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Notitie Project ZonMw Programma Voor Elkaar! Realisatie Inclusie 
in Almere (EDV 14-4-20)

Doel: Conform het besluit van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de door de raad 
gesteunde door ons ingediende burgermotie voor het opstellen van de Inclusie Agenda is het de taak van 
burgers en de gemeenteraad om de Inclusie Agenda te implementeren en de uitvoering te monitoren en bij 
te sturen. Daarbij is in de motie opgenomen de opdracht om samen met de gemeente te zoeken naar 
externe financiering zoals vanuit fondsen, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden. Vandaar 
de aanvraag bij ZonMw en andere fondsen.

Doelstelling van ons project voor het ZonMw programma Voor elkaar! is de realisatie van de Inclusie 
Agenda met alle Almeerders en de uitvoering van de Inclusiebegroting te monitoren en te verbeteren. Deze 
doelstelling wordt ondersteund door wethouder Soetekouw. Daarbij vraagt ZonMw vooral meer aandacht 
voor jongeren en mensen met psychische kwetsbaarheden. 

Aanpak Voor en met Elkaar!
In totaal worden tenminste driehonderd Almeerders met of zonder handicapt bij het project betrokken 
door het organiseren van bijeenkomsten waar wensen en mogelijkheden worden besproken in het licht van 
het VN-verdrag gelijke behandeling gehandicapten. Tijdens zes bijeenkomsten wordt de voortgang van de 
inclusie in Almere op informele wijze besproken met  ervaringsdeskundigen. Sociale media zoals Facebook, 
Instagram en YouTube en contacten met gemeenten, werkgevers, maatschappelijke organisaties, politieke 
partijen, hogescholen en universiteiten worden gebruikt om een breed publiek in Nederland te informeren. 
Ons motto is Niets over ons, zonder ons!, dus werken we samen met ervaringsdeskundigen en partners van 
Inclusieve Stad Almere zoals het BreedOverleg +. Daarbij werken we samen met externe  deskundigen voor 
een frisse blik van buiten.

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 18 maanden. Dit sluit aan bij de beleids- en begrotingscyclus van het
college van B&W. In juli 2020 gebruiken wij resultaten voor de beïnvloeding van inclusieve beleidsagenda in 
2021.

Hieronder beschrijven we eerst de planning van de activiteiten van ons project in drie fasen en vervolgens 
wat er tot dusver gebeurde rond oriënteren op Inclusie wensen, ontmoeten achterban en bijeenkomsten en
contacten met externe stakeholders.  

Corona-virus nieuws
Vanaf 12 maart is er opschorting van al onze bijeenkomsten. Dat betekent dat ontmoetingen van de 
achterban tijdens Praat mee in Café op 2! op 13 maart en 13 april zijn vervallen. De NetWerk bijeenkomst 
van werkenden met een handicap was voor het laatst op 28 januari en de volgende op 24 maart is vervallen
en hoogst waarschijnlijk ook die op 19 mei. Laatste Gebaren Café was op donderdag 5 maart. 
Vanaf weekend van 14 maart is er de sluiting van onze ontmoetingsruimten Café op 2 en Inloophuis de 
Ruimte. Ook overige vergaderruimten sloten, zoals Tante Truus, VMCA en Stadhuis.
Veel berichten met de achterban verlopen van dan af via e-mail, telefoon en WhatsApp. Wel is er 
voortzetting van berichtgeving via Facebook pagina’s, website en Twitter (sporadisch).

