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Lokale overheden zullen door de financiële 
crisis zoeken naar manieren om nog efficiën-
ter om te gaan met middelen. Wat vindt u 
van de stelling dat ‘inclusief beleid’ in tijden 
van bezuinigingen een interessante optie is 
voor gemeenten, omdat er weinig specifieke, 
dure voorzieningen nodig zijn?                                                            
Los van de bezuinigingen wás het al interessant 
voor gemeenten om te werken aan een inclusie-
ve samenleving. Want goed toegankelijke voor-
zieningen helpen burgers om zich goed te red-
den, waardoor zij minder afhankelijk zijn van 
anderen en gemeentelijke voorzieningen. Het 
gaat dan zeker niet alleen om fysieke toegan-
kelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen en open-
baar vervoer, maar ook om informatie op de ge-
meentelijke website. Door goed toegankelijke 
voorzieningen zijn burgers met een beperking 
minder afhankelijk van anderen. Het gaat dan 
zeker niet alleen om fysieke toegankelijkheid 
van bijvoorbeeld gebouwen en openbaar ver-
voer, maar ook om bijvoorbeeld informatie op 
de gemeentelijke website. De informatie moet 
bereikbaar zijn voor slechtzienden en blinden, 
maar ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Gemeenten doen er daarom goed 
aan om alle ontwikkelingen te toetsen aan de 
eisen van een inclusieve samenleving. Dit bete-
kent niet dat gemeenten overal verantwoorde-
lijk voor zijn. Zo is een ringleiding (dat is een 
speciaal soort geluidsversterker) in een kerk 
bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid van de 
kerkgemeenschap zelf. 

Kunnen gemeenten hun ambtenaren meer sti-
muleren om de interactie met de doelgroep 
op te zoeken, bijvoorbeeld door huis- of 
wijkbezoeken, themagesprekken of discus-
siebijeenkomsten?                                                                    
Nog niet alle gemeenten zijn zich bewust van 
de omvang van deze groep. En daarmee ook 
niet doordrongen van het belang van inclusief 
beleid. Een organisatie als de Taakgroep Handi-
cap Lokale Samenleving levert daar een bijdra-
ge aan. Het zou goed zijn als gemeenten kennis 
kunnen nemen van voorbeelden van gemeenten 
die al goed op weg zijn met het realiseren van 
een inclusieve samenleving. De weg daar naar-
toe, de keuzes die gemaakt zijn, de invloed er-
van op de beleidsontwikkeling en borging van 
resultaten zijn daarbij van belang.

Hoe kan de gemeente nog beter zorgen dat 
verminderd zelfredzame burgers betrokken 
worden bij beleid dat niet direct op de Wmo 
betrekking heeft, maar hen wél aangaat?                                

Ouderen en gehandicapten hebben vaak een 
goede ingang bij de gemeenten en de verant-
woordelijke wethouders via platforms en de 
laatste jaren ook de Wmo-raad. Dat geldt in 
mindere mate voor burgers met een verstan-
delijke beperking of een GGZ-achtergrond. Het 
is een kunst om ook deze groepen een stem te 
laten hebben. Het lijkt waarschijnlijk dat ge-
meenten daarvoor de tijd moeten nemen en 
in gesprek moeten met ervaringsdeskundigen 
samen met hun begeleiders of mantelzorgers.

Hoe kunnen gemeenten van elkaar leren in 
het maken van deze cultuuromslag?                           
Eén van de doelen van de VNG is een platform 
bieden aan haar leden voor kennisuitwisseling. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ontmoetingen tus-
sen bestuurders en ambtenaren op bijeenkom-
sten van Provinciale Afdelingen van de VNG, 
tijdens informatiebijeenkomsten, studiedagen 
en leerkringen. En niet te vergeten op het VNG-
congres waar bestuurders elkaar spreken. Daar-
naast wisselt de VNG best practices uit door 
middel van diverse eigen publicaties. De web-
site van de VNG biedt voor gemeenten ook een 
schat aan informatie. Zo is er een databank van 
praktijkvoorbeelden waar volop innovatieve be-
leidsinitiatieven worden uitgewisseld.

