
[gemeentenaam] Schrijf hier de gemeentenaam zoals deze in de 

rapportage gebruikt moet worden

[koplopergemee

nte]

ja/nee

Deel A Bron Bestudeerde documenten inclusiebeleid Geldingsduur document 

De titel van het document opnemen. Looptijd van het document

titel 1 looptijd 1

titel 2 looptijd 2

Deel B Introductie 

B1 In de verkennende fase, er is 

nog geen concreet plan, alleen 

voornemens

Er is een plan van 

aanpak/projectplan of een 0-

meting uitgevoerd, de eerste 

stappen zijn gezet. 

Er is een concreet 

voorstel voor een inclusie 

agenda, waarmee de 

gemeente inmiddels is 

gestart

De gemeente is al 

geruime tijd bezig met 

het thema en is bezig 

met evalueren en 

bijstellen van de plannen B4 wordt nee B4 wordt ja B4 wordt ja B4 wordt ja

B2 VNG Wat is de primaire focus van het beleid/inclusieagenda? Inclusiviteit als algemene norm 

voor beleid dat alle inwoners 

van de gemeente raakt.

Inclusiviteit voor mensen met een 

handicap 

Toegankelijkheid voor 

mensen met een 

handicap

Inclusiviteit in werving en 

selectie 

B3 Amendement Wordt in het (voorstel voor) beleid expliciet verwezen naar 

het VN-Verdrag Handicap? 

Ja Nee, maar wel naar voorlopers van 

het VN Verdrag Handicap of in zijn 

algemeenheid naar VN normen 

(geef bij de toelichting aan waar 

naar wordt verwezen)

Nee n.v.t. (als er geen 

documenten zijn 

aangeleverd)

B4 Amendement Is er sprake van gericht beleid of gerichte aandacht voor 

inclusie/toegankelijkheid/meedoen voor de doelgroep 

mensen met een handicap?

Ja Nee 

[Bevinding 

documenten 

inclusiebeleid] 

Deel C Normen over de totstandkoming en reikwijdte van het 

inclusiebeleid

C1 art 4 lid 3 en VNG In welke mate zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de 

totstandkoming, invoering en uitvoering van het beleid? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

Ervaringsdeskundigen zijn 

vanaf het begin betrokken 

Vertegenwoordigers van 

ervaringsdeskundigen in WMO 

raden en participatieraden zijn 

betrokken geweest

Specialistische bureaus 

zijn betrokken geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskundigen is 

niets terug te vinden. 

Schrijf hier 

eventueel een 

toelichting

C2 art 4 lid 1c Heeft de gemeente maatregelen genomen om nieuw 

beleid (sinds 2016) te toetsen aan de uitgangspunten van 

het VN-Verdrag Handicap? (meerdere antwoorden 

mogelijk)

Inclusie is een vast onderdeel 

geworden van ieder 

beleidsterrein/ beleidsvoorstel

Er zijn medewerkers 

verantwoordelijk gemaakt voor de 

aandacht voor inclusie 

Beleid wordt standaard 

voorgelegd aan een 

participatieraad of ander 

orgaan dat toetst op 

inclusie 

Er zijn geen specifieke 

maatregelen gevonden 

voor nieuw beleid 

Schrijf hier 

eventueel een 

toelichting

Indien 'Nee', kunt u doorgaan naar Deel E. 

Schrijf hier de bevindingen over de aangeleverde documenten. Gebruik hierbij ook eventuele toelichtingen uit de aangeleverde mails. De opbouw kan zijn: soort document en looptijd, of er wordt 

samengewerkt met andere gemeenten, hoe het zich verhoudt tot het beleid sociaal domein, of er verwezen wordt naar het VN-verdrag handicap en wat de focus en fase van het beleid is. 

Concluderend: of er wel of niet inclusiebeleid is. 

VNG Hoe ver is de gemeente met het ontwikkelen beleid 

waarin het VN-verdrag handicap wordt 

geimplementeerd/lokale inclusie agenda? 