Omdat onzeker is wanneer de locaties weer opengaan worden andere ontmoetingsmogelijkheden 
onderzocht, waaronder gezamenlijke wandelingen in parken. Dit laatste is inmiddels geen optie meer want 
maximum aantal deelnemers is drie personen. 
Daarom zijn we gestart met het testen onder deskundige begeleiding van digitale mogelijkheden en Sociale 
Media, waaronder Hangout, om de groepen bij elkaar te houden. 
De aanpak daarbij is te starten in kleine groepen en die langzaam uitbouwen door meer bekende 
deelnemers uit te nodigen. Verschillende deelnemers uit de achterban hebben gezegd daar behoefte aan te 
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hebben. Daaronder ook ervaringsdeskundige en raadslid voor GroenLinks Esther Hagelaar-van Dijk. Zij wil 
graag weten hoe het de mensen met een handicap in Almere vergaat, en wij ook. 
Overigens blijft er met name goed contact en uitwisseling van ideeën met mensen en organisaties die 
gewend zijn te communiceren via de sociale media, zoals de doven en Disability Studies. 
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Planning activiteiten

2019

Fase 0, 1. Verbinden en oriënteren Feb/
mrt

apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1. Oriënteren op Inclusie wens X X X X X X X X X X

2. Ontmoeten achterbanen X X X X X X X X X X

3. Ontmoetingsbijeenkomsten X X

4. Contacten met stakeholders X X X X X X X

5. Onderzoek en analyse proces X X X X

6. Sociale Media X X X X X X X X

7. Inzet derden (afstemmen 
ZonMw)

X X X

8. Afstemmen, coördinatie X X X X

2020

Fase 2 Implementeren met Impact jan feb mrt apr mei jun jul

1. Oriënteren op Inclusie wens X X X X X X X

2. Ontmoeten achterbanen X X X X X X X

3. Ontmoetingsbijeenkomsten X X X X

4. Contacten met externe stakeholders X X X X

5. Onderzoek en analyse procesgang X X

6. Sociale Media X X X X

7. Inzet derden (afstemmen ZonMw) X

8. Afstemming, coördinatie X X

2020

Fase 3 Eind evaluatie implementatie Inclusie Juni, juli Aug,sep

5. Onderzoek en analyse procesgang X X

8. Afstemming, coördinatie en overleg X X

9. Artikel X X
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Overzicht gerealiseerde activiteiten rond oriënteren op Inclusie wensen, 
ontmoeten achterban en bijeenkomsten en contacten met externe 
stakeholders

Tabel  Overzicht activiteiten 2019-201 

Datum Onderwerp Toelichting

2-1 Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente in KAF Edwin 

10-1 Overleg Sociaal Domein georganiseerd door gemeente 
in AnnaPark

Marjan, Edwin

17-1 Kunstenaarsbijeenkomst Flevolandse Kunstenaars 
Vereniging, georganiseerd door Zorgkunstenaar Hein 
Walter in zorgcentrum

Edwin

31-1 Overleg over handicap en werk bij de gemeente, 
stadhuis

 Edwin

26-2 Mobiliteit Café, georganiseerd door gemeente en 
BNR/FD in Co2 volgens ons format (met muntjes), 20-
22u.

Edwin en personeel Co2

5-3 Wandeling door centrum stad met ambtenaren en 
oogvereniging Flevoland

Edwin, Antoinette Engelberg

14-3 Hartwerkers (toneelspelers met LVB) onder leiding van 
Mieke van Dijk presenteren hun theater in de 
Postkamer in Nijkerk voor lotgenoten die lid zijn van 
gezelligheidsvereniging HELLO YOU van Anja Vedder,

Edwin

20-3 BBQ door en bij Weet Hoe Je Leeft (jongeren met 
gedragsmoeilijkheden) 18u.

Marjan, Edwin e.a.

28-3 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam, over 
besteding inclusie budget

Gerda, Edwin. Verslag geschreven 
door Ombudsman

3-4 Overleg met gemeente op stadhuis. Met Loek en 
Marian

Gerda en Edwin

5-4 Kom in de Kas, bij Weet hoe je Leeft! Zorgkwekerij. Marjan Edwin

9-4 Plakken van tegels Houd de lijn vrij! In centrum met 
oogvereniging en gemeente vanwege De Houd de Lijn 
vrij week van o.a. Visio

Marjan, Gerda en Edwin

11-4 Start van maandelijks NAH-Forum Jongeren café in 
Kardoes, georganiseerd door Maikel Hoang

 Marjan, Edwin. 