Hoe kan de VNG een rol spelen in het stimule-
ren en verspreiden van innovatieve manieren 
om de arbeidsparticipatie van verminderd 
zelfredzame mensen te vergroten?                                     
Toenmalig staatssecretaris Klijnsma startte vo-
rig jaar samen met de VNG en andere partijen 
vier pilots om erachter te komen hoe die kan-
sen het beste gerealiseerd kunnen worden. De 
pilots, ‘werken naar vermogen’ genoemd, zijn 
gericht op verschillende doelen. Zoals het re-
aliseren van meer werkplekken bij werkgevers. 
Of het stimuleren van een omslag van sw-be-
drijven (voorheen: sociale werkplaatsen) naar 
arbeidsontwikkelbedrijven. Het vormgeven van 
integrale dienstverlening op de Werkpleinen. Of 
het toetsten van een nieuwe systematiek waar-
bij de inzet van het instrument loondispensa-
tie centraal staat. Werkgevers, sw-bedrijven, 

gemeenten en het UWV krijgen tot eind 2012 
de mogelijkheid om aan de slag te gaan met 
vernieuwende aanpakken en methoden.  In de 
praktijk zal worden onderzocht wat werkt, zo-
dat antwoord wordt verkregen op de vraag hoe 
de kansen van mensen met een arbeidsbeper-
king op een duurzame, reguliere baan kunnen 
worden verbeterd.

In hoeverre denkt u dat burgemeesters zich 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 
op het gebied van veiligheid van verminderd 
zelfredzame personen? En hoe ziet de VNG de 
verantwoordelijkheid van burgers zelf?                          
Gemeenten en VNG zijn zich bewust dat de 
regie voor veiligheid bij de gemeente ligt en 
dat de burgemeester verantwoordelijk is voor 
openbare orde en veiligheid. Een risicoloze 
samenleving bestaat helaas niet, maar met 
elkaar kunnen we ons wel inzetten om het zo 
veilig mogelijk te maken. Brandweerkorpsen 
bij gemeenten hebben al in kaart waar groe-
pen verminderd zelfredzame personen wonen 
of verblijven, zoals in ziekenhuizen of verzor-
gingstehuizen. Burgers moeten daarentegen 
ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen 
door bijvoorbeeld te investeren in rookmelders. 
Een brand kan daarmee minuten eerder worden 
gesignaleerd, waardoor de brandweer eerder 
ter plekke kan zijn.
De overheid moet niet vergeten, dat mensen 
zelf de belangrijkste rol spelen om zich in vei-
ligheid te brengen. Het is dan ook goed om op 
dit terrein mensen bewust te maken en voor te 
bereiden. Eigenlijk is het toch heel vreemd dat 
we goed nadenken over veiligheid wanneer we 
in een vliegtuig stappen, maar dat niet doen 
over plekken waar je veel vaker bent. Het is 
goed als de burger zelf ook nadenkt over vragen 
als: hoe kom ik zo snel mogelijk naar buiten en 
hoe kan ik dit nog sneller of beter regelen?

Soms is er sprake van wrijving tussen natio-
naal en lokaal niveau: gemeenten geven aan 
dat zij behoefte hebben aan betere afstem-

ming, bijvoorbeeld tussen de AWBZ en de 
Wmo. Wat kan de rijksoverheid doen om de 
kwaliteit van het gemeentelijke beleid beter 
te faciliteren?                                                                               
Afstemming tussen gemeenten en zorgverzeke-
raars moet en kan veel beter. Vanuit de VNG 
hebben we met Zorgverzekeraars Nederland 
het initiatief genomen om dit jaar die samen-
werking te stimuleren en goede voorbeelden uit 
te venten. Hier valt heel veel winst te beha-
len rond preventie, omgaan met dementie en 
maatschappelijke opvang, woonzorgzones, en 
nog veel meer. Daarnaast moeten we ons voor-
bereiden op een grootschalige verbouwing van 
de AWBZ. De ambtelijke heroverwegingswerk-
groepen hebben daar al het een en ander over 
gezegd. De gemeenten willen en kunnen grote 
delen van de AWBZ overnemen. De Wmo biedt 
bij uitstek die middelen om de gewenste veran-
dering te realiseren: van claimen van individu-
eel verzekerde rechten naar een participatieve 
samenleving waar burgers in staat en bereid 
zijn zichzelf en elkaar te ondersteunen. Daar-
bij worden ze geholpen door de gemeenten met 
een breed scala aan collectieve en uiteindelijk 
ook individuele voorzieningen. 