Hoe hanteert de gemeente de uitgangspunten van het VN-verdrag voor nieuw beleid?

beschrijving 2

beschrijving 1

Korte omschrijving document

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, soms treffen we ook projectplannen, 

plannen van aanpak of voorstellen aan met daarin de gezochte kaders. Soms betreft het 

INCLUSIEBELEID 



C3 art 24 + VNG 

index

Onderwijs & ontwikkeling (toegang tot, ondersteuning bij 

en evt aanpassing van de opleiding) 

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C4 art 19 + 23 VNG 

index

Thuis (het bieden van een passende woning en de 

bescherming van het gezinsleven) 

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C5 Art 27, 28 + VNG 

index

Werk & inkomen (toegang tot werk, aanpassingen 

werkplek, tegemoetkoming extra kosten)  

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C6 art 9, 30 + VNG 

index

Vrije tijd (toegankelijkheid van publieke voorzieningen, 

sport, cultuur, recreatie en sociale ontmoeting) 

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C7 art 9 + VNG index Vervoer (het bieden van ondersteuning bij mobiliteit en 

het bevorderen van het gebruik van openbare wegen en 

openbaar)

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C8 art 25 + VNG 

index

Welzijn (toegang tot zorg en ondersteuning en bevorderen 

van een non-discriminatoire behandeling door 

zorgpersoneel)

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C9 art 6 De positie van vrouwen met een handicap bevorderen 

door maatregelen die de discriminatoire positie opheffen

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

C10 art 7 De positie van kinderen met een handicap bevorderen 

zodat zij mee kunnen doen en mee kunnen praten en het 

belang van het kind voorop staat 

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

In het beleid van de 

gemeente zijn hier geen 

maatregelen over 

opgenomen

Schrijf hier een 

toelichting

Deel D Normen over de randvoorwaarden voor inclusie 

(bewustwording, ontmoeting, toegankelijkheid) 

art 8 

D1 art 4 lid 1 i Scholing van de medewerkers Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

Hier is geen aandacht 

voor en zijn geen 

maatregelen voor 

geformuleerdD2 art 8 Voorlichting aan inwoners en organisaties Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

Hier is geen aandacht 

voor en zijn geen 

maatregelen voor 

geformuleerd[Toelichting D1 en D2]

D3 VNG index Zijn er activiteiten gepland of ondernomen om ontmoeting 

tussen mensen met en mensen zonder beperking te 

bevorderen?

Ja, op projectbasis Ja, als vast onderdeel van beleid Ja, als regelmatig 

terugkerend evenement 

Hierover is geen 

informatie gevonden

[Toelichting D3]

art 9 

Schrijf hier een eventueel korte toelichting op de maatregelen voor bewustwording. Het gaat hier dus niet zozeer om 

bevindingen / conclusies, maar om eventuele onderbouwing van de gekozen antwoorden. 

Zijn er instrumenten ingezet om bewustwording in het gemeentehuis en in de samenleving te bevorderen?

Op welke domeinen zijn in het overkoepelende beleid maatregelen geformuleerd voor de doelgroep? 

Schrijf hier eventueel een korte toelichting op ontmoeting. Het gaat hier dus niet zozeer om bevindingen / conclusies, 

maar om eventuele onderbouwing van de gekozen antwoorden. 

Hoe breed zet de gemeente instrumenten in om de toegankelijkheid te bevorderen? 



D4 art 9 Maatregelen voor de fysieke toegankelijkheid van eigen 

gebouwen en locaties 

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

Hier is geen aandacht 

voor en zijn geen 

maatregelen voor 

geformuleerdD5 art 9 Maatregelen voor de fysieke toegankelijkheid van 

gebouwen en locaties in het publieke domein

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

Hier is geen aandacht 

voor en zijn geen 

maatregelen voor 

geformuleerdD6 art 9 Maatregelen voor de toegankelijkheid van (digitale) 

informatie van de gemeente 

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

Hier is geen aandacht 

voor en zijn geen 

maatregelen voor 

geformuleerdD7 art 9 Maatregelen voor de toegankelijkheid van (digitale) 

informatie door publieke voorzieningen

Hier zijn specifieke 

maatregelen voor 

geformuleerd 

Dit wordt in algemene zin als 

aandachtsgebied benoemd

Hier is geen aandacht 

voor en zijn geen 

maatregelen voor 

geformuleerd[Toelichting D4 t/m D7]

[Bevindingen 

Inclusiebeleid]

THEMA PARTICIPATIE

Deel E Bron Bestudeerde documenten Participatie Geldingsduur document 

De titel van het document opnemen. Looptijd van het document

titel 1 looptijd 1

titel 2 looptijd 2

Deel F Vorm/totstandkoming Participatiebeleid 

F1 Amendement Wordt in het Participatiebeleid expliciet verwezen naar het 

VN-Verdrag Handicap? 