1 Ik heb op verzoek van de gemeentelijke organisatie van Almere een apart verslag gemaakt van de activiteiten en 
bijeenkomsten van ViP en Café op 2 in 2019 onder de titel ‘Verantwoording van besteding subsidie aan gemeente 
Almere voor activiteiten in het kader van ViP-activiteiten door stichting DCM tussen 01 januari en 31 december 
2019.’
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16-4 Gehandicapten vervoer overleg adviesraad sociaal 

domein, Sas van Gendt laan. 14u-17u
Marjan, Edwin, 

29 April ZonMw projectenbijeenkomst in Den Haag. Daar wordt 
het over ons gemaakte filmpje vertoont aan 30 mensen 
die aan Inclusie projecten werken. De initiatiefnemers 
geven een kijkje in de keuken van Almere en het 
realiseren van het VN-verdrag. 

Edwin en Gerda

BEKIJK FILMP ZONMW

6 mei Een gratis middag workshop van de PGO-Academie 
Impact bereiken met samenwerken door PGO-support 
en ZonMw
in Utrecht. 

Deelnemer Edwin 

9 mei Kennisatelier Midden-Nederland Vakkundig aan het 
werk, Wat werkt in jouw praktijk? in Almere, bij 
Windesheim door min SZW, VWS en anderen. E-
magazine Wat werkt in jouw praktijk?  Toont 
programma en achtergrond

Edwin en Gerda

10 mei Uitnodiging 10 jarig bestaan STIP GGz Almere. Mede 
georganiseerd door Saskia. Iedereen is welkom! 
Lezingen en workshops. Om 10.30 uur neemt 
wethouder Jerzy Soetekouw het jubileummagazine van 
Gestippeld in ontvangst

Gerda, Saskia, Marjan, etc.

14 mei Gesprek met de vertegenwoordiger van de 
Kinderombudsman Dayde Medican, 10-12u

 https://www.gemeente.nu/op-pad-met/op-pad-met-
ze-hebben-het-gevoel-dat-ze-er-niet-toe-doen/ lees je 
een artikel over Dayde

 Marjan Gerda en Edwin

15 mei VNG-Koplopersgemeentenbijeenkomst georganiseerd 
door Den Bosch

Bezocht door Gerda en Leo

18 mei  30 jarig bestaan van de Kunstenaars Vereniging 
Flevoland  een “Kunstlunch” voor leden, vrienden en 
andere belangstellenden. Diverse activiteiten  en met 
elkaar in gesprek over kunst en andere belangwekkende
zaken. in Almere Haven, De Paal 37  van 11.30 tot 15.00 
uur

Georganiseerd door 
Zorgkunstenaar Hein Walter. 
Bezoeker Gerda van Wees 

20-21 mei Uitgenodigd als expert door de Europese Commissie. 
Om aanvragen voor voorzieningen te beoordelen van 
onderzoekers en projectmedewerkers met een 
handicap die werken voor programma’s van de 
Europese Commissie.

Edwin uitgenodigd als 
onafhankelijk expert

23 mei Uitnodiging Iedereen doet Mee bijeenkomst over VN-
verdrag Handicap,  bewustwording en bejegening. 12u-
16u in Gooise Meren, Bussum

Deelnemers Marjan en Edwin 
i.p.v. Marian en Loek

3 juni Flitsspiratie BNS (Burgerparticipatie Nieuwe Stijl): in 
Almere: Hoe doe jij dat?  Edwin is gevraagd voor een 