Durft u de stelling aan dat kwaliteit en 
efficiëntie van overheidsbeleid toeneemt 
wanneer de rijksoverheid ook op andere be-
leidsterreinen meer taken (en daarbij beho-
rende middelen) overlaat aan gemeenten?                                     
De VNG pleit voor een verdere versterking van 
het takenpakket van de gemeente. Onder meer 
op de terreinen werk, zorg, jeugd, veiligheid, 
gebiedsontwikkeling en water moeten daarin 
stappen worden gemaakt. Met decentralisatie 
en maatwerk kunnen veel kosten worden be-
spaard en wordt bijvoorbeeld de effectiviteit 
van re-integratie verhoogd. De VNG en de ge-
meenten zijn ook bereid de verantwoordelijk-
heid voor de jeugdzorg te dragen. De bureau-
cratie in de sector moet worden aangepakt. De 
nadruk moet komen te liggen op het voorkomen 
van problemen en op laagdrempelige hulpverle-
ning in de buurt.

Martin Bobeldijk

‘Niet regels, maar risico’s 
centraal stellen’
SBR-directeur Jack de Leeuw over 
brandveiligheid en zelfredzaamheid
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
3 maart zijn de nieuwe colleges ge-
vormd en van start gegaan. Bij de uit-
eenlopende thema’s die op gemeen-
telijk niveau spelen, vormen de forse 
bezuinigingen een uitdaging op zich. 
Het is voor gemeenten de vraag hoe 
zij om moeten gaan met efficiëntie 
en kwaliteit van lokaal beleid in re-
latie tot burgers. Voor gemeenten ligt 
er bovendien een uitdaging om meer 
aandacht te besteden aan ‘verminderd 
zelfredzame personen’ en hun par-
ticipatie in de samenleving. Volgens 
VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma 
kan deze uitdaging goed samengaan 
met een inclusieve beleidsbenadering 
waarbij intrinsiek rekening wordt ge-
houden met verminderd zelfredzame 
personen. De Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) moedigt 
haar leden aan om daar lokaal beleid 
voor te ontwikkelen.

foto: VNG
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Valid People - Nicolette Mak:
“Als ik 60 mensen aan het 
werk krijg, kan ik dat ook 
met 20.000!”

Arbeidsparticipatie is een belangrijk onder-
werp. “Zeker als het gaat om mensen met een 
lastig lichaam”, vindt ondernemer Nicolette 
Mak. Na het succes van koeriersdienst Valid Ex-
press ging zij in 2009 met Valid People van start: 
een vacaturebank voor HBO’ers en academici 
met een handicap of chronische ziekte.

Valid Express
In 1999 startte Nicolette Mak een nieuwe onder-
neming: Valid Express. Een koeriersdienst met 
arbeidsplekken voor lichamelijk gehandicapten en 
chronisch zieken. “Het begon allemaal met mijn 
broer. Hij heeft een spierziekte en kon hierdoor 
moeilijk werk vinden. Ik probeerde hem daarbij 
te helpen. Tegen het GAK zei ik: ‘Geef hem geen 
geld, maar geef hem een auto’, maar dat ging na-
tuurlijk niet. Dat heeft mij ertoe aangezet om het 
zelf te regelen.” Inmiddels is Valid Express uitge-
groeid tot een succesvolle onderneming met vier 
vestigingen, een jaaromzet van 2,2 miljoen euro, 
en meer dan 60 mensen in dienst.

