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Summary 

This product is written in relation to the report social isolation in Beesd (Eijk, 2015). That study 

concluded that a physical disability is a risk factor why the elderly can become socially isolated. One 

of the recommendations is to hold a simulation walk in Beesd. The product is a brochure. The 

brochure should motivate the elderly to participate with the simulation walk. The brochure is an 

adaptation of the information project the Inclusive City has on internet.  

The information is written on a brochure because the elderly don’t need excess to a computer with 

internet to read the brochure. The information in de brochure is written by the needs of the elderly. 

It’s important for project the Inclusive City that the elderly participate with the simulation walk. It’s 

important for project the Inclusive City because the elderly have the knowledge to live in Beesd and 

they are the one who knows which places are inaccessible. A simulation walk is a walk in this case by 

Beesd.  

During this walk, the elderly have the opportunity to mark inaccessible areas. Project the Inclusive 

City is monitoring the inaccessible places. When the inaccessible places are monitored, project the 

Inclusive City gives advice about it to the counsel. The counsel has the opportunity to make an 

inaccessible place accessible. The advantage of an accessible city is that the elderly can make use for 

example social contacts, supermarkets and reveal facilities. The probability that the elderly become 

socially isolated is thereby reduced. Reducing the change of a social isolation was a goal for the 

paper social isolation in Beesd (Eijk, 2015). 
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding 

Dit implementatie verslag is geschreven aan de hand van een brochure die gemaakt is voor project 

de Inclusieve stad. De brochure is te vinden in bijlage 2 van dit implementatie verslag. De brochure is 

ontwikkeld voor project de Inclusieve Stad om de ouderen uit te nodigen voor een 

simulatiewandeling. De brochure is een product dat voorkomt uit een aanbeveling van het 

onderzoekverslag sociaal isolement in Beesd (van Eijk, 2015).  

De eerste aanbeveling aan project de Inclusieve Stad is om ervoor te zorgen dat de ouderen 

voldoende hulpmiddelen verkrijgen. De hulpmiddelen moeten zorgen dat ouderen mobieler worden 

en zich naar verschillende locaties binnen en buiten het verzorgingstehuis moeten kunnen 

bewegen/verplaatsen. Project de Inclusieve Stad zou net als in Geldermalsen (dorp) een simulatie 

wandeling moeten houden. Een simulatiewandeling is een programma dat bij project de Inclusieve 

Stad bekend is ( van Eijk, 2015) 

Het doel van een simulatie wandeling is het toegankelijker maken van Beesd. Door het 

toegankelijker maken van Beesd, bestaat de kans dat ouderen zich door heel Beesd kunnen 

bewegen. Als de ouderen zich door Beesd kunnen bewegen kunnen zij naar vrienden, kennissen, 

familie of buren gaan in Beesd. Daarnaast kunnen ouderen met een lichamelijke beperking daardoor 

bijvoorbeeld, zelfstandig boodschappen doen, naar de dokter gaan en andere dingen doen die voor 

ouderen belangrijk zijn. Het risico op een sociaal isolement door een lichamelijke beperking kan 

daardoor worden verminderd of weggenomen. 

De brochure alleen gaat er niet voor zorgen dat het doel van de simulatiewandeling bereikt kan 

worden. De brochure levert slechts een kleine bijdrage aan het doel van een simulatiewandeling. De 

brochure is een middel dat kan worden ingezet om de ouderen uit te nodigen voor de 

simulatiewandeling. De ouderen kunnen een bijdrage leveren aan ze aanwezig zijn bij de 

simulatiewandeling. De ouderen in Beesd hebben de ervaring om in Beesd te wonen en kunnen 

ontoegankelijke plekken aanwijzen.  

1.2. Verantwoording keuze Beroepsproduct 

Er is gekozen voor een beroepsproduct die een bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van de 

simulatiewandeling. Die bijdrage zou geleverd kunnen worden doormiddel van een uitnodiging te 

maken die voor de ouderen geschikt zou kunnen zijn. Er zijn verschillende manieren om ouderen uit 

te nodigen voor de simulatiewandeling. Echter niet elk middel lijkt de aansluiting te vinden bij die 

doelgroep.  