Ja Nee, maar wel naar voorlopers van 

het VN Verdrag Handicap of in zijn 

algemeenheid naar VN normen 

(geef bij de toelichting aan waar 

naar wordt verwezen)

Nee 

F2 Amendement Wordt in het Participatiebeleid expliciet verwezen naar het 

inclusiebeleid?

Ja Nee Niet van toepassing

[Toelichting F1 en F2]

F3 art 4 lid 3 en VNG In welke mate zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de 

totstandkoming, invoering en uitvoering van het beleid? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

Ervaringsdeskundigen zijn 

vanaf het begin betrokken 

Vertegenwoordigers van 

ervaringsdeskundigen in WMO 

raden en participatieraden zijn 

betrokken geweest

Specialistische bureaus 

zijn betrokken geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskundigen is 

niets terug te vinden. 

Schrijf hier de bevindingen over het inclusiebeleid. Benoem de wijze van totstandkoming en de maatregelen voor nieuw beleid, beschrijf op welke domeinen het beleid zich richt en 

hoe specifiek de maatregelen zijn, en bespreek in welke mate er maatregelen zijn voor bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid. Benoem de interessante voorbeelden. 

beschrijving 2

beschrijving 1

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, soms treffen we ook projectplannen, plannen van aanpak 

of voorstellen aan met daarin de gezochte kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op een al 

Korte omschrijving document

Ruimte voor toelichting

Schrijf hier een korte toelichting op toegankelijkheid. Het gaat hier dus niet zozeer om bevindingen / conclusies, maar 

om eventuele onderbouwing van de gekozen antwoorden. 



F4 Amendement In welke mate is er aandacht voor inclusiviteit in het 

Participatiebeleid? 

Er is een apart 

hoofdstuk/paragraaf/alinea 

voor de doelgroep/over 

inclusie

Er is in beeld en tekst expliciete 

aandacht voor de doelgroep 

(woorden als 

inclusie/handicap/beperking 

komen vaak voor)

De doelgroep van het 

Verdrag wordt alleen 

benoemd (woorden als 

inclusie/handicap/beperkin

g komen sporadisch voor) 

De doelgroep wordt niet 

benoemd (woorden als 

inclusie/beperking/ 

handicap komen niet 

voor)

Is er sprake 

van 

inclusiebeleid, 

ga dan nu door 

naar Deel H.

[Toelichting F3 t/m F4]

Deel G Inhoudelijke toetsing maatregelen participatie 

G1 art 27 lid 1 d, f Bevat het beleid maatregelen rond beroepenkeuze en 

opleidingskeuze? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

G2 art 27 lid 1 a, b c, e, hBevat het beleid maatregelen voor het  bevorderen van de 

werkgelegenheid en het vergroten van kansen op de 

arbeidsmarkt?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

G3 art 27 lid 1 i, j, k Bevat het beleid maatregelen voor de aanpassing van of 

ondersteuning bij de aanpassing van de werkplek?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

G4 art 28 lid 1 Bevat het beleid maatregeken om een inkomen en 

passende levensstandaard te garanderen?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

G5 art 6 Wordt in het beleid specifiek aandacht besteed aan de 

positie van vrouwen met een beperking? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

G6 art 27 lid 1 g Is in het beleid aandacht voor de rol van de gemeente als 

werkgever? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

THEMA WMO

Deel H Bron Bestudeerde documenten WMO Geldingsduur document 

De titel van het document opnemen. Looptijd van het document

titel 1 looptijd 1

titel 2 looptijd 2

Korte omschrijving document

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, soms treffen we ook projectplannen, plannen van aanpak 

of voorstellen aan met daarin de gezochte kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op een al beschrijving 1

beschrijving 2

Schrijf hier een korte toelichting op F3 en F4. Het gaat hier dus niet zozeer om bevindingen / conclusies, maar om 

eventuele onderbouwing van de gekozen antwoorden. 