Valid People
Op 9 oktober 2009 ging Nicolette Mak samen met 
een aantal partners  van start met Valid People: 
een vacaturebank voor HBO’ers en academici met 
een handicap of chronische ziekte. “Ik dacht: Als 
ik 60 mensen aan het werk krijg, kan ik dat ook 
met 20.000!’ Arbeidsparticipatie is een belangrijk 
onderwerp. En al helemaal voor mensen met een 
lastig lichaam. Het is belangrijk dat de doelgroep 
zich welkom voelt als het gaat om solliciteren 
en dat ze ook door een selectieprocedure heen 
kunnen komen. Zo zijn we nu in samenwerking 
met het bedrijfsleven en experts bezig met een 
beeldmerk dat werkgevers bij hun vacature kun-
nen plaatsen om aan te geven dat ze open staan 
voor het aannemen van mensen met een lastig 
lichaam.”

Politiek wil werken aan beleid 
voor mensen met een beper-
king
De verkiezingstour van de Taakgroep Handi-
cap en Lokale Samenleving en Programma VCP 
om gemeenten te laten ervaren wat is het om 
een beperking te hebben, is een groot succes 
geworden. Dat vinden deelnemers aan het pro-
gramma.

De organisaties trokken februari jl.  met de ‘Han-
dycap’, een grote tent in de vorm van een pet, 
langs de twaalf provinciehoofdsteden. In de tent 
werden ruim 130 kandidaat-gemeenteraadsleden 
geconfronteerd met de consequenties van het 
hebben van een fysieke, verstandelijke of psychi-
sche handicap of een chronische ziekte (15% van 
de Nederlandse bevolking). De doelstelling van de 
tour was om bewustwording en commitment te 
creëren voor beleid dat rekening houdt met men-
sen met een beperking, het zogeheten ‘inclusief 
beleid’.
Bezoekers gingen met elkaar in gesprek over de 
manier waarop gemeenten rekening kunnen hou-
den met de belangen van mensen met een beper-
king. Want hoe plan je een nieuwbouwwijk? Wat 
gebeurt er als je geen rekening houdt met mensen 
met een beperking? Dan kan het gebeuren dat ge-
meenten achteraf voor tijdrovende en veel duur-
dere aanpassingen komen te staan. Dat geldt voor 
bouwen, maar ook voor andere levensterreinen, 
zoals wonen, werken, onderwijs, zorg en veilig-
heid. 

Geschrokken
De tour is positief ervaren door de deelnemers. 
Saskia van Swaay (Platform Gehandicaptenbeleid 
Maastricht): “Eigenlijk ben ik in een gesprek met 
een politicus nog nooit zo ver gekomen als in dat 
stemhokje”. Dikkie van Gijssel (ChristenUnie): “Ik 
ben er best wel van geschrokken hoe onzichtbaar 
bepaalde beperkingen zijn”.  
“Wij willen werken aan inclusief beleid”. Dat was 
de conclusie van de lokale politieke partijen die 
hebben meegedaan aan de verkiezingstour. In Mid-
delburg en Zwolle boekte de tour concrete resul-
taten: de meerderheid van de aanwezige gemeen-
teraadsleden in deze steden  gaf aan dat in het 
komende coalitieakkoord ‘inclusief beleid’ wordt 
opgenomen.  

Op www.verkiezingstour.nl zijn videoverslagen 
van de tour in elke gemeente en statements in 
de vorm van pitches van de lokale kandidaat-ge-
meenteraadsleden te vinden.

De Handycap in Zwolle (foto: Kees Botman)

‘Geen prima donnagedoe vanuit de rolstoel. 
Iedereen die wat kan, moet maar gewoon 
werken voor z’n geld. Dat is niet vanzelf-
sprekend, dat weet ik wel, maar er is heel 
veel mogelijk.’ Otwin van Dijk, de enige 
wethouder van Nederland in een rolstoel, 
heeft een verfrissende visie op arbeidspar-
ticipatie en toegankelijkheid.  

‘Om te beginnen is het cruciaal dat meer 
mensen in een rolstoel of met een beperking 
op zichtbare posities zitten. We hadden nu 
een staatssecretaris met een rollator en ik ge-
loof dat ik de enige wethouder in Nederland 
ben die in een rolstoel zit. Laat dat maar snel 
gewoner worden!