De verschillende activiteiten en bijeenkomsten die project de Inclusieve Stad houdt zijn te vinden op 

hun internetsite. Als eerste is gekozen voor een brochure aangezien dit een aanvulling/alternatief is 

voor de informatieverstrekking die op internet staat. In tegenstelling tot de informatie op de 

website, hebben de ouderen geen internet nodig om de informatie te kunnen lezen. Naast internet 
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hebben de ouderen geen computer of andere middelen nodig om op de website van project de 

Inclusieve Stad te komen. Daarnaast is het niet zeker vast te stellen of de ouderen die in Beesd 

wonen het internetadres van project de Inclusieve Stad weten. Als de ouderen het internetadres 

weten is het maar de vraag of ze hier regelmatig op kijken. 

Hoewel de brochure slechts een middel is om de ouderen uit te nodigen kan deze in verband 

worden gebracht met nationale en internationale ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is de 

verandering van verzorgingsstaat naar particiaptiestaat. In een participatiestaat wordt onder andere 

verwacht dat de burgers actief bijdragen aan de maatschappij. Met de brochure worden de ouderen 

uitgenodigd deel te nemen aan simulatiewandeling. Als de ouderen deel nemen aan de 

simulatiewandeling, kan dit gezien worden als actief burgerschap aangezien de ouderen een 

bijdragen kunnen leveren om het doel van de simulatiewandeling te behalen (Spiering & Ewijk, 

2014).  

De tweede ontwikkeling waar over gesproken wordt is dat de overheid wil dat ouderen zolang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een brochure gaat er natuurlijk niet voor zorgen dat ouderen 

zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Echter het doel van de simulatiewandeling, kan 

daar wel een bijdrage in hebben. Als mensen bijvoorbeeld zolang mogelijk boodschappen kunnen 

blijven doen, naar de dokter gaan en naar vrienden en kennissen in Beesd kunnen gaan, kan dit 

bijdrage aan het zelfstandige bestaan van de ouderen (Rijksoverheid, 2015) 

Hoewel de bovengenoemde ontwikkelingen een positieve bijdrage kunnen hebben voor de ouderen, 

zijn er een aantal filosofen die kritische kanttekeningen zetten bij deze ontwikkelingen. Het zolang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen en actief burgerschap wordt gekoppeld aan het vergroten van de 

autonomie van het individu. Maar volgens filosoof Axel Honneth is dit paradoxaal aangezien de 

overheid burgers in zekere mate verplicht om autonoom te zijn. Als je burgers verplicht autonoom te 

zijn, zijn ze dat nog wel?  

Een van de ethische ontwikkelingen is cliëntparticipatie. De brochure zelf gaat niet zorgen voor 

cliëntparticipatie. Echter is de brochure een uitnodiging voor de ouderen om naar de 

simulatiewandeling te gaan. De ouderen die naar de simulatiewandeling gaan hebben de kans om 

toegankelijke en ontoegankelijke plekken in Beesd aan te wijzen, in dat geval zou er gesproken 

kunnen worden van cliëntparticipatie.  

1.3. Bruikbaarheid en relevantie van opdrachtgever. 

De brochure is bruikbaar en relevant voor de opdrachtgever aangezien de brochure; 

- Het uitganspunt van project de Inclusieve stad ondersteund.

- bijdraagt aan het oplossen van de praktijkvraagstuk die project de Inclusieve Stad heeft.

- Een innovatieve manier is voor project de Inclusieve Stad om ouderen uit te nodigen.