Edwin, Marjan

https://www.gemeente.nu/op-pad-met/op-pad-met-ze-hebben-het-gevoel-dat-ze-er-niet-toe-doen/
https://www.gemeente.nu/op-pad-met/op-pad-met-ze-hebben-het-gevoel-dat-ze-er-niet-toe-doen/
https://publicaties.zonmw.nl/e-magazine-kennisateliers-wat-werkt-in-jouw-praktijk/
https://publicaties.zonmw.nl/e-magazine-kennisateliers-wat-werkt-in-jouw-praktijk/
https://www.youtube.com/watch?v=-AHaX9_R9o0
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Tafel te leiden over thema  Inclusie

3 juni Onderzoekersoverleg DS onder meer over inclusie 
activiteiten in Almere

Presentatie Gerda

13 juni Toegankelijkheid Almere Centrum. Zie video 
hier: https://youtu.be/TQ8I8pwe1QE 

En Flevonieuws 
hier:https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171745/j
e-snapt-het-pas-als-je-het-meemaakt

Edwin , met wethouder Loes 
Ypma

17 juni Training Implementatie Lokale Inclusie Agenda voor 
actieve gehandicapten,  gegeven door experts van 
Ieder(in) en andere ondersteunende organisaties.  Van 
13 - 17uur 

Deelnemers 15 Almeerders van  
en 2 trainers

19 juni Afscheid Lector Lineke Verkooijen van sociaal domein 
en cliëntperspectief Hogeschool Windesheim.

Uitgenodigd door nieuwe Lector Kitty Jurrius, waar wij 
vakenmee samenwerken op het terrein van NAH

Edwin Gerda

4 juli Politieke ambtsdragers met een handicap. Min. BZK 10-
16,30u Spuikade Den Haag. Georganiseerd door DSiN

Gerda Marjan

5 sep Inclusiebijeenkomt medewerkers en genodigden 
gemeente op Stadhuis. Uitreiking IA aan wethouder 
Soetekouw

Gerda, Marjan, Edwin

Vanaf 5 
september

Gerda bezoekt wekelijks het Gebaren café in Zeewolde Gerda

18 sept Overleg met Jos Hulst, Suburbia, over inclusieve 
buitenvoorstelling

Gerda

19 sept. Inloop Stichting Plotsdoven Almere Buiten Gerda

25 sep Vilans bijeenkomst over Inclusie in  Utrecht? Edwin

2 okt. Coalitie voor Inclusie bijeenkomst Utrecht Gerda

3 oktober Nederlandse Taal ondersteunt met Gebaren 15 
deelnemers. Iedere 1Ste Donderdag id maand in 
Inloophuis De Ruimte van Marjan Kip

Gestart

Edwin en Gerda

17 okt Inclusief werkgeverschap, VNG, Siswo Edwin,  met Dieuwertje

17 okt Inclusiebijeenkomt Hoormij Utrecht Gerda

7 nov Nederlandse Taal ondersteunt met Gebaren, 18 
deelnemers

Edwin Gerda

26 nov. Launching Subcatch (ondertiteling App) tijdens IDFA Gerda

3 dec Genoeg = Genoeg. Beatrixgebouw, Utrecht. 
Georganiseerd door Jan Troost en José Smits

Edwin

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171745/je-snapt-het-pas-als-je-het-meemaakt
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171745/je-snapt-het-pas-als-je-het-meemaakt
https://youtu.be/TQ8I8pwe1QE
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5 dec Nederlandse Taal ondersteunt met Gebaren, 12 

deelnemers
Gerda

5 dec ZonMw projecten presentatiebijeenkomst, met minister
Bruins van VWS te Den Haag

Edwin

12 dec De kracht van technologie (voor werkenden met een 
handicap). Met onder meer stand van DSiN. Jaarbeurs, 
Utrecht

Edwin

2020 Nieuwjaarsborrel met uitreiking Bonefatiusspeld aan 
Hans (Zie filmpje op facebook)

Marjan Edwin

9 jan Nederlandse Taal ondersteunt met Gebaren Gerda Edwin

15 jan Nieuwjaarscongres Een Sterk Sociaal Domein, door 
ZonMw, Ieder(in), PGO-support. Illia Soffer presenteert 
manifest. Jaarbeurs Utrecht

