
 

 

Domein Ruimte Openbaar 

gebied 

Dienstverlening Sociaal domein Organisatie en 

ontwikkeling 

Financiën en 

Control 

Adviesraden en 

andere advies 

organen 

Externe partijen 

Onderwijs 

en 

ontwikkelin

g 

 

 

Doel 

Levenslang 

kunnen 

ontwikkelen 

Toegankelijke 

gebouwen 

Toegankelij

kheid 

schoolomg

eving 

 

Vervoersstro

men, zowel 

te voet, 

met de fiets 

als met de 

auto 

 

In- /uitstap 

plaatsen 

 

Openbare 

orde en 

veiligheid 

Digitale 

toegankelijkhei

d websites 

 

Onderwijs 

beleid – 

voorzieningen 

voor mensen 

met 

beperkingen 

 

Voor- en na 

schoolse 

opvang 

 

Leerlingenvervo

er  

 

Aansluiting 

onderwijs-

arbeidsmarkt 

Doelgroepgeric

ht en 

toegankelijk 

communiceren 

over de 

mogelijkheden 

+ wat wij daar 

als gemeente 

aan doen. 

 

Ondersteunen 

bij het inrichten 

van de 

werkprocessen 

vanuit het 

belang van de 

doelgroep én bij 

het bepalen 

van de 

indicatoren. 

Budget om 

voorzieningen 

te financieren 

 

Inkoop/aanbe

steding 

leerlingenverv

oer 

Adviesraad Wmo 

en Jeugd 

Schagen (Awjs)  

Gehandicapten

platform 

Welstandscommi

ssie 

 

 

 

 

 

 

 

Cliëntenraad 

P.wet 

Onderwijsveld 

- Fysieke 

toegankelijkhei

d 

- Inhoudelijk 

lespakket  

 

Inclusief onderwijs 

i.c.m. zorg  

 

 

Vervoerder  

 

 

Bedrijfsleven 

Thuis 

 

Doel 

Wonen 

waar en 

hoe je wilt 

Passend, 

flexibel en 

gedifferentieer

d 

woningaanbod 

 

Prestatieafspra

ken met 

woningcorpora

ties 

 

Mogelijkheid 

Toegankelij

ke 

woonomge

ving 

 

Openbare 

orde en 

veiligheid 

Handelwijze 

bij 

calamiteite

n 

Digitale 

toegankelijkhei

d websites 

 

Wonen incl. 

zorg en 

ondersteuning, 

zoals 

beschermd 

wonen, 

woningaanpass

ingen Wmo 

Doelgroepgeric

ht en 

toegankelijk 

communiceren 

over de 

mogelijkheden 

die er zijn + wat 

wij daar als 

gemeente aan 

doen. 

 

Ondersteunen 

 Awjs 

Gehandicapten

platform 

Welstandcommis

sie 

Huurderscommiss

ies 

Architecten 

Bouwbedrijven 

Woningcorporatie

s - 

prestatieafsprake

n 

Zorg- en 

ondersteuningsins

tellingen 



 

 

oprichten 

mantelzorgwon

ing 

opgenomen in 

bestemmingspl

annen 

 bij het inrichten 

van de 

werkprocessen 

vanuit het 

belang van de 

doelgroep én bij 

het bepalen 

van de 

indicatoren. 

Werk & 

Inkomen 

 

 

Doel 

Maatschap

pelijke 

betekenis 

hebben 

Toegankelijkhei

d 

bedrijfsgebouw

en 

Toegankelij

kheid 

werkomgev

ingen 

Digitale 

toegankelijkhei

d websites 

 

Werkplekaanpa

ssingen 

 

Integratie en re-

integratie  

 

Begeleiding 

naar werk 

 

Ondersteuning 

op de werkplek 

 

Vrijwilligerswerk 

en 

tegenprestatie 

 

Werkplekaanpa

ssingen 

Personeelsbelei

d – werk voor 

mensen met 

beperking 

 

Werkplekaanpa

ssingen. 

Doelgroepgeric

ht en 

toegankelijk 

communiceren 

over de 

mogelijkheden 

+ wat wij daar 

als gemeente 

aan doen. 

