Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Onderwerp: gevraagd advies Inclusie Agenda

Putten, 18 september 2019

Geacht College,

Op 28 augustus jongstleden ontving de participatieraad uw verzoek om advies uit te brengen over de
Inclusie Agenda. Op onze vergadering van 16 september 2019 hebben wij “Putten Voor Iedereen”
besproken en we zijn tot het volgende advies gekomen:
Taalgebruik:
Wij vinden het taalgebruik toegankelijk en het is waarschijnlijk voor de meeste lezers begrijpelijk. Het
werkwoord “worden” komen we wel erg vaak tegen. Wij adviseren deze lijdende vorm zoveel
mogelijk te vermijden. Het maakt zinnen onnodig lang en lezers krijgen letterlijk een lijdende vorm
opgelegd. Zo doe je als lezer niet actief mee, zo overkomen de regels en initiatieven je.
Algemeen:
De inclusieagenda luidt de start van de realisatie van de inclusieve samenleving in Putten in. Wij
juichen dat van harte toe, te meer daar wij in voorgaande jaren adviezen hebben uitgebracht die de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap bevorderden. Deze agenda en de
instelling van een inclusiepanel bevorderen de concretisering van de plannen.
Inleiding:
Wij adviseren de rol van de gemeenten te verduidelijken door aan te geven dat gemeentes in
Nederland de maatschappelijke opdracht hebben om samen met inwoners met een beperking de
inclusieagenda te ontwikkelen.

Wat is inclusie?
Wij adviseren de volgende tekst van “de coalitie voor inclusie” te hanteren:

In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als
mensen zonder beperking. Maar wat is inclusie nu eigenlijk? Inclusie betekent dat mensen met een
beperking meedoen in de samenleving, erbij horen.
Drempels (bladzijde 8 en verder)
Bovenaan bladzijde 9 staat: daar zijn de volgende stappen voor:
We merken op dat de tekst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om een uitwerking
vraagt van wat de gemeente en/of inwoners gaan doen:
1. Agendeer het thema: vraagt om agenderen van bewustwording bij gemeentebedrijven en
inwoners;
2. Organiseer ervaringsdeskundigheid: verwijs naar het inclusiepanel; denk hierbij ook aan
jeugdigen: leerlingen met een rugzakje zijn soms heel goed in staat hun situatie uit te leggen;
3. Werk samen met partners: zorgpartijen, winkeliers, bedrijven; betrek ook de kerken in dit
proces;
4. Bepaal de lokale koers: zie de inclusieagenda met de eerste concrete stappen;
5. Breng focus aan: eerste aanzet in inclusieagenda;
6. Kies voor een integrale aanpak: zowel in gemeentelijke organisaties als met inwoners,
bedrijven en winkeliers; schakel ook hier kerkelijke organisaties in;
7. Investeer in goede communicatie: geef aan welke kanalen u gaat gebruiken;
8. Zorg voor een goede organisatie: maak duidelijk wat u organiseert;
9. Ga aan de slag: laat zien wat er al is gebeurd; denk aan het sociale domein en geef aan wat er
nog moet gebeuren;
10. Borg de inzet en werk aan doorontwikkeling: laat een planning zien en geef aan hoe de
uitwerking van afspraken geborgd worden. Laat ambtenaren het veld ingaan;
11. Geef het goede voorbeeld: geef aan hoe de gemeente een voorbeeldfunctie vervult.
Naast de genoemde drempels:
Heb oog voor jongeren in de inclusie. Zij zijn de toekomstige mantelzorgers. Leer hen al vroeg klaar te
staan voor anderen. Denk aan sociale dienstverlening als project op het voortgezet onderwijs. Houd
de jeugd vast (woningen).
Kortom: benoem niet alleen, maar maak ook concreet.

Thema’s:
Licht toe dat naast de genoemde thema’s in vervolgstappen ook andere thema’s nodig en mogelijk
zijn.
4. Inclusiepanel
Wat doet het inclusiepanel?
Wij adviseren toe te voegen dat het panel niet alleen drempels in de samenleving signaleert, maar
ook na signalering adviseert. Daarnaast adviseren wij toe te voegen dat het panel prioriteiten kan
aanbrengen in de agenda. Geef ook aan hoe iemand lid van het panel kan worden.

5. Toegankelijkheid:
Wij adviseerden eerder al over stationsassistentie voor mensen met een rolstoel. Naar verluidt gaat u
dit nu inderdaad realiseren. Wij juichen dit van harte toe.
Werk daarnaast aan een inclusieve route van het station naar het centrum.
Wij adviseren met het onderwijs in Putten te werken aan passend, inclusief onderwijs.
7. wonen:
Wij stellen voor het eerste tekstdeel te updaten met de uitkomst van het onderzoek van Atrivé,
notitie “Avond van het woonvraagstuk” september 2019.

Wij hopen u met dit advies, in het belang van een inclusief Putten, van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de participatieraad,

Jaap Plomp
secretaris