Natuurlijk vraagt het wat van werkgevers en 
werknemers als meer mensen met een beper-
king meedoen op de arbeidsmarkt. Maar het 
levert ook veel op. Ik ken renderende voor-
beelden genoeg. Hier in Doetinchem heeft no-
taris Kamps een jongen met het syndroom van 
Down in dienst. Hij werkt gewoon mee op de 
administratie. En een lokale schoenenfabri-
kant zet op de inpakafdeling mensen in met 
een wsw-indicatie. Ik ken die ondernemers, 
dat is geen liefdewerk oud papier. Elke maand 
moet de boekhouding in de zwarte cijfers ein-
digen.

Ondernemers hebben mij erop gewezen dat 
duurzaamheid in de Achterhoek verder gaat 
dan energie, natuur en landschap. Arbeid-
participatie hoort er nadrukkelijk bij. Als be-
stuurder hoef ik dit niet per se zelf te agen-
deren, men komt daar zelf mee. Dat is ook 
logisch: ondernemers zijn evengoed ouders, 
familieleden of buren van mensen met een 
beperking die in de samenleving mee willen 
doen. Mee moéten doen ook, wat mij betreft. 
Geen prima donnagedoe vanuit de rolstoel 
alsjeblieft!

Als bestuurder zet ik de goede voorbeelden in 
de etalage. Ik heb tools in handen om mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt verder te 
helpen. En ik heb ondernemers wat te bieden. 
Daarvoor in de plaats mag je wat verwachten: 
inzet, stageplaatsen, aandacht voor sociale 
werkvoorziening. In Doetinchem wil ik werken 
met economische contracten, met het naast 
elkaar leggen van de wederzijdse economi-
sche belangen. Ik verwacht dat het een succes 

Voor meer informatie: 
www.validpeople.nl

inpasbaar. Dat moet ook. Onze bevolking ver-
grijst in rap tempo, preventief aanpassen van 
sociale woningbouw aan minder zelfredzamen 
is economische noodzaak.’

Toiletten
‘Ik verbaas me erover dat we in Nederland 
alles apart maken. Daar worden dingen ook 
duur van. Neem een invalidentoilet. In Angel-
saksische landen mag iedereen daar gebruik 
van maken. Hier moet je vaak naar een balie 
voor een sleutel. En dat terwijl je met aan-
passingen zoals voor iedereen toegankelijke 
toiletten ook gewoon geld kunnen verdienen. 
Het beste bewijs levert het Cobramuseum in 
Amstelveen. Dat heeft zich enorm ingezet 
voor mensen met een beperking. De omzet 
stijgt boven verwachting want wie zich ergens 
welkom weet, neemt graag nog iemand mee.’

Astrid Mensink

‘Ook voor gemeenten 
gelden die economische 
motieven’

Otwin van Dijk: ‘Toegankelijkheid is omzet. Zo simpel moet je het zien.’

Otwin van Dijk is wethouder van Sociale en Economische Zaken van Doetinchem en voorzitter 
van de Stuurgroep Alles Toegankelijk. Daarin werken ondernemers en mensen met een beper-
king samen met kennisorganisaties en overheden aan vergroting van de toegankelijkheid van 
goederen en diensten. (foto: Jan van den Brink)

wordt. De commissie De Vries biedt hele leuke 
aanknopingspunten met het rapport ‘Werken 
naar vermogen’ over de toekomst van sociale 
werkvoorziening.’

Alles Toegankelijk
‘Ontoegankelijkheid is zelden onwil. Of het 
nu gaat om de arbeidsmarkt, gebouwen of 
producten. Dat merk ik zowel als wethouder 
en als voorzitter van de landelijke stuurgroep 
Alles Toegankelijk. Niemand vindt het fijn als 
de wethouder een lintje komt doorknippen, 
maar de trappen niet op kan komen. Onderne-
mers zijn best bereid tijd, geld en energie te 
steken in betere toegankelijkheid of bijvoor-
beeld handigere verpakkingen. Cliëntenorga-
nisaties hebben er op hun beurt begrip voor 
dat zoiets niet meteen morgen gerealiseerd 
is. We moeten het niet moeilijker maken dan 
het is. 