Het uitganspunt van project de Inclusieve Stad is niets over ons, zonder ons. Voor project de 

Inclusieve Stad is het belangrijk dat de doelgroep aanwezig is bij de verschillende activiteiten en 

bijeenkomsten die het organiseert. Als de doelgroep aanwezig is bij de verschillende activiteiten en 

bijeenkomsten kunnen ze hun stem laten horen. Project de Inclusieve Stad wil graag leren van de 
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ervaring van de doelgroep. Het uitnodigen van de doelgroep voor de bijeenkomsten en activiteiten 

heeft voor project de Inclusieve Stad dus een prioriteit. Het beroepsproduct is een brochure die de 

ouderen moeten uitnodigen voor de simulatiewandeling. De informatie van project de Inclusieve 

Stad is voornamelijk te vinden om het internet. De brochure is een alternatief voor project de 

Inclusieve Stad die ingezet kan worden voor de ouderen die geen computer hebben met internet 

verbinding. 

Het vraagstuk van project de Inclusieve Stad is het voorkomen van een sociaal isolement in 

Geldermalsen en daarbij Beesd. De brochure zelf gaat een sociaal isolement niet voorkomen. Een 

sociaal isolement kan voorkomen worden met een toegankelijke omgeving, waarin ouderen wonen. 

Met een simulatiewandeling kunnen ontoegankelijke plekken in kaart worden gebracht zodat deze 

in de toekomst toegankelijk gemaakt kunnen worden. Ontoegankelijke plekken kunnen op 

verschillende manieren in kaart gebracht worden. Een van die manieren is door de doelgroep de 

laten mee lopen tijdens de simulatiewandeling. De doelgroep heeft de ervaring om te leven in een 

stad en kan vanuit die ervaring plekken die ontoegankelijk zijn aanwijzen tijdens de 

simulatiewandeling. De brochure is daarin een middel om ouderen uit te nodigen voor de 

simulatiewandeling.  

De brochure is een innovatieve manier voor project de Inclusieve Stad om de ouderen te informeren 

over de simulatiewandeling. De informatievoorziening van project de Inclusieve Stad wordt vooral 

gedaan door middel van hun website. De informatie op de website is niet bereikbaar voor mensen 

die geen computer of internet hebben. Project de Inclusieve Stad is bezig om de informatie op 

verschillende manieren te verspreiden zodat ze aansluiten op de doelgroep. Deze brochure is een 

van de opties die project de Inclusieve Stad kan gebruiken voor de doelgroep die geen computer en 

of internet heeft. 

1.4. Bijdrage ontwikkeling van het maatschappelijk werk 

De brochure heeft geen directe meerwaarde voor het beroep maatschappelijk werk en is daarbij niet 

innovatief. Het beroepsproduct kan een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk werk 

aangezien de brochure raakvlak kan hebben bij; 

- De missie en visie van het maatschappelijk werk en een aantal codes uit de beroepscode

- Het profiel van de maatschappelijk werker

- Een aantal doelen dat de IFSW heeft gesteld omtrent sociaal isolement bij ouderen

De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving 

tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen 

zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen 

aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven 

(Jagt, 2006). 

Het beroepspdroduct gaat niet zorgen dat de ouderen in Beesd zich kunnen ontplooien in 

wisselwerking met hun omgeving. Zoals eerder al vernoemd is het beroepsproduct een brochure die 

de ouderen moet uitnodigen voor de simulatiewandeling. Echter het doel van een 



7 

simulatiewandeling kan wel een bijdrage hebben voor de missie van het maatschappelijk werk. Als 

mensen zich vrij door Beesd kunnen bewegen wordt de kans vergroot dat ouderen zich kunnen 

ontplooien in wisselwerking met hun omgeving.  

Het signaleren van mogelijke tekortkomingen in de leefomgeving van de cliënt, hoort bij de taken 

van een maatschappelijk werker (Jagt, 2006). Een brochure gaat deze tekortkomingen niet kunnen 

signaleren. Echter met de simulatiewandeling worden verschillende ontoegankelijke plekken in 

Beesd in kaart gebracht. Nederland is aangesloten bij de internationale federatie van sociaal 

werkers, hierna genoemd als IFSW (IFSW, 2012). De IFSW heeft op haar website een artikel staan dat 

pleit voor betrokkenheid van maatschappelijk werkers bij de problemen die kunnen ontstaan bij het 

ouder worden van cliënten (IFSW, 2012). Vlak na de 2e wereldoorlog werd er door het MIPAA 