Edwin met ZonMw

16 jan DSiN lunchlezing Vu over inclusie Almere Gerda, Edwin met raadslid 
Almere

23 jan College voor de rechten van de mens. Expertmeeting 
van wetenschappers over de gevolgen van de 
stelselwijzigingen voor mensen die van jongs af aan 
gehandicapt zijn. Rapportage gepubliceerd 2-3-2020. 

Edwin

27 jan Grensloos Amsterdam. Uitreiking Inclusie agenda 
gemeente Amsterdam aan wethouder in Pakhuis De 
Zwijger te Amsterdam, (gluren bij de buren)

Edwin Gerda

28 jan NetWerk bijeenkomst voor werkenden met een 
handicap. In prikkelvrije ruimte met o.a. doven en 
slechthorenden, blinden en slechtzienden, rolstoeler

in Inloophuis De Ruimte van 
Marjan Kip

5 feb Flevodo inloop in buurthuis Draaikolk Gerda

7 feb Gebaren café, 20 deelnemers Gerda 

20 feb Inloop Stichting Plotsdoven Almere Buiten Gerda

24 feb Toekomst van Almere, Stadhuis Edwin Gerda

25 feb Werken met een handicap. Overleg stand van zaken. 
Hogeschool Windesheim

Edwin Gerda

28 feb I Choose you. Door Stichting YALC, KAF Almere.

Inspiratie sessies voor jongvolwassenen (en ouderen)

Edwin

5 mrt Gebaren café, 24 deelnemers Gerda Edwin

10 mrt Overleg met oud-wethouder Soetekouw over toekomst 
en samenwerking Inclusie en diversiteit-initiatieven

Gerda Edwin

12 mrt Opschorting van alle bijeenkomsten (Ontmoetingen 
Praat mee in Café op 2!, NetWerk en Gebaren Café en 
overleggen met achterban). Gevolgd door sluiting van 

Veel berichten via e-mail, 
telefoon en WhatsApp. 
Voortzetting Berichtgeving via 
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Corona-tijd Café op 2, Inloophuis de Ruimte en overige 

ontmoetingsruimten, zoals Tante Truus en Stadhuis.
Facebook pagina’s, website, 
Twitter

.

Vanaf 1 
april

Testen onder deskundigen begeleiding van digitale 
mogelijkheden en Sociale Media, waaronder Hangout, 
om de groepen bij elkaar te houden. 

Aanpak:Start in kleine groepen en
die langzaam uitbouwen.

Testers Esther, Lindy, Gerda, 
Edwin

   
Enkele krabbels over het proces

Achtergrond
Het project beoogt ook in Almere mensen in een kwetsbare situatie vanwege een beperking te motiveren 
tot samenwerking. Voor het ZonMw programma Voor Elkaar! is gesteld dat de deelnemers niet hoeven te 
zijn aangesloten bij een patiënten- of cliëntenorganisatie. Juist in tegendeel! Anders zou je 80-90 procent 
van de Almeerse bevolking met een beperking uitsluiten. Dat gaat in tegen het VN-verdrag. Vooral 60-
plussers zijn lid. Jongeren zelden tot nooit. Dit werd dan ook enthousiast begroet door gehandicapten die 
geen verbinding (meer) hebben met een patiënten- of cliëntenorganisaties. Enkelen die voornamelijk vanuit
die organisaties aan tafel zitten kijken zuur, evenals sommige ambtenaren.   

Bij het project betrokken organisaties zijn:
Stichting Disability Studies in Nederland (Actie, Onderzoek en Advies)
Stichting De Creatieve Motor (activiteiten voor mensen in een kwetsbare positie)
Stichting ABRI (actief voor jongeren met een beperking).

