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BIJLAGE 1 Achtergrond inclusieproject We are Able! 

 

Wat is We are Able!? 

We are Able! is een internationaal project dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en 

dienstverlening voor mensen met een fysieke of zintuiglijke handicap of een psychische 

kwetsbaarheid.  

Het project is een samenwerking tussen ZOA (christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie), 

the African Disability Forum, Light for the World, de Leprazending, VNG International en The Hague 

Academy for Local Governance. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en vindt plaats in Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Zuid 

Soedan, Soedan en Oeganda. 

In het Nederlandse deel van het project We Are Able! gaan de VNG, Ieder(in) en de Oogvereniging op 

zoek naar goede voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk op het terrein van Lokale Inclusie. De VNG 

vanuit het perspectief van gemeenten en Ieder(in) en de Oogvereniging vanuit het perspectief van 

ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties.  

Deze goede voorbeelden staan centraal in de internationale uitwisseling van kennis en ervaring. Wat 

draagt bij aan een goede lokale inclusieagenda? Welke rol spelen ervaringsdeskundigen en hun 

vertegenwoordigende organisaties daarbij? Welke factoren bepalen het succes van een brede en 

gedragen lokale inclusie agenda? 

De VNG heeft haar netwerk van gemeenten, nationaal en internationaal. Ieder(in) en de 

Oogvereniging hebben een netwerk van mensen met een beperking en de hen vertegenwoordigende 

organisaties, nationaal en internationaal. Door deze samenwerking worden de perspectieven van de 

lokale overheid en de patiënten- en gehandicapten organisaties gelijkwaardig meegenomen.  

Samenwerking VNG en Ieder(in) 

De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De 

VNG heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal 

kunnen bedienen. 

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke 

beperking of chronische ziekte. 250 organisaties zijn aangesloten, het is het grootste netwerk in 

Nederland van mensen met een beperking. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan 2 miljoen 

mensen. In dit project vertegenwoordigt Ieder(in) ook de Oogvereniging. 
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Waarom dit project? 

Ons doel is kennis uit te wisselen en een internationaal netwerk te vormen van 

ervaringsdeskundigen, organisaties voor mensen met een handicap, formele en informele 

autoriteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau.  

Met al deze partijen creëren we een internationaal inclusienetwerk voor het delen van kennis en 

ervaringen. We komen vergelijkbare uitdagingen en oplossingen tegen bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van inclusief beleid.  

Met We are Able! willen de VNG, Ieder(in) en de Oogvereniging beter zicht krijgen op wat goed 

werkt. We inventariseren lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen 

van inwoners met een beperking. We gaan de ervaringen en werkende principes ‘vertalen’, zodat ze 

ook relevant zijn in de context van de 6 Afrikaanse landen die meedoen aan We are Able.  

Wij kunnen leren van de Afrikaanse landen en zij kunnen leren van ons. Zo is er in een aantal 

Afrikaanse landen een sterke ‘civil society’, een samenleving met sterke burgerbewegingen.  

Wat kunnen wij in Nederland hiervan leren? 

Wat betekent het om mee te doen met We are Able!? 

Meedoen aan We are Able! is een unieke kans om van elkaar te leren, waarbij we over de 

Nederlandse grenzen heen kijken. Een kans om geïnspireerd te worden door partners uit Afrika.  

En om uw kennis te delen met de Afrikaanse partners. 

Wij geloven dat lokale bestuurders en ervaringsdeskundigen uit zowel Nederland als Afrikaanse 

landen veel van elkaar kunnen leren. Daarvoor gaan we in de periode 2022-2025 verschillende 

activiteiten uitvoeren. Maar we starten nu eerst met een behoeftepeiling en een inventarisatie van 

goede voorbeelden.  

Er zijn geen kosten verbonden aan meedoen met We are Able. Hoeveel tijd deelname gaat kosten, is 

lastig in te schatten. Samen bepalen we wat haalbaar is voor uw gemeente/organisatie.  

Hoe kunt u zich aanmelden voor dit project? 

U kunt uw gemeente/belangenorganisatie aanmelden als kandidaat-deelnemer door een korte 

vragenlijst in te vullen. Vul het aanmeldformulier in (voor 1 januari 2022). We nemen dan in de loop 

van januari contact op om uw aanmelding te bespreken. 

Wie bepaalt wie kan meedoen?   

Deze oproep wordt uitgezet door de VNG en Ieder(in). Op basis van de beantwoording van de 

vragenlijst en het gesprek maken wij een keuze. We kijken ook naar de landelijke spreiding en 

variatie in omvang van de gemeenten die meedoen.  

Meer weten? 
 
Neem dan met 1 van ons contact op: 

VNG International, Jessie Post, jessie.post@vng.nl 

Ieder(in), Rinske van Duifhuizen, r.vanduifhuizen@iederin.nl 

Zie ook: We Are Able! geeft Afrikanen met een handicap een stem 
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