Deel I Vorm/totstandkoming WMO beleid 

I1 Amendement Wordt in het WMO beleid expliciet verwezen naar het VN-

Verdrag Handicap? 

Ja Nee, maar wel naar voorlopers van 

het VN Verdrag Handicap of in zijn 

algemeenheid naar VN normen 

(geef bij de toelichting aan waar 

naar wordt verwezen)

Nee 

I2 Amendement Wordt in het WMO beleid expliciet verwezen naar het 

inclusiebeleid?

Ja Nee Niet van toepassing

[Toelichting I1 en I2]

I3 art 4 lid 3 en VNG In welke mate zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de 

totstandkoming, invoering en uitvoering van het beleid? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

Ervaringsdeskundigen zijn 

vanaf het begin betrokken 

Vertegenwoordigers van 

ervaringsdeskundigen in WMO 

raden en participatieraden zijn 

betrokken geweest

Specialistische bureaus 

zijn betrokken geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskundigen is 

niets terug te vinden. 

I4 Amendement In welke mate is er aandacht voor inclusiviteit in het WMO 

beleid? 

Er is een apart 

hoofdstuk/paragraaf/alinea 

voor de doelgroep/over 

inclusie

Er is in beeld en tekst expliciete 

aandacht voor de doelgroep 

(woorden als 

inclusie/handicap/beperking 

komen vaak voor)

De doelgroep van het 

Verdrag wordt alleen 

benoemd (woorden als 

inclusie/handicap/beperkin

g komen sporadisch voor) 

De doelgroep wordt niet 

benoemd (woorden als 

inclusie/beperking/ 

handicap komen niet 

voor)

Is er sprake 

van 

inclusiebeleid, 

ga dan nu door 

naar Deel K.

[Toelichting I3 t/m I4]

Deel J Inhoudelijke toetsing maatregelen WMO

J1 art 19 Bevat het beleid maatregelen om het zelfstandig wonen te 

bevorderen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J2 art 29 Bevat het beleid maatregelen om inwoners te stimuleren 

deel te nemen aan de maatschappij? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J3 art 30 lid 1 Bevat het beleid maatregelen om de deelname aan het 

culturele leven te bevorderen?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

Ruimte voor toelichting

Schrijf hier een korte toelichting op I3 en I4. Het gaat hier dus niet zozeer om bevindingen / conclusies, maar om 

eventuele onderbouwing van de gekozen antwoorden. 



J4 art 30 lid 5 Bevat het beleid maatregelen om de deelname aan sport 

te bevorderen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J5 art 20 Bevat het beleid maatregelen om de persoonlijke 

mobiliteit te bevorderen en hulpmiddelen daarvoor 

beschikbaar te stellen?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J6 art 25 Bevat het beleid maatregelen om de toegang tot 

gezondheidszorg te garanderen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J7 art 12 lid 3, 23 lid 2Bevat het beleid maatregelen om inwoners of hun families 

te ondersteunen bij het uitoefenen van hun 

handelingsbekwaamheid? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J8 art 6 Wordt in het beleid specifiek aandacht besteed aan de 

positie van vrouwen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

J9 art 7 Wordt in het beleid specifiek aandacht besteed aan de 

positie van kinderen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

THEMA JEUGD

Deel K Bron Bestudeerde documenten Jeugd Geldingsduur document 

De titel van het document opnemen. Looptijd van het document

titel 1 looptijd 1

titel 2 looptijd 2

Deel L Vorm/totstandkoming Jeugdbeleid

beschrijving 2

Korte omschrijving document

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, soms treffen we ook projectplannen, plannen van aanpak 

of voorstellen aan met daarin de gezochte kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op een al beschrijving 1



L1 Amendement Wordt in het Jeugdbeleid expliciet verwezen naar het VN-

Verdrag Handicap? 

Ja Nee, maar wel naar voorlopers van 

het VN Verdrag Handicap of in zijn 

algemeenheid naar VN normen 

(geef bij de toelichting aan waar 

naar wordt verwezen)

Nee 

L2 Amendement Wordt in het Jeugdbeleid expliciet verwezen naar het 

inclusiebeleid?