Daarnaast is er een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties in de stad betrokken bij Inclusieve 
Stad Almere, met wie regelmatig overleg is (geweest).
Onder meer :
Weet hoe je leeft! (Zorgkwekerij, dagbesteding, beschermdwerk)
De Blauwe Reiger (Kunst, cultuur en dagbesteding)
De Witte Olifant (Kunst, cultuur en dagbesteding)
Breed Overleg + (BO-plus, Breed overleg van burgers en ambtenaren over het sociaal domein) 
Tante Truus (restaurant gerund door mensen met een handicap)
Buurtvereniging De Wijkhoek (waaronder mensen met COPD en LVB)
De Cartoon (Wijkcentrum Stripheldenbuurt, met bewoners met grote afstand arbeidsmarkt en GGZ 
achtergrond)
Kick Wilstra plantsoen (Bewoners met schizofrenie)
VMCA (Vrijwilligerscentrale Almere)  
Inloophuis De Ruimte (mensen met afstand tot de samenleving)
Politieke partijen die onze Burgermoties Inclusie steunen (waar onder PvdA, D’66, VVD, Groenlinks, CU, SP)
JAMES (Jonge Almeerders Met Een Stem)
GGZ belangen Almere (Saskia).
Stichting YALC (Jong volwassenen op weg helpen), door Nancy Rijssel
Sociale werkgevers: Koekjesbakker, IJswinkel, Buitensport Almere
Websitebouwer en sociale media: Lindy van Dijk, ervaringsdeskundige
Directeur Ieder(in) Illia Soffer en bewoner
Windesheim Hogeschool, Kitty Jurrius (afdelingshoofd) en Jeanet van der Korput (wetenschapper)



9
Inclusion Netherlands, In1school, José Smits, voormalig bewoner Almere
Marcel Kolder, Wij Staan Op!
PGO-support (Ondersteuning cliënten- en patiëntenorganisaties bij transitie naar samenwerken)

Uitstraling
ZonMw ondersteund ons initiatief om de Inclusie gedachte te realiseren en ervaringen uit te dragen over de
dijken. Dat geeft ruimte nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals onder beschreven.  

Doven Café: Leer Nederlands ondersteund met gebaren

Gebarencafé in Almere beschreven door Gerda op website Almere.

In de zomer van 2016 werd het VN Verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd door de Eerste en 
Tweede Kamer. In datzelfde jaar werd in Almere de Burgermotie De Vos aangenomen door de 
gemeenteraad, die daarmee het college van B en W opdroeg een Inclusie agenda op te stellen. 

Sinds 2017 ben ik, Gerda van Wees, actief vertegenwoordiger van de doven en slechthorenden. Hoe bereik 
ik mijn achterban?
Stichting Hoormij, Stichting Plotsdoven en Doof! zijn drie belangrijke communicatiekanalen voor doven en 
slechthorenden. Via hen kwam ik op het idee van een Gebarencafé. Dat is veel meer dan leren gebaren: het 
is netwerken, herkenning, tips uitwisselen, jezelf gehoord voelen. Dat kunnen wij toch ook in Almere?

De Ruimte

Inloophuis De Ruimte bood uitkomst. Op donderdagmiddag is daar geen activiteit en mocht ik hun ruimte 
gebruiken. Bovendien is er een bushalte dichtbij. Er was wel een voorwaarde: het moest een Gebarencafé 
voor iedereen worden.
Vanaf september 2019 ben ik wekelijks gebaren gaan oefenen in Zeewolde en met ondersteuning van Hans 
Kauwen ben ik in oktober 2019 gestart. Het is een open inloop, geen drempels, geen aanmelding en geen 
verplichtingen. Wat kon ik verwachten?