(Madrid International Plan of Action on Ageing), een aantal richtlijnen opgesteld ten aanzien van de 

ouder wordende mens en vergrijzing. Deze richtlijnen zijn door het IFWS in 2002 bij een bijeenkomst 

aangehaald om aandacht ervoor te vragen. De richtlijnen die MIPAA had opgesteld worden erkend 

door de IFSW en zijn:  

- ontwikkeling van kennis omtrent ouderdom

- het bevorderen van gezondheid en welzijn tot op hoge leeftijd

- het waarborgen van mogelijke ondersteuning in de omgeving (Verenigde Naties, 2002).

Het is de maatschappelijk werker die ondersteuning biedt in de verschillende levensgebieden van de 

cliënt (Niessen, 2007). De maatschappelijk werker kan onder andere de omgevingsfactoren samen 

met de cliënt verbeteren. Om omgevingsfactoren te verbeteren, moet het wel duidelijk zijn welke 

omgevingsfactoren verbeterd kunnen worden. De omgevingsfactoren worden met een simulatie 

wandeling samen met de cliënt in kaart gebracht. 
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2. Theoretische inbedding

Volgens van Hintum (2011) gaat ouder worden gepaard met verlies van lichamelijke gezondheid. 

Mensen die ouder worden krijgen last van een verminderde mobiliteit. De verminderde mobiliteit 

kan ervoor zorgen dat mensen minder sociale contacten hebben. Als ouderen hiermee goed kunnen 

omgaan en dit kunnen opvangen is dit geen risicofactor, kunnen ze dit niet dan kan dit er voor 

zorgen dat ouderen een kleiner netwerk krijgen. Daarnaast wordt het lastiger voor de ouderen om 

zich te kunnen bewegen in hun eigen huis en of leefomgeving. 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het belangrijk dat de leefomgeving van ouderen 

bereikbaar wordt. Door het groeiende aantal ouderen zal dit steeds vaker een probleem worden. 

Met een leefomgeving die bereikbaar is voor de ouderen kan men gebruik maken van voorzieningen 

die dicht in de buurt zijn. Volgens de raad voor de Volksgezondheid & Zorg wordt het steeds 

belangrijker dat ouderen gebruik kunnen maken van publieke voorzieningen. Volgens de Raad voor 

de Volksgezondheid & Zorg is het daarom belangrijk dat er bijvoorbeeld goede stoepen zijn en 

voldoende rustpunten (bankjes) (Dam, 2013 & Sociaalweb, 2015). 

Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving als de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg wil een 

bereikbare stad waardoor ouderen gebruik kunnen maken van openbare voorzieningen. Echter 

erkennen ze beide dat een bereikbare stad meerdere voordelen heeft. Ouderen kunnen zo zelf door 

de stad om daar contacten op te doen en boodschappen te doen. Mensen met een mindere 

mobiliteit hebben met een bereikbare stad een verhoogde kans om gebruik te maken van 

voorzieningen in de buurt (Dam, 2013 & Sociaalweb, 2015). 

Een van de punten die de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg heeft is het betrekken van de 

bewoners. Om tot een goede bereikbaarheid van de buurt te komen moeten volgens de Raad voor 

de Volksgezondheid & Zorg de gemeenten met zorginstellingen en bewoners in gesprek gaan. Een 

goede afstemming op het bereikbaar maken van de stad kan positieve gevolgen hebben. Tijdens het 

schrijven van het beroepsproduct is er rekening gehouden met de zogenaamde digitalisering van de 

wereld. Steeds meer mensen in Nederland hebben de beschikking over een computer met internet 

en kunnen daarmee overweg. Het aantal ouderen dat gebruik kan maken van internet is de laatste 

jaren gestegen. Dit aantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2013) de komende 

jaren nog verder groeien. Echter een groot aantal ouderen heeft geen mogelijkheid om op internet 

te kunnen. Het aantal ouderen dat geen gebruik kan maken van internet is ongeveer 20 procent. Het 

beroepsproduct houdt ook rekening met deze mensen. 
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3. Implementatie van het Beroepsproduct