Ja Nee Niet van toepassing

[Toelichting J1 en J2]

L3 art 4 lid 3 en VNG In welke mate zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de 

totstandkoming, invoering en uitvoering van het beleid? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

Ervaringsdeskundigen zijn 

vanaf het begin betrokken 

Vertegenwoordigers van 

ervaringsdeskundigen in WMO 

raden en participatieraden zijn 

betrokken geweest

Specialistische bureaus 

zijn betrokken geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskundigen is 

niets terug te vinden. 

L4 Amendement In welke mate is er aandacht voor inclusiviteit in het 

Jeugdbeleid? 

Er is een apart 

hoofdstuk/paragraaf/alinea 

voor de doelgroep/over 

inclusie

Er is in beeld en tekst expliciete 

aandacht voor de doelgroep 

(woorden als 

inclusie/handicap/beperking 

komen vaak voor)

De doelgroep van het 

Verdrag wordt alleen 

benoemd (woorden als 

inclusie/handicap/beperkin

g komen sporadisch voor) 

De doelgroep wordt niet 

benoemd (woorden als 

inclusie/beperking/ 

handicap komen niet 

voor)

Is er sprake 

van 

inclusiebeleid, 

dan is de scan 

nu afgerond.

[Toelichting J3 t/m J4]

Deel M Inhoudelijke toetsing maatregelen Jeugd 

M1 art 19 Bevat het beleid maatregelen om het zelfstandig wonen 

van jongeren met een handicap te bevorderen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M2 art 29 Bevat het beleid maatregelen om jongeren met een 

handicap te stimuleren deel te nemen aan de 

maatschappij? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M3 art 30 lid 1 Bevat het beleid maatregelen om de deelname aan het 

culturele leven door jongeren met een handicap te 

bevorderen?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M4 art 30 lid 5 Bevat het beleid maatregelen om jongeren met een 

handicap te stimuleren om te sporten? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

Schrijf hier een korte toelichting op L3 en L4. Het gaat hier dus niet zozeer om bevindingen / conclusies, maar om 

eventuele onderbouwing van de gekozen antwoorden. 

Ruimte voor toelichting



M5 art 20 Bevat het beleid maatregelen om de persoonlijke 

mobiliteit van jongeren met een handicap te bevorderen 

en hulpmiddelen daarvoor beschikbaar te stellen?

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M6 art 25 Bevat het beleid maatregelen om de toegang tot 

gezondheidszorg te garanderen? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M7 art 12 lid 3, 23 lid 2Bevat het beleid maatregelen om jongeren of hun families 

te ondersteunen bij het uitoefenen van hun 

handelingsbekwaamheid? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M8 art 6, 7 Wordt in het beleid specifiek aandacht besteed aan de 

positie van meisjes? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

M9 art 7 Wordt in het beleid specifiek aandacht gevraagd voor de 

belangen van het kind? 

Voor de doelgroep van het 

Verdrag worden specifieke 

maatregelen geformuleerd, 

gericht op toegankelijkheid en 

bewustwording 

De doelgroep van het Verdrag 

wordt bij deze maatregelen als 

doelgroep benoemd

De doelgroep van het 

Verdrag wordt bij deze 

maatregelen niet 

genoemd

Hiervoor worden in het 

beleid geen maatregelen 

gevonden. 

[Bevindingen 

documenten 

sociaal domein 

(E, H, K)]

[Bevindingen 

beleid Sociaal 

Domein]

Schrijf hier de bevindingen over het Sociaal Domein. Bespreek of er wel of niet met ervaringsdeskundigen is samengewerkt en in welke mate er aandacht is voor inclusie. Als deel 

G, J en M ingevuld zijn, bespreek dan in welke mate er maatregelen genomen zijn. Benoem de interessante voorbeelden. 

Schrijf hier de bevindingen over de aangeleverde documenten Sociaal Beleid. Bespreek of er integraal beleid of niet en in welke mate er wordt samengewerkt. Bespreek looptijd in verhouding tot het 

VN-verdrag handicap en of er verwezen wordt naar het Verdrag in het inclusiebeleid. 
















































