


Handreiking Lokale Inclusie Agenda

Deze handreiking helpt gemeenten aan de slag 
te gaan met het VN-Verdrag Handicap: door het 
 maken van een Lokale Inclusie Agenda.

Centraal in deze handreiking staat het icoon 
 Iedereen doet mee! Dit icoon staat voor de 
mensen om wie het gaat: mensen met en mensen 
zonder beperking. Daarbij gaan we uit van het 
motto van het VN-Verdrag: ‘Niets over ons, zonder 
ons’.

De VNG heeft deze handreiking gemaakt in nauwe 
samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag. Met 
input van een groot aantal ervaringsdeskundigen 
en beleidsambtenaren uit verschillende gemeenten. 

Op www.vng.nl/iedereen-doet-mee staat een 
 uitgebreide toelichting op deze handreiking. Daar 
zijn ook voorbeelden te vinden hoe gemeenten de 
 verschillende stappen en onderwerpen uit deze 
handreiking invullen.



Routekaart Lokale Inclusie Agenda
Agendeer het thema

Creëer urgentie intern (gemeente) 
en extern (partners)

Organiseer ervarings-
deskundigheid

Hanteer het uitgangspunt 
“niks over ons zonder ons” in 

iedere stap van het  proces

Werk samen met partners
Betrek sociale partners en 
ondernemers bij plannen

Bepaal de lokale koers
Breng in beeld wat je al 
doet en bepaal wat je 

wilt bereiken

Borg de inzet en werk aan 
doorontwikkeling

Monitor de voortgang en 
stel plannen bij waar nodig

Ga aan de slag!
Start met wat al kan en 
werk toe naar wat nog 

moet

Zorg voor een goede 
organisatie

Maak afspraken over 
structuur, coördinatie, 

processen en  middelen

Breng focus aan
Stel prioriteiten en 

zorg voor realistische 
verwachtingen

Kies voor een integrale 
aanpak

Verbind beleid en 
 initiatieven op verschillende 

domeinen

Investeer in goede 
  communicatie

Informeer mensen tijdig 
en zorg voor positieve 

energie

Geef het goede voorbeeld
Werk inclusief als gemeente 
en laat zien wat je kunt doen
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Onderwijs & Ontwikkeling 
Levenslang kunnen ontwikkelen

Lokale Inclusie Agenda

Inclusief onderwijs
Gezamenlijke ambitie met onderwijs, 

Wisselwerking onderwijs & zorg

Schoolgebouwen
Toegankelijke 

schoolgebouwen

Van school naar werk
Verbinden  onderwijs 

en bedrijfsleven, 
 Loopbaanbegeleiding

Leven lang ontwikkelen
Nascholing, Bijscholing en 
omscholing, Cursusaanbod

Veilig naar school
Leerlingvervoer, 
Maatjes, Training 

Voorschool
Consultatie, Kinderopvang, 

Voorschoolse educatie

Voorbeeld 1 - Gemeente Groningen 
organiseertmethetonderwijsklassen
waar leerlingen uit het speciaal en regulier 
onderwijssamenleskrijgen.

Voorbeeld 2 - Gemeente Ridderkerk zorgt 
dat alle scholen, klassen en schoolpleinen 
toegankelijkzijn.



Thuis 
Wonen waar en hoe je wilt

Woningaanbod
Passende woningen, Toegankelijke 

informatie over aanbod

Zelfstandig wonen
Woningaanpassingen,  
Wonen met zorg en 

ondersteuning

Veiligheid
Handelwijze bij 

calamiteiten

Omgeving & locatie
Bereikbaarheid,  

Sociale omgeving

Eigen regie
Levensloopbestendige 
woningen, Recht van 

verhuizen

Lokale Inclusie Agenda

Voorbeeld 1 - Gemeente Utrecht maakt 
met woningcoorperaties prestatieafspraken 
over rolstoelwoningen.

Voorbeeld 2 - Gemeente Gooise Meren 
biedt inwoners een kleine subsidie voor 
woningaanpassingen.



Werk & Inkomen 
Maatschappelijke betekenis hebben

Lokale Inclusie Agenda

Een duurzame baan
Banenafspraken, Werken bij 

de gemeente

Aangepast werk
Vrijwilligerswerk, 
 Tegenprestatie

Maatschappelijk rendement
Social Return on Investment

Werkplek 
Toegankelijk bedrijfsgebouw, 

 Aanpassingen zitplek,  Begeleiding

Besteedbaar inkomen 
Inkomensgelijkheid, 
Meerkosten, Sociale 

zekerheid

Begeleiding naar werk
Integratie, Reintegratie

Voorbeeld 1 - Gemeente Almere creëert 
meer banen voor mensen met een beper-
kingbijdegemeente.

Voorbeeld 2 - Gemeente Berkelland stelt 
samen met netwerkpartners stages en 
 werkplekken beschikbaar voor inwoners 
met een beperking.



Vrije tijd 
Kunnen doen wat je wilt

Lokale Inclusie Agenda

Winkels & Horeca
Toegankelijk, Bejegening

Spelen & Sporten
Sportaanbod, Speelruimtes, 

Sportvoorzieningen

Natuur
Bos, Strand, Park

Cultuur & Evenementen
Festivals, Theater, Musea, 

Bioscoop

Informatie
Sociale kaart, Uitagenda

Openbare gebouwen
Bibliotheek, Stadhuis

Burgerschap
Stemlocaties, Politieke 
en maatschappelijke 

activiteiten

Voorbeeld 1 - Veel gemeenten bieden 
informatieovertoegankelijkheidaanvia 
de website www.ongehinderd.nl.

Voorbeeld 2 - Gemeente Almere heeft 
toegankelijkheidseisenopgenomenbijde
verstrekking van vergunning voor evene-
menten.



Vervoer 
Jezelf kunnen verplaatsen

Lokale Inclusie Agenda

Zelfstandig vervoer
Parkeerplaatsen/-garages, 

Slagbomen, Bewegwijzering, 
Stallingen

Vervoer op maat
Doelgroepenvervoer, 

Taxi

Regionale samenwerking
Overleg met regionale partners

Openbaar vervoer
Toegankelijke vervoersmiddelen

Veilig in- en uitstappen, 
 Communicatie in en rond vervoer

Voorbeeld 1 - Gemeente Ridderkerk laat 
wijkenschouwendoorinwonersmeteen
beperking.

Voorbeeld 2 - Gemeente Breda heeft een 
mentaal vangnet voor OV-gebruik.



Welzijn, Gezondheid & Ondersteuning 
Assitentie dichtbij wanneer nodig

Lokale Inclusie Agenda

Gezondheidszorg
GGZ, Jeugdzorg

Ondersteuning
Hulpmiddelen, Begeleiding, 

 Mantelzorg, WMO

Welzijn
Sociale contacten,

Ontmoetingsmogelijkheden, 
Dagbesteding

Gezondheidsbeleid
Preventie & Lifestyle

Voorbeeld 1 - Gemeente Utrecht 
 organiseert trainingen sociale contacten 
aangaan/aanhouden.

Voorbeeld 2 - Gemeente Den Haag 
organiseertcursussendigitaletoegankelijk-
heid en E-Health.