3.1. Implementatie van het Beroepsproduct 

Het beroepsproduct is een brochure die uitgedeeld kan worden aan de ouderen die woonachtig zijn 

in Beesd. Voordat de brochure uitgedeeld kan worden, moet deze onder andere worden uitgeprint, 

gevouwen en geniet. Dit zijn de voorwaarden zodat de brochure verspreid kan worden. Voor het 

uitprinten van de brochures zijn een computer en een printer nodig. Daarnaast is er voor het nieten 

van de brochure een nietmachine nodig. Bij de brochure zit een begeleidende brief, in deze 

begeleidende brief is praktische informatie te vinden over de simulatiewandeling. 

De brochure kan op verschillende manieren uitgedeeld worden door project de Inclusieve Stad. Er 

kan gekozen worden om de brochure huis aan huis uit te delen. Het voordeel daarvan is dat 

iedereen de brochure ontvangt. Er zou daarnaast ook gekozen kunnen worden om de brochure op 

verschillende plekken in Beesd neer te leggen. Het voordeel daarvan is dat het minder tijd kost 

vergeleken met de brochures huis aan huis uit te delen. Echter is het dan maar de vraag of de 

brochures voldoende opvallen zodat mensen deze mee willen nemen. 

Voordat de brochure kan worden uitgedeeld moet project de Inclusieve Stad de simulatiewandeling 

voorbereiden. Verschillende samenwerkingspartners waaronder de gemeente moeten worden 

uitgenodigd. De simulatiewandeling wordt gehouden om 15:00 uur. Er is gekozen voor dit tijdstip 

omdat dit voor de wethouders en andere samenwerkingspartners een geschikte tijd zou kunnen zijn. 

Daarnaast wordt het gehouden op een maandag. De maandag is gekozen omdat dit vaak een dag is 

waarop de wethouders en samenwerkingspartners aanwezig zouden kunnen zijn. 

Een van de samenwerkingspartners is het gehandicaptenplatform Geldermalsen. Aan het 

gehandicaptenplatform Geldermalsen wordt gevraagd of zij rolstoelen, rollators en andere 

hulpmiddelen willen meenemen dit om mensen te kunnen ondersteunen tijdens de wandeling. 

Daarnaast worden er verschillende vrijwilligers uitgenodigd om mensen met de hulpmiddelen te 

ondersteunen. 

De simulatiewandeling begint en eindigt bij een café in het centrum. Voor de simulatiewandeling is 

het verstandig om de eigenaar in te lichten dat wij er beginnen en eindigen, zo kan hij eventueel 

rekening houden dat er een ruimte beschikbaar is die wij kunnen gebruiken. Om 15:00 uur zal er 

worden begonnen met de simulatiewandeling. De simulatiewandeling volgt een bepaalde route, 

deze ligt echter niet vast en daardoor hebben de mensen die meelopen tijdens de 

simulatiewandeling inspraak over de route van de wandeling. Na de simulatiewandeling moet er een 

nieuwsbrief worden opgesteld. Deze nieuwsbrief zal enkele weken na de simulatiewandeling 

verspreid worden. In de nieuwsbrief zal worden beschreven wat de uitkomsten van de 

simulatiewandeling zijn en welke maatregelen er al genomen zijn. 
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3.2. Beschrijving van het Beroepsproduct 

De brochure kan door project de Inclusieve Stad worden uitgedeeld in Beesd. Het beroepsproduct is 

technisch gezien een brochure genoemd aangezien de brochure 5 a 8 pagina’s bevat waarvan 6 

pagina’s met tekst. De brochure, zoals hij is gemaakt, kan gelezen worden als een boekje. De 

brochure heeft een rug die bij elkaar gehouden wordt door nietjes. 

Het Beroepsproduct is een brochure waarmee de ouderen worden geïnformeerd over de 

simulatiewandeling. Naast dat de ouderen worden geïnformeerd, zullen de ouderen worden 

gemotiveerd om te komen. De ouderen worden gemotiveerd om te komen door de voordelen van 

de simulatiewandeling in de brochure te schrijven. 

