Programma Netwerkbijeenkomst
DE INCLUSIEVE STAD EN BUURT
Op donderdag 26 juni 2014 organiseert de Coalitie voor Inclusie een
netwerkbijeenkomst rondom het thema: de inclusieve stad en buurt.
Initiatiefnemer voor deze netwerkbijeenkomst is de Disability Studies in Almere
en Stichting Inclusie Nederland.
Inclusieve stad
In samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland en de gemeente Almere is in
2012 een meerjarig project de Inclusieve stad gestart. Dit betekent dat (een wijk van)
Almere inclusief en toegankelijk ingericht wordt voor alle gebruikers. Door deze inrichting
te baseren op resultaten uit onderzoek, worden praktijk, onderzoek en onderwijs aan
elkaar gekoppeld. Hierdoor is de stad of de wijk een proeftuin en een voorbeeld voor
andere steden en gemeenten. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘Niets over ons
zonder ons’ opdat in de integere samenleving ook de stemmen van mensen met een
beperking gehoord worden. Almere heeft de intentie te ‘doen wat nodig is’ bij de transitie
van het sociaal domein. Op basis van de eerste projectresultaten kunnen we discussiëren
over de toekomst van de Inclusieve Stad, de beleidsvoorwaarden en de
uitvoeringspraktijk. http://disabilitystudies.nl/inclusieve-stad
Sociale Rolversterking in de buurt
Voor het goed slagen van een inclusieve wijk zijn veel randvoorwaarden noodzakelijk.
Maar alleen de randvoorwaarden creëren is onvoldoende. Uiteindelijk komt het er op aan
dat mensen elkaar ontmoeten en dat er veel gelegenheden komen waar dat kan. En niet
onbelangrijk: dat mensen die ondersteuning nodig hebben om aan inclusieve activiteiten
deel te nemen, goed ondersteund worden. En daarin spelen veel mensen een rol.
Sociale Rolversterking geeft handvatten om dat op een effectieve manier te doen aan de
hand van praktijkvoorbeelden. www.perspectief.org/training/srv.php
Kan ik binnenkomen? Overal
Het project is simpel maar heel effectief als het gaat om het bevorderen van inclusiviteit
in de lokale samenleving. Kern is het concept voor een maatschappelijke stage voor
middelbare scholieren bij een lokale belangenorganisatie voor mensen met een fysieke
beperking. In de stage leren vrijwilligers van de organisatie en de stagiaires om samen
nauwkeurig de mate van toegankelijkheid en bruikbaarheid van allerlei voorzieningen in
de eigen wijk in kaart te brengen om vervolgens die informatie voor iedereen
beschikbaar te maken via een internet applicatie.
U onbeperkt.
U Onbeperkt is een bewonersnetwerk van, voor en door mensen met een
functiebeperking (lichamelijk, psychisch, verstandelijk) en iedere andere bewoner die
zich hier voor open stelt. Wij brengen bewoners bij elkaar om samen te werken aan een
onafhankelijker leven. We doen dit in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Overvecht.
www.uonbeperkt.nl en www.facebook.com/uonbeperkt

14.30 uur Wijkwandeling door de inclusieve stad
Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst kunnen geïnteresseerden deelnemen aan
een wandeling door de wijk. Deze wandeling start stipt om 14.30 uur met een
instructie en duurt ongeveer een uur. Er zijn op aanvraag twee leen-scootmobielen
beschikbaar bij buurtcentrum De Cartoon. Wilt u bij uw aanmelding voor de
netwerkbijeenkomst apart vermelden of u ook deelneemt aan deze wijkwandeling?

15.30 uur
Inloop en ontvangst

16.00 uur
•

Welkom namens de Coalitie voor Inclusie door José Smits

•

Presentatie Edwin L. de Vos, projectleider Inclusieve Stad, Disability Studies

•

Presentatie Versterken van Sociale Rollen in de buurt, Wil Molenaar en Melie van
Wolfswinkel, Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap

•

Pitches van twee initiatieven over dit thema:
Het project ‘Kan ik binnenkomen? Overal.’ Door Harm Puite
Het project ‘U onbeperkt’. Door Marry Mos en Sandra Kosterman

•

Ruimte voor vragen naar aanleiding van de presentaties

18.00 uur
Soep en broodje met gelegenheid om te netwerken.

18.45 uur
Gesprekronde rondom het onderwerp inclusieve stad en buurt

19.30 uur
Afronding
U kunt zich tot 23 juni aanmelden via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v.
‘netwerkbijeenkomst inclusieve stad en buurt’. Graag ook vermelden of u wel of niet
deelneemt aan de wijkwandeling die voorafgaat aan de Netwerkbijeenkomst. Deelname
is gratis. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Coalitie voor Inclusie
030-2363000
info@coalitievoorinclusie.nl
Volg ons ook op twitter: @cvinclusie (hashtag voor deze bijeenkomst: #participeren)
en via de Linkedin-groep: ‘Coalitie voor Inclusie’