Met Alles Toegankelijk willen we met elkaar 
laten zien dat er geld te verdienen is met 
mensen met beperkingen. Ook voor gemeen-
ten gelden die economische principes en mo-
tieven. Mijn eigen stad Doetinchem is nog 
lang geen paradijs voor rolstoelers. Maar qua 
stedenbouwkundige structuur is hier wel veel 

“Als bestuurder heb je de taak om je extra 
in te spannen voor mensen die op een of 
andere manier minder zelfredzaam zijn. Ie-
dereen verdient hetzelfde. Mensen met een 
beperking moeten zelf juist extra inspanning 
leveren om mee te doen. Daardoor munten 
ze uit in creativiteit. Ik vind het dus niet 
meer dan vanzelfsprekend dat je je als bur-
ger inspant voor die ander.”

Peter van der Velden is zojuist weer voor zes 
jaar herbenoemd als burgemeester van Breda. 
Niet in het minst door zijn oprechte betrok-
kenheid bij alle lagen van de bevolking. Dat 
die betrokkenheid diepgeworteld is, blijkt uit 
het moment waarop we hem treffen: een uur 
voordat zijn eerste vakantieweek sinds een 
jaar ingaat.  Hij is er stevig aan toe, “maar” 
zegt zijn medewerker, “voor dit onderwerp wil 
hij koste wat kost nog even tijd vrijmaken”. 

De markt voor hulpmiddelen en producten 
voor verminderd zelfredzame mensen wordt 
geschat op 1,75 miljard euro per jaar. In 2008 
werd alleen al aan producten voor diabeten 
174 miljoen euro besteed. Een aanzienlijke 
markt. Niet gek, als je bedenkt dat die markt 
door 20-25% van de bevolking wordt gebruikt.
Peter van der Velden ziet voor de Regiegroep 
West Brabant in ieder geval de taak om te 
zorgen dat de middelen zo verstandig moge-
lijk worden aangewend. “Daarnaast mag je 
ook verwachten dat mensen goed om kun-
nen gaan met hun ziekte: dat betekent geld 
steken in goede voorlichting. Als je het hebt 
over diabetici - en daar hoor ik zelf bij -: ie-
dere dag komen er 200 nieuwe patiënten bij. 
Voornamelijk  type 2.  Alleen al het aanpas-
sen van je leefstijl kan heel veel doen bij dit 
type diabetes. Dus ik pleit: zet in op voorlich-
ting en communicatie. Zodat iedereen zolang 
mogelijk zelf aan preventie kan doen. En als 

mensen iets nodig hebben, zorg dan dat  ze 
niet direct afhankelijk zijn. Maak ze zelf ver-
antwoordelijk. Ik deel dan ook het motto van 
de Taakgroep: benader ze als mensen die iets 
kúnnen. Iedereen kan iets.”

“Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Men-
sen met een beperking kunnen daar prima aan 
deelnemen. Ik was laatst bij de Lunchroom 
De Uitdaging in Ulvenhout. Een goed lopende 
zaak die wordt gedraaid door mensen met een 
verstandelijke beperking. Werkgevers voe-
len vaak schroom bij het aannemen van deze 
mensen: ‘we hebben er geen tijd voor en wie 
begeleidt ze dan?’. Maar dan vergeten zij wat 
een rijke ervaring het kan zijn om te werken 
met iemand met een beperking. Je kunt  er 
iets onbetaalbaars voor terugkrijgen: een op-
gewekte collega die zich volledig inzet!
En ik kan één ding met zekerheid zeggen: met 
de vergrijzing in aantocht gaan we iedereen 
hard nodig hebben op de arbeidsmarkt. We 
moeten onze vooroordelen wegwerken, de be-
perking transparant maken, er over praten en 
je niet schamen. “

Dat ‘inclusief denken’ anno 2010 een econo-
misch motief is, eerder dan doelgroepdenken, 
beaamt Peter van der Velden volmondig: “De 
doelgroep op zich is geen speerpunt meer. Ie-
dereen heeft recht op werk, cultuur, sport en 
iedereen moet zijn bijdrage kunnen leveren 
aan de maatschappij. Zo moet het beleid zijn. 
De Cliëntenraad van Breda is niet voor niks de 
beste van Nederland geworden: zij geven ie-
dereen zelf een rol.”

De Bestuurlijke Regiegroep West Brabant 
neemt zijn verantwoordelijkheid  bij het sti-
muleren van producten voor mensen met een 
handicap of chronisch zieken. “ We moeten 
vooral in de kernen samenwerken en ons sa-

men inspannen: hoe zorg je dat je goed be-
reikbaar bent? Hoe maak je een sluitende 
ketenaanpak voor hulpbehoevenden? Hier is 
een krachtige economie voor nodig. De regio 
voorziet hierin door te investeren in ruimte 
voor bedrijvigheid en arbeidsmarkt; en door 
te zorgen dat op het terrein van voorzieningen 
– sociaal, maatschappelijk en fysiek – in West-
Brabant alles als het ware om de hoek is.”

“De markt voor hulpmiddelen en producten 
voor verminderd zelfredzame mensen is een 
flinke markt. En vanuit dat oogpunt een eco-
nomische factor van betekenis. Maar ik heb dit 
nooit willen vergelijken met de commerciële 
markt. Het gaat om mensen. Het gaat om zelf-
redzaamheid. Voor de toekomst wil ik zeggen: 
accepteer dat meer mensen met een beper-
king meedoen. Geef ze de handvatten om er 
mee om te gaan. Zorg in ieder geval dat je niet 
op deze zorg bezuinigt.”

Pien Rosmalen

‘Accepteer dat meer mensen met een beperking meedoen.’
Peter van der Velden is naast burgemeester van Breda ook voorzitter van de Bestuurlijke 
Regiegroep West-Brabant waarin de negentien Westbrabantse gemeenten samenwerken. In 
deze functie en die van voorzitter van de Diabetesvereniging, spant Van der Velden  zich al 
jaren in voor ‘inclusief denken en doen’.

Burgemeester Breda 
Peter van der Velden



Onderzoek

De Wmo trad op 1 januari 2007 in werking. Het 
doel: zoveel mogelijk mensen laten meedoen 
met de maatschappij. Dit voorjaar heeft het 
SCP, op verzoek van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport de eerste twee 
jaren geëvalueerd. De uitkomsten van die 
evaluatie zijn positief: zo zijn betrokkenen 
positief over de kansen van Wmo, is in veel ge-
meenten meer samenhang in beleid tot stand 
gebracht en sturen de meeste gemeenten de 
maatschappelijke organisaties meer en beter 
aan.
Directeur Paul Schnabel zegt dat het nog te 
vroeg is voor een definitief oordeel, maar dat 
het ‘bepaald niet tegenvalt’. “Als je kijkt hoe 
de Wet tot stand gekomen is, en hoe alle ge-
meenten het zelf maar moesten invullen, dan 
ging het echt niet slecht. De evaluatie gaat 
over de jaren 2007 en 2008. We zien dat het 
nu pas goed op gang komt. Ik denk dat we over 
een paar jaar echt iets kunnen zeggen over 
de effectiviteit van de Wmo. Dan hebben we 
meer ervaring opgedaan. En dan kunnen we 

SCP-directeur Paul Schnabel over Wet maatschappelijke ondersteuning

“De Wmo werkt”waarschijnlijk ook iets zeggen of de mensen 
tevreden zijn en of ze – wat de bedoeling is – 
langer zelfredzaam zijn.”

Uit de evaluatie blijkt dat er een spannings-
veld bestaat tussen de eigen verantwoorde-
lijkheid van de burger en de plicht van de 
gemeente om hem of haar te compenseren. 
Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?
“Dat is nog niet goed geformuleerd. Gemeen-
ten zullen daar zelf vorm aan moeten geven. 
Ik denk dat dat ook per gemeente verschillend 
is; ze zullen niet allemaal dezelfde keuzes 
maken. Waar de één een bepaalde voorzie-
ning biedt, zal een ander dat niet doen. Het 
lijkt me wel verstandig om dit per regio af te 
stemmen, en dat gebeurt ook al tussen veel 
gemeenten. Ook om rechtsongelijkheid te 
voorkomen. Onderling overleg tussen gemeen-
ten lijkt me gewenst, omdat de meeste voor-
zieningen regionaal worden ingezet.”

Het blijkt ook dat vraagsturing leidