‘markten’,	‘obstakeltochten’,	en	op	de	CliëntColleges	door	studenten	verzorgd	aan	mensen	met	een	
beperking.	De	opzet	van	de	CliëntColleges	is	dat	studenten	van	de	agrarische	school	Helicon	op	
verzoek	van	medewerkers	met	een	beperking	van	imkerij-,	speeltuin	of	kinderboerderij,	cursussen	
verzorgen	rond	relevante	onderwerpen.	Dit	project	werd	in	de	loop	van	2016	met	subsidie	van	de	
gemeente	verder	uitgebreid	met	onder	meer	deelname	van	studenten	uit	het	hoger	onderwijs.	

Als	vervolg	op	de	interventies	zijn	er	diverse	initiatieven	vanuit	de	bevolking	gestart.	Het	initiatief	in	
Beesd	‘Dit	is	uw	dorp’	is	een	van	de	vele	voorbeelden	van	gemeenschappelijk	aanpakken	van	Inclusie	
op	meerdere	terreinen	op	dorpsniveau.	Op	het	gebied	van	sport	is	met	subsidie	van	de	provincie	
Gelderland	in	het	dorp	Beesd	een	project	gestart	om	bewoners	met	en	zonder	beperking	meer	bij	
sportclubs	te	betrekken	met	het	oog	op	verbetering	van	de	leefbaarheid	in	dorpen.	In	Geldermalsen	
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worden	de	CliëntColleges	in	2017	verder	uitgebreid.	Familie	Harte	wil	een	restaurant	HartenInn	
starten	dat	gerund	wordt	door	mensen	met	een	beperking.	Het	restaurant	richt	zich	expliciet	op	
jonge	mensen	met	een	beperking	en	serveert	eens	per	maand	maaltijden	voor	mensen	met	een	
krappe	beurs.	En	in	Tricht	is	een	bloeiende	samenwerking	tussen	burgers	gestart.	Zo	wordt	er	
maandelijks	in	het	dorpshuis	een	goedkope	maaltijd	verzorgd	waarvoor	alle	bewoners	in	het	dorp	
gevraagd	worden	en	is	er	een	bewonersgroep	opgericht	dat	Tricht	Springlevend	heet.	Deze	groep	wil	
de	sociale	infrastructuur	bevorderen.	Een	platform	naar	het	voorbeeld	van	Beesd	voor	elkaar	maar	
dan	zonder	de	bijdrage	van	de	gemeente	en	professionele	organisaties.		

Een	inclusieve	gemeente	is	pas	af	als	alle	denigrerende	vooroordelen	tegen	kenmerken	van	personen	
zijn	verdwenen	en	eenzaamheid	is	verdreven.	Nieuwe	vooroordelen	ontstaan	echter	door	
technologische	en	culturele	veranderingen	en	daardoor	komt	er	geen	einde	aan	de	opdracht	te	
werken	aan	een	inclusieve	agenda.	Vandaar	het	belang	dat	de	gemeenteraad	en	het	presidium	van	
burgemeester	en	wethouders	begonnen	zijn	met	het	vastleggen	van	de	in	het	VN-verdrag	
afgesproken	invloed	en	medebeslissingsrecht	van	mensen	met	een	beperking.	

De	gemeente	heeft	toegezegd	ook	in	2017	en	daarna	toe	te	willen	werken	naar	een	Inclusieve	
gemeente.	Na	de	zomer	van	2017	gaat	de	gemeente	en	quick	scan	over	inclusie	doen.	



	

	

	

Blog	door	stagiair	bij	dit	project,	Jarlam	Chen	(	15-02-2017)		

	

Als	Nederlander	met	een	Aziatische	tint	krijg	ik	weleens	te	maken	met	discriminatie.	Dit	is	dan	

bijna	altijd	van	onbekenden	en	zeker	niet	altijd	opzettelijk.	De	mensen	die	wel	openstaan	voor	een	

gesprek	merken	al	gauw	dat	ik	eigenlijk	gewoon	‘normaal’	Nederlands	ben.	Het	overdonderd	ze	

soms	ook	weleens,	en	het	laat	toch	zien	dat	anders	zijn	niet	gelijk	staat	aan	moeilijk	zijn.	Bij	mij	

hebben	deze	ervaringen	in	mijn	leven	dan	ook	de	interesse	gewekt	voor	groepen	die	anders	zijn.	

Met	anders	bedoel	ik	onder	andere	huidskleur,	seksuele	voorkeur	en	lichamelijke	of	mentale	staat.	

	

Het	onderzoek	bij	DSiN	heeft	me	gebracht	naar	vier	zorgboerderijen	(in	Geldermalsen)	waar	

mensen	met	een	intellectuele	beperking	werken.	Hier	lieten	eigenaren,	werknemers	en	vrijwilligers	

zien	dat	omgaan	met	mensen	die	anders	zijn	een	pakket	is.	En	wat	geeft	dit	pakket?	Een	hoop	pret	

en	vreugde,	omdat	deze	‘’gehandicapten’’	hun	werk	echt	goed	én	met	plezier	deden.	Verdriet	en	

pijn	hoort	ook	in	het	pakket,	wellicht	meer	van	mijn	kant.	Verdriet	zat	hem	in	het	feit	dat	de	

mensen	met	een	beperking	prachtig	werk	deden	op	de	werkvloer,	maar	dat	dit	bijna	geheel	

onzichtbaar	blijft	voor	de	maatschappij.	De	pijn	was	dat	de	maatschappij	vaak	ook	nog	eens	denkt	

dat	de	mensen	met	een	beperking	de	hele	dag	maar	in	een	rolstoel	zitten	en	niks	doen.	

	

Het	beeld	dat	de	maatschappij	heeft	van	mensen	met	een	beperking	is	naar	mijn	mening	krom.	

Helaas	is	dit	beeld	zo	gek	nog	niet.	Het	kost	een	persoon	immers	energie	om	onbekende	mensen	

van	een		groep	te	begrijpen.	Het	is	daarom	makkelijker	om	verschillende	vooroordelen	te	hebben	

van	groepen,	waar	of	niet,	dan	bij	elke	groep	energie	te	verbruiken	om	tot	de	juiste	oordelen	te	

komen.	Niet	weten	is	niet	erom	kunnen	geven.	Gelukkig	boekt	de	maatschappij	vooruitgang	op	dit	

vlak,	in	de	vorm	van	individuelen	die	durven	uit	te	reiken	naar	mensen	met	een	beperking.	

	

Ik	heb	er	hoop	in	dat	meer	begrip	voor	de	medemens	het	beste	in	de	maatschappij	naar	boven	kan	

brengen.	Deze	hoop	komt	bijvoorbeeld	van	studenten	die	ik	heb	geïnterviewd.		Die	waren	zelf	ook	

verbaasd	over	hoe	ver	hun	opvattingen	over	mensen	met	een	beperking	ernaast	zaten.	Verder	

maakte	ik	mee	dat	begripvol	contact	erg	plezierig	en	leerzaam	was	tussen	mensen	met	en	zonder	

beperking.	Begripvol	contact	staat	hier	voor	het	begrip,	tolerantie	en	de	kans	om	met	elkaar	in	

dialoog	te	gaan.	En	begrip	is	naar	mijn	mening	een	stuk	beter	om	een	gesprek	mee	te	starten	in	

plaats	van	discriminatie.	

Jarlam	Chen	studeert	International	Public	Health	onder	de	master	Management,	Policy	Analysis	&	

Entrepreneurship	aan	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam.	Deze	master	betrekt	de	vele	aspecten	
rondom	gezondheid	en	gezondheidszorg	op	verschillende	niveau's,	van	wachtkamer	tot	kabinet.	
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Capability	Approach	=	Mogelijkheden	scheppen	voor	een	waardig	leven	

Het	vrije	markt	paradigma,	dat	al	lange	tijd	de	wereld	domineert,	lukt	het	nog	altijd	niet	om	een	

rechtvaardige	wereld	te	creëren	zonder	armoede	en	ongelijkheid.	Hans	Beerends	recenseerde	het	boek	
van	de	Amerikaanse	filosofe	Martha	Nussbaum	‘Mogelijkheden	scheppen:	Een	nieuwe	benadering	van	de	

menselijke	ontwikkeling’.	Hieruit	citeren	we	het	volgende:	

“Volgens	de	Amerikaanse	filosofe	Martha	Nussbaum	heeft	het	heersende	denken	een	ontwikkelingsbeleid	

opgeleverd	waarin	nauwelijks	enige	aandacht	besteed	wordt	aan	de	meest	elementaire	menselijke	

behoeften:	waardigheid	en	zelfrespect.	Zij	pleit	daarom	voor	een	nieuw	paradigma.	

Overheden,	zo	stelt	Nussbaum,	‘hebben	de	taak	om	mensen	in	staat	te	stellen	om	een	waardig	en	

minimaal	florerend	leven	te	leiden.’	Om	dit	te	bereiken	behoort	een	fatsoenlijk	politiek	bestel	burgers	te	
voorzien	van	een	tiental	essentiële	mogelijkheden	of	zoals	zij	dat	noemt	‘capabilities’.	De	tien	

mogelijkheden	waarin	overheden	moeten	voorzien		gaan	over	recht	op	gezondheid,	onderwijs,	
lichamelijke	onschendbaarheid,		mogelijkheid	tot	liefde	en	hechting	aan	medemensen,	vrijheid	van	

meningsuiting,	recht	op	veiligheid,	mogelijkheid	tot	het	aangaan	van	sociale	banden	en	
eigendomsrechten.	

De	ondertitel	van	Nussbaum’s	boek	luidt:	Een	nieuwe	benadering	van	de	menselijke	ontwikkeling.	Maar	

als	je	bovenstaand	lijstje	bekijkt	zie	je	op	het	eerste	gezicht	weinig	nieuws.	Het	nieuwe	in	haar	betoog	is	

dat	zij	het	paradigma	van	menselijke	waardigheid	niet	ziet	als	een	compromis	van	de	strijd	tussen	een	

arme	en	een	rijke	klasse,	maar	vanuit	haar	liberale	denken	als	een	logische	conclusie	na	het	aantoonbare	

faillissement	van	het	bestaande	vrije	markt	paradigma.	

Boeiend	is	dat	Nussbaum	haar	tegenstanders	beschouwd	als	domme	achterlopende	wetenschappers	die	

de	tekenen	van	een	nieuwe	tijd	niet	verstaan.	Tegenwoordig	kent	de	wereld	van	het	ontwikkelingswerk	en	

-beleid	een	nieuw	theoretisch	paradigma.	Dit	paradigma	staat	bekend	als	de	‘human	development’-
benadering,	maar	wordt	ook	wel	aangeduid	met	de	termen	‘vermogensbenadering’,	‘capability-

benadering’	of	‘capabiliteitsbenadering’.	Het	begint	met	een	heel	eenvoudige	vraag:	Wat	kunnen	mensen	

werkelijk	doen	en	zijn?	Over	welke	reële	mogelijkheden	beschikken	ze?	Deze	vraag	mag	dan	eenvoudig	

zijn,	maar	is	tegelijkertijd	ook	complex,	want	de	kwaliteit	van	een	mensenleven	heeft	te	maken	met	
verschillende	elementen,	en	de	onderlinge	verbanden	daartussen	dienen	nauwkeurig	onderzocht	te	

worden.	

Nussbaum	heeft	deze	theorie	samen	met	Amartya	Sen	ontwikkeld.	Nussbaum	en	Sen	gaan	ervan	uit	dat	

ieder	mens	recht	heeft	op	een	minimumniveau	van	tien	vermogens.	Met	deze	tien	vermogens	moet	elke	
mens	in	staat	zijn	volwaardig	te	functioneren:	1.	Leven,	2.	Lichamelijke	gezondheid,		3.	Lichamelijke	

onschendbaarheid,	4.	Zintuiglijke	waarneming,	verbeeldingskracht	en	denken,	5.	Gevoelens,	6.	Praktische	

rede,	7.	Sociale	banden,	8.	Andere	biologische	soorten,	9.	Spel,	10.	Vormgeving	van	de	eigen	omgeving.”	

	

De	inclusieve	gemeente	vergroot	voor	mensen	met	een	beperking	mogelijkheden		op	deze	tien	terreinen.	
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