Gebaren

De eerste donderdag was spannend, met vijf mensen was ik al blij geweest. Het waren er vijftien! Doven, 
slechthorenden, vaste bezoekers van het Inloophuis en ook mensen die gewoon nieuwsgierig waren. In 
november oefenden wij ‘Sint Maarten- en Sinterklaas’-gebaren, in december ‘Kerst’-gebaren, in januari 'de 
winter’. Het bezoekersaantal ligt tussen de vijftien en twintig personen en we praten al over een 
avondsessie. We hebben studenten van Windesheim op bezoek gehad, een taalwetenschapper kwam 
kijken, Suburbia in de Buurt kwam langs; wat een succes!
Voor mijzelf is het een feest van herkenning. Omdat de doven en slechthorenden in de meerderheid zijn 
wordt er niet door elkaar gepraat, goed geluisterd en gekeken naar elkaar, ontzettend gelachen en we leren 
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ook nog gebaren. Mensen komen uit hun isolement, voelen zich gezien en we bouwen een dovennetwerk 
op in Almere.

Interesse?

Het Gebarencafé in Inloophuis De Ruimte, aan de Hengelostraat 39 in Almere, is iedere eerste donderdag 
van de maand geopend van 14.00-15.30 uur.

Nieuw NetWerk Initiatief
Uit gesprekken en bijeenkomsten blijkt dat er zich belemmeringen op alle levensterreinen voordoen 
waardoor de kans op duurzaam werk vermindert. Problemen met vervoer, (thuis)zorg, kinderen en 
partners, verzekeringen en (bij-)scholing leiden tot vermindering van de kans op werk. De werkende 
gehandicapten zeggen dat zij hun positieve en negatieve ervaringen en oplossingen met elkaar willen delen 
tijdens speciaal met hen georganiseerde bijeenkomsten. 
Voor werkende gehandicapten verslechtert de balans tussen werk en thuis. Zij hebben minder energie en 
meer tijd nodig om activiteiten uit te voeren. Onze achterban wordt vaak gevraagd als 
‘ervaringsdeskundigen’ maar zij hebben daar vanwege hun werk geen tijd voor. De consequentie is dat zij 
minder vertegenwoordigd zijn en niet gehoord worden bij beleidsbeslissingen en realisatie van Inclusie. Het 
op te richten NetWerk goed geregeld! brengt daar verandering in. 

Achtergrond Initiatief
De Verenigde Naties (VN) hebben op 13 december 2006 het verdrag aangenomen inzake de rechten van 
personen met een handicap. Het verdrag geeft een nieuwe definitie van handicap:  ‘Handicap is dat wat 
personen met een handicap belet om volwaardig en daadwerkelijk deel te nemen aan de samenleving en 
om op voet van gelijkheid te staan met andere personen.’

Volgens deze visie wordt de handicap of beperking veroorzaakt door een onaangepaste omgeving. Concrete
aanpassingen aan de omgeving zijn nodig om obstakels weg te nemen die voorkomen dat personen met 
een handicap deel kunnen nemen aan activiteiten in vrije tijd, politiek, op de arbeidsmarkt of gebruik van 
diensten. Daaruit wordt onder meer artikel 27 van het verdrag over gelijke kansen op werk afgeleid en dat: 
Wanneer werk gerelateerde aanpassingen ontbreken, dan is dit volgens het VN-verdrag een vorm van 
discriminatie. 
Uit gesprekken blijkt dat er zich belemmeringen op alle levensterreinen voordoen waardoor de kans op 
werk vermindert. Zo kunnen problemen met vervoer, (thuis)zorg, kinderen en partners, verzekeringen en 
(bij-)scholing tot vermindering van de kans op werk leiden. Werkende gehandicapten bespreken daarbij 
graag hoe zij aan het werk kunnen blijven. Omdat driekwart van de gehandicapten niet en nooit meer zal 
werken is dit onderwerp voor veel gehandicapten minder interessant. 