Er is gekozen voor een brochure aangezien dit als alternatief gezien kan worden voor de informatie 

verstrekking die staat op het internet. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat drie kwart van de 

ouderen tussen de leeftijd van 65 tot 75 jaar internet gebruikt. Dit aantal is lager bij de leeftijd van 

75 jaar en ouder. De helft van het aantal ouderen boven de 75 jaar gebruikt internet. Deze cijfers 

geven aan dat niet alle ouderen gebruik kunnen maken van internet. Er is daarom gekozen om een 

brochure te maken. Voor de brochure hebben ouderen geen internet nodig. 

3.3. Verwachtingen van de doelgroep 

In de brochure is er rekening gehouden met de verwachting van de doelgroep. Zo is er beschreven 

dat project de Inclusieve Stad een adviserende rol heeft ten aanzien van de gemeente. De doelgroep 

kan de verwachting hebben dat alle knelpunten die tijdens de simulatiewandeling in kaart worden 

gebracht, worden opgelost. Dit is echter niet het geval, de gemeente bepaalt uiteindelijk hoe en op 

welke manier de knelpunten worden aangepakt. 



11 

4. Kritische analyse

4.1. Kritische reflectie voor de opdrachtgever. 

Het beroepsproduct betreft een brochure die de opdrachtgever (Project de Inclusieve Stad) kan 

bezorgen aan de inwoners van Beesd. Het beroepsproduct is compleet en zal tevens in digitale 

versie worden opgestuurd aan de opdrachtgever. Voor een digitale versie is gekozen zodat de 

opdrachtgever, als deze er behoefte aan heeft, hier wijzigingen in kan aanbrengen. De bijbehorende 

begeleidende brief is tevens compleet.  

De brochure gaat een sociaal isolement niet voorkomen (vraagstuk). Het is maar de vraag of de 

brochure door de ouderen wordt gelezen. Hoewel de brochure wordt uitgedeeld bestaat de kans dat 

ze de brochure niet lezen of wel lezen maar niet naar de simulatiewandeling gaan. Mochten de 

ouderen de brochure lezen en naar de simulatiewandeling gaan, is het maar de vraag of de ouderen 

kunnen aangeven welke plekken ontoegankelijk en toegankelijk zijn. Daarentegen kan de brochure 

een bijdrage leveren aan het uitganspunt van project de Inclusieve Stad: ‘niets over ons, zonder ons’. 

De brochure nodigt mensen uit om naar de simulatiewandeling te gaan, waardoor ze de 

mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen aan project de Inclusieve Stad. Echter kunnen ze 

pas hun stem laten horen als ze de brochure lezen en besluiten er naar toe te gaan.  

4.2. Kritische reflectie op toegevoegde waarde voor de doelgroep. 

De brochure gaat een sociaal isolement niet voorkomen bij ouderen. De brochure gaat er niet voor 

zorgen dat Beesd toegankelijk gaat worden doormiddel van de simulatiewandeling. De brochure kan 

daarentegen wel een bijdrage leveren voor de ouderen om niet in een sociaal isolement te komen 

en een bijdrage leveren aan een stad die toegankelijk is. Deze bijdrage begint bij de brochure 

waarvoor de ouderen geen computer met internet verbinding nodig hebben. De kans dat de 

ouderen de brochure lezen lijkt daarmee te worden vergroot. De kans dat de ouderen na het lezen 

naar de simulatiewandeling gaan wordt daarmee vergroot. 

Tijdens het ontwikkelen van de brochure is er niet aan de ouderen gevraagd wat zij vonden van de 

brochure. Hierdoor bestaat de kans dat de brochure niet aansluit bij de ouderen. Als de brochure 

niet aansluit bij de ouderen en niet gelezen wordt bestaat de kans dat ouderen niet naar de 

simulatiewandeling wordt. De kans dat Beesd toegankelijk wordt en dat ouderen niet in een sociaal 

isolement komen kan daardoor worden verkleind. Tijdens het maken van de brochure had het een 

meerwaarde kunnen hebben om de doelgroep daarbij te betrekken.  

