Project ‘Boven Tafel’ in de inclusieve gemeente 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 gaat
Disability Studies in Nederland (DSiN) speciaal aandacht besteden aan de moeilijk bereikbare groep
‘eenzame’ 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 wil met de gemeente Geldermalsen
toewerken naar een Inclusieve gemeente.
Vandaar dat DSiN het project ‘Boven Tafel’ start met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, organisaties
en bewoners van Geldermalsen die samen actief (willen) zijn bij:
1.
Het organiseren van ontmoetingen met 'eenzame' jongeren en volwassenen tot 35 jaar 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’.
Mensen met een beperking willen niet alleen hulp ontvangen, maar ook zichtbaar kunnen bijdragen
aan de samenleving. Daarvoor is ‘probeerruimte’nodig.
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.
Dit project is speciaal ontwikkeld 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.
Vier fondsen ondersteunen het project “Boven Tafel” financieel, te weten het VSB-fonds, Skanfonds,
NSGK en Fonds VG.

Doelstelling van Disability Studies in Nederland (DSiN)
DSiN heeft als missie om aantoonbaar bij te dragen aan:
-Een goede kwaliteit van leven voor mensen met een beperking, onder hun eigen regie en met
kansen om hun eigen leven vorm te geven.
-Een passende participatie van mensen met beperking, waarbij talenten, kwaliteiten en
ervaringskennis optimaal benut worden.
- Een onderzoek en ontwikkelingstraditie waarbij mensen met een beperking (en/of hun organisaties)
zoveel mogelijk betrokken zijn in verschillende rollen. Dit volgens het principe: "Nothing about us,
without us".
-Een inclusieve samenleving (dorp, gemeente, stad) waarin iedereen zich vanzelfsprekend welkom
weet (Dit volgens ons principe “Art of Belonging”).

De Inclusieve gemeente
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.
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