De werkenden met diverse handicaps die wij op bijeenkomsten spreken geven daarom te kennen dat zij 
graag hun positieve en negatieve ervaringen en oplossingen met elkaar willen delen tijdens speciaal voor 
hen georganiseerde bijeenkomsten. 

Werkenden met een handicap kampen vaak met tijdgebrek omdat zij minder energie hebben en meer tijd 
nodig hebben om de dagelijkse activiteiten uit te voeren. Aan veel van onze bezoekers wordt gevraagd om 
als ervaringsdeskundigen informatie te geven aan andere gehandicapten en instanties. Zij geven aan daar 
vanwege hun werk en handicap geen tijd voor te hebben. En daarbij willen ook zij van hun vrije tijd kunnen 
genieten. De consequentie is dat zij minder vertegenwoordigd zijn en gehoord worden dan niet werkende 
gehandicapten. Dat fnuikt des te meer als er beslist moet worden over problemen rond hun werk.

Door zich te verenigen in een NetWerk van werkende gehandicapten die om de twee maanden bijeenkomt 
en daarbij communiceert via de sociale media willen zij hun tijd meer efficiënt inzetten om invloed uit te 
oefenen. Niets over belemmeringen voor werk, zonder ons! 
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De Creatieve Motor organiseert de bijeenkomsten en de sociale media, zoals www.decreatievemotor.nl en 
Facebook @inclusievestad. Daarmee bereiken we maandelijks honderden gehandicapten in Almere en 
daarbuiten. 

Samen met de werkende gehandicapten zetten we het NetWerk van werkende gehandicapten op. Degenen 
die willen werken, waaronder werkloze jongeren met een handicap kunnen zich aansluiten. Dit zal leiden 
tot informatie-overdracht over aan het werk komen en blijven en tot meer realistische voorstellen aan de 
gemeente die aansluiten bij de beleidscyclus en de evaluatie van de Lokale Inclusie Agenda. Niets over werk
zonder ons! 

Invulling
Ervaringsdeskundigheid is direct aanwezig. Van de diverse ervaringsdeskundige assistenten noemen we hier
slechts enkele:
Joris is ervaringsdeskundige (Autisme) en werkte als begeleider bij zorgkwekerij Weet Hoe je Leeft! In 
Almere. Eerder ontving hij daar dagbesteding.
Danny werk sinds kort bij een sociale onderneming en is rolstoel afhankelijk
Ellen en Robert zijn ervaringsdeskundigen (Slechtziend en blind) werkzaam als ambtenaar en actieve leden 
van Oogvereniging Flevoland.
Esther is ervaringsdeskundige en raadslid voor GroenLinks in de gemeente Almere.
Marjan (NAH) is afgestudeerd theoloog en werkt als beheerder van Inloophuis De Ruimte.  
Gerda (slechthorend en office manager). 
Hans is doof en geeft vrijwillig les aan Hbo-opleiding NGT in Utrecht
Dieuwertje is ambtenaar en autisme ambassadeur.

Er zijn diverse doventolken en -fluisteraars en begeleiders van jongeren met beperking in ons netwerk die al
naargelang de noodzaak deelnemen als assistent.  

In geval van tegenslag grijpen wij terug op onze relaties met politieke partijen en maken gebruik van hun 
invloed. Er zijn openlijke en onderhuidse vetes tussen personen en organisaties die een dynamische 
toekomst voorspellen. De strijd om het behalen van de Inclusie overwinning wordt inderdaad op micro-, 
meso- en macroniveau gevoerd. Geen wonder dat NL als laatste land binnen Europa het VN-verdrag 
Handicap ratificeerde, en dan nog niet eens volledig. 

Gunstig is dat zowel de politieke partijen als medewerkers van de gemeentelijke organisatie positief staan 
tegenover ons initiatief. Ook zeiden (oud-) wethouders ons steun toe. 

Vanaf medio maart 2020 is alles anders en werken we aan andere ontmoetingsmogelijkheden. 
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