4.3. Kritische reflectie op toegevoegde waarde voor het beroep MW. 

De brochure heeft geen toegevoegde waarde voor het maatschappelijk werk. De brochure gaat geen 

tekortkomingen signaleren in de leefomgeving van de cliënt of ervoor zorgen dat ouderen in 

wisselwerking met hun omgeving kunnen ontplooien. Het beroepsproduct in combinatie met de 

simulatiewandeling kan wel een meerwaarde hebben voor het maatschappelijk werk. Het is een 

meerwaarde om onderzoek te doen naar ontoegankelijke plekken, maar dit is vooral een 
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meerwaarde voor het maatschappelijk werk op regionaal en stadsniveau. In het maatschappelijk 

werk ligt de nadruk op de sociale omgeving, bij de simulatiewandeling ligt de nadruk of de fysieke 

omgeving. Met een fysieke omgeving die niet toegankelijk is, wordt de kans verkleind dat de 

ouderen met een lichamelijke beperking gebruik kunnen maken van hun sociale omgeving.  

De brochure die is gemaakt, in samenspraak met het uitgangspunt van project de Inclusieve Stad 

Voor project de Inclusieve Stad is het gebruikelijk om de doelgroep de raadplegen over verschillende 

thematieken. Hoewel niet gezegd kan worden dat het maatschappelijk werk dit niet doet, is het 

belangrijk dat het raadplegen van de doelgroep bij problematieken als vanzelfsprekend wordt gezien 

binnen het maatschappelijk werk.  
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Bijlage 1

Geachte heer/mevrouw, 

Doormiddel van deze brief en de brochure willen wij u 
uitnodigen om deel te nemen aan de 
simulatiewandeling die wordt gehouden in Beesd. Wij 
als project de Inclusieve Stad organiseren deze 
simulatiewandeling.   

Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen 
hebben kunt u gerust contact opnemen doormiddel van 
onderstaande gegevens.

De simulatiewandeling wordt gehouden op (Datum) om 
15:00. De simulatiewandeling zal begonnen worden bij 
(Locatie).  

Project de Inclusieve Stad 
Telefoonnummer:
E-mail adres:

http://disabilitystudies.nl/


Brochure 
simulatiewandeling in 

Beesd 

http://disabilitystudies.nl/
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Wie zijn wij? Wat doen Wij? 
Project de Inclusieve Stad is een organisatie 
die het belangrijk vindt dat alle inwoners van 
Beesd kunnen meedoen. Het kunnen 
meedoen in de samenleving betekent dat 
iedereen gebruik kan maken van de 
voorzieningen, winkels, recreatie gebieden 
en andere instellingen waarvan gebruik 
gemaakt kan worden.  

Het is vaak niet vanzelfsprekend dat 
iedereen kan meedoen in Beesd. Onze 
organisatie probeert gelijke kansen te 
creëren bij de inwoners, voorzieningen en 
winkels voor mensen met en zonder 
beperking.  

Wij werken met het uitgangspunt. ‘Niets 
over ons, zonder ons’. Wij vinden het 
belangrijk dat de inwoners mee kunnen 
denken over hoe Beesd verbeterd kan 
worden. Door in gesprek te gaan met 
bewoners vangen wij signalen op. Deze 
signalen zetten wij om in adviezen die wij 
geven aan verschillende voorzieningen in 
Beesd. 

http://disabilitystudies.nl/
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Met de adviezen die wij geven, wordt de 
kans vergroot dat mensen met en zonder 
beperking, gebruik kunnen maken van 
verschillende voorzieningen.  

Wat is een simulatiewandeling? 
Met een simulatiewandeling wordt er een 
wandeling gemaakt door Beesd. Tijdens de 
wandeling worden verschillende knelpunten 
in Beesd in kaart gebracht. Bij knelpunten 
moet u denken aan, bijvoorbeeld stoepen 
die u niet op kunt, winkels die u niet in kunt, 
of plekken die alleen bereikbaar zijn door 
een trap te moeten nemen.  

Tijdens de simulatiewandeling lopen 
verschillende wethouders mee. Door onze 
signalerende en adviserende rol kunnen de 
knelpunten gelijk door gegeven worden aan 
de wethouders die meelopen tijdens de 
wandeling. De wethouders kunnen 
vervolgens aan de slag gaan met het 
knelpunt. 

http://disabilitystudies.nl/
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Waarom u? 
Waarom nodigen we u uit? U heeft de 
ervaring om in Beesd te wonen. Door deze 
ervaring kunt u plekken aanwijzen die voor u 
als knelpunt worden gezien.  

De oplossing? 
Misschien heeft u voor bepaalde knelpunten 
een oplossing. Wij zullen dan zeer benieuwd 
zijn naar die oplossing. U kunt een 
oplossing van een knelpunt aan ons 
overdragen. U kunt natuurlijk ook in gesprek 
met de wethouders die tijdens de 
simulatiewandeling meelopen. Zo komt uw 
oplossing direct terecht bij de wethouder. 

Wat zijn uw voordelen  
Wat zijn de voordelen voor u? Het grootste 
voordeel is dat u plekken kan aanwijzen die 
voor u knelpunten zijn. Door deze 
knelpunten aan te wijzen, kunnen wij als 
organisatie adviezen geven, zodat deze 
knelpunten mogelijk worden aangepakt. Met 
het oplossen van alle knelpunten wordt het 
voor u gemakkelijker om u vrij rond te 
bewegen in Beesd. 

http://disabilitystudies.nl/
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De belasting van de wandeling? 
Heeft u last van een beperking en kunt u 
daardoor niet ver lopen, hier hebben wij 
rekening mee gehouden. Tijdens de 
wandeling zijn er verschillende rust 
momenten. Er zou gekozen kunnen worden 
dat u een kleinere ronden loopt. Daarnaast 
zullen we zorgen dat er verschillende 
rolstoelen aanwezig zullen zijn waar u in 
kunt zitten. Een vrijwilliger van onze 
organisatie zal u dan helpen om zo aan de 
wandeling deel te nemen.  

U kunt niet deelnemen maar heeft wel 
knelpunten? 
Mocht u op een of andere reden niet kunnen 
deelnemen aan de simulatiewandeling maar 
heeft u wel knelpunten waar u tegen 
aanloopt, dan kunt u een mail sturen naar 
het e-mail adres dat achter op de brochure 
te vinden is. In de mail kunt u uitleggen wat 
het knelpunt is. Mocht u de oplossing weten 
hoe het knelpunt zou opgelost kan worden 
kunt u dit natuurlijk ook in de e-mail zetten.  

http://disabilitystudies.nl/
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Daarnaast is er een mogelijkheid om uw 
knelpunt (met eventuele oplossing) in een 
envelop in het buurthuis in een brievenbus 
te stoppen. Dit is een alternatief voor als u 
geen mogelijkheid hebt om ons te mailen.  

Na de simulatiewandeling 
Tijdens en na de simulatiewandeling worden 
er adviezen gedaan aan de gemeente en 
wethouders. U zult doormiddel van een 
nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden 
van de vorderingen omtrent de aanpak van 
de in kaart gebrachte knelpunten. 

Mensen die meelopen 
Daarnaast is het een mogelijkheid om 
kennis te maken met onze organisatie en 
andere mensen die meedoen tijdens de 
simulatiewandeling.  

De simulatiewandeling zal eindigen in een 
café in het centrum. Daar kunt u een kopje 
koffie of thee nuttigen en kennis maken met 
onze organisatie en de andere deelnemers 
van de simulatiewandeling.  

http://disabilitystudies.nl/
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Nog vragen? 
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk 
altijd mailen of bellen. Wij zien u graag bij de 
simulatiewandeling.  

http://disabilitystudies.nl/


8 

Colofoon:  
Organisatie: Project de Inclusieve Stad 
E- mail:
Naam:
Telefoonnummer:

http://disabilitystudies.nl/
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