 

Ondersteunen 

bij het inrichten 

van de 

werkprocessen 

vanuit het 

belang van de 

doelgroep én bij 

het bepalen 

van de 

 Awjs 

Cliëntenraad 

P.wet 

Gehandicapten

platform 

Werkgevers, incl. 

Sroi 

Pro bedrijven 

Vrijwilligersorganis

aties 



 

 

indicatoren. 

Vrije tijd 

 

Doel 

Kunnen 

doen wat je 

wilt 

Toegankelijkhei

d winkels, 

horeca, 

maatschappelij

ke locaties, 

bijv. 

toegankelijkhei

dseisen bij 

evenementen, 

markten, e.d. 

Toegankelij

kheid 

natuur, 

markt, 

evenement

en, etc.  

 

Openbare 

orde en 

veiligheid 

 

Bejegening 

 

Stemlocaties en 

inrichting 

 

Digitale 

toegankelijkhei

d websites 

 

Sport 

Maatschappelij

ke 

voorzieningen 

Buurt-

/dorpshuizen 

Kunst en Cultuur 

Musea 

Bibliotheek 

Sociale kaart 

 

Burgerschap 

 

Website – 

ongehinderd.nl 

 

Digitale 

toegankelijkheid 

website 

 

Doelgroepgeric

ht en 

toegankelijk 

communiceren 

over 

mogelijkheden 

+ wat wij als 

gemeente daar 

aan doen. 

 

Ondersteunen 

bij het inrichten 

van de 

werkprocessen 

vanuit het 

belang van de 

doelgroep én bij 

het bepalen 

van de 

indicatoren. 

 Gehandicapten

platform 

Sportadviesraad 

Kunst en Cultuur 

Adviesraad 

Bedrijven en 

organisaties die 

activiteiten op 

gebied van vrije 

tijdsbesteding 

organiseren 



 

 

Vervoer 

 

Doel  

Jezelf 

kunnen 

verplaatsen 

 Parkeerplaa

tsen 

 

Bewegwijze

ring 

Stallingen 

en aanleg 

verhardinge

n 

 

Handhavin

g vrije 

doorgang, 

e.d. 

 

Handhaving 

vrije doorgang, 

e.d. 

 

Digitale 

toegankelijkhei

d websites 

 

Doelgroepenve

rvoer 

Doelgroepgeric

hte en 

toegankelijke 

communicatie 

over 

vervoersmogelijk

heden 

 

Ondersteunen 

bij het inrichten 

van de 

werkprocessen 

vanuit het 

belang van de 

doelgroep én bij 

het bepalen 

van de 

indicatoren. 

 Gehandicapten

platform 

Provincie 

Vervoerders 

Leveranciers van 

vervoermiddelen 

(Wmo) 

Welzijn, 

Gezondheid 

en 

Ondersteuni

ng 

 

Doel 

Assistentie 

dichtbij 

wanneer 

nodig 

Toegankelijkhei

d locaties 

Toegankelij

kheid 

locaties 

Digitale 

toegankelijkhei

d websites 

Gezondheidsbe

leid 

Preventie en 

lifestyle 

Mantelzorg 

Ontmoetingsple

kken 

Dagbesteding 

Doelgroepgeric

hte en 

toegankelijke 

communicatie 

over 

mogelijkheden 

+ wat wij als 

gemeente daar 

aan doen. 

 

Ondersteunen 

bij het inrichten 

van de 

werkprocessen 

vanuit het 

belang van de 

doelgroep én bij 

 Gehandicapten

platform 

Kunst en Cultuur 

Adviesraad 

Ggd 

Ggz 

(jeugd)zorginstelli

ngen 

Leveranciers 

hulpmiddelen 

(Wmo) 



 

 

het bepalen 

van de 

indicatoren. 

Algemeen Toegankelijkhei

d content op 

de website 

Toegankelij

kheid 

content op 

de website 

Toegankelijkhei

d content op 

de website 

Toegankelijkhei

d content op 

de website 

Toegankelijkhei

d content op de 

website 

Toegankelijkhei

d content op 

de website 

  

 

 

Bijgewerkt tot en met 28 oktober 2020 


