
 

 

Lokale Inclusie-agenda 

 

 

Uit de Vng-handreiking 

Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die 

mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Maar wat betekent dat? En waar moet u als gemeente dan 

mee aan de slag? De Index geeft weer welke onderwerpen (de levensdomeinen) concreet aan bod moeten komen in een Lokale Inclusie Agenda, maar ook 

met welke inzet en uitgangspunten dat wordt gedaan. 



 

 

De index bestaat uit verschillende ringen die – van binnen naar buiten – voor het volgende staan:  

 

Middelste icoon 

Iedereen doet mee. De groep mensen om wie het gaat: mensen mét en zónder beperking. Mensen met een zichtbare beperking, mensen met een niet-

zichtbare beperking en mensen zonder beperking. 

 



 

 

Eerste ring: de uitgangspunten 

Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die 

mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Het VN-Verdrag noemt daarvoor een aantal uitgangspunten 

die wij hebben samengevat in de woorden: gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. 

De implementatie van het VN-Verdrag is bedoeld om deze uitgangspunten in praktijk te brengen. De uitgangspunten kunnen worden gebruikt als toetssteen: 

Voldoet het beleid aan deze uitgangspunten? Gaat het uit van gelijke rechten? Draagt het bij aan de autonomie van mensen met een beperking? Laat het 

zien dat we in de gemeente uitgaan van solidariteit? Zorgt dit beleid ervoor dat echt iedereen kan deelnemen? 

 

Tweede ring: de inzet 

Een paar onderwerpen zijn altijd van belang en vaak zelfs noodzakelijk, om te komen tot een inclusieve samenleving. 

Namelijk bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid. 

• Bewustwording is nodig om inwoners en medewerkers van een gemeente zich te laten realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen 

met een beperking. 

• Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen 

denken. Mensen met en mensen zonder beperking. 

• Toegankelijkheid is altijd een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen. Wanneer het OV niet rolstoeltoegankelijk is, kun je niet naar je werk. Wanneer 

afspraken bij de gemeente alleen telefonisch gemaakt kunnen worden, kun je met een gehoorbeperking geen afspraken maken. Het moet dus voor 

iedereen mogelijk zijn ergens (letterlijk) toegang te krijgen en ook weer veilig weg te gaan (uitgankelijkheid). 

 

De buitenste ring: de levensdomeinen 

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners. In de Index onderscheiden we zes levensdomeinen die 

voor iedereen van belang zijn: onderwijs & ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid & ondersteuning. 

De index laat zien welke aspecten van belang zijn bij de verschillende levensdomeinen en waar wij  gemeente concreet aan kunnen werken om 

belemmeringen op de verschillende onderdelen weg te nemen. 

 

  



 

 

De domeinen uitgelicht 

Onderwijs & ontwikkeling 

Levenslang kunnen ontwikkelen 

Op het gebied van onderwijs en de rol van de gemeente denkt men in eerste instantie vaak aan de huisvesting. Gemeenten hebben inderdaad de taak toe te 

werken naar de verbetering van de algehele toegankelijkheid van onderwijsgebouwen. Maar er speelt meer. Ook op gebied van onder andere voorschool, 

lesmateriaal en begeleiding van school naar werk is specifieke aandacht nodig voor mensen met een beperking. Doe hier inspiratie op over de volgende 

onderwerpen: Inclusief onderwijs, Schoolgebouwen, Leven lang ontwikkelen, Voorschool, Veilig naar school en Van school naar werk. 

 

 

 

  



 

 

Thuis 

Wonen waar en hoe je wilt 

Voor het creëren van een thuis is van belang dat de woning is ingericht naar de wens en bruikbaarheid van de bewoner. Het kan zijn dat daarvoor fysieke 

aanpassingen of begeleiding nodig zijn. Prettig wonen kan ook te maken hebben met de bereikbaarheid en de directe omgeving van de woning. Doe hier 

inspiratie op over hoe je dit als gemeente goed op orde kan brengen op de volgende onderwerpen: Woningaanbod, Zelfstandig wonen, Omgeving & Locatie, 

Eigen regie en Veiligheid. 

 

  



 

 

Werk & Inkomen 

Maatschappelijke betekenis hebben 

Het hebben van werk kan het gevoel van maatschappelijke betekenis sterk vergroten. Net zo goed voor mensen met als voor mensen zonder beperking. 

Bovendien draagt het voor een belangrijk deel bij aan het inkomen, waar zowel de nodige als de leuke activiteiten van betaald kunnen worden. Hoe zorg je er 

als gemeente voor dat je dit goed inricht? Doe hier inspiratie op over de volgende onderwerpen: Begeleiding naar werk, Aangepast werk, Besteedbaar 

inkomen, Maatschappelijk rendement, Een Duurzame baan en Werkplek. 

 

 

  



 

 

Vrije tijd 

Kunnen doen wat je wilt 

In hun vrije tijd kunnen inwoners aan allerhande activiteiten deelnemen en locaties bezoeken. Op verschillende terreinen heeft de gemeente verschillende 

rollen, maar overal valt te werken aan verbetering van de toegankelijkheid (sociaal, fysiek en informatief). Doe hier inspiratie op over hoe je als gemeente kunt 

organiseren en stimuleren dat ook mensen met een beperking kunnen deelnemen op de volgende onderwerpen: Winkels & Horeca, Spelen en sporten, Cultuur 

& Evenementen, Burgerschap, Openbare gebouwen, Informatie en Natuur. 

 

 

  



 

 

Vervoer 

Jezelf kunnen verplaatsen 

Goed toegankelijk vervoer is essentieel voor een inclusieve samenleving, want inwoners moeten zich – al dan niet zelfstandig – kunnen verplaatsen van 

bijvoorbeeld huis naar werk en weer terug. Hoe meer zelfstandig dit georganiseerd kan worden, hoe beter. Daarbij is aansluiting op het openbaar vervoer een 

belangrijk aandachtspunt. Ook op andere onderwerpen valt actief te werken aan het VN-Verdrag. Doe hier inspiratie op over de volgende onderwerpen: 

Regionale samenwerking, Zelfstandig vervoer, Vervoer op maat en Openbaar vervoer. 

 

 

  



 

 

Welzijn, Gezondheid & Ondersteuning 

Assistentie dichtbij wanneer nodig 

Ondersteuning op gebied van gezondheid en zorg is een taak die onder andere via de Wmo bij gemeenten belegd is. Welzijn (een gevoel van welbevinden) 

wordt door meer factoren dan alleen fysieke gezondheid bepaald. Gemeenten hebben ook een rol in het bevorderen van welzijn van inwoners (met een 

beperking). Doe hier inspiratie op over de volgende onderwerpen: Gezondheidsbeleid, Gezondheidszorg, Ondersteuning en Welzijn. 

 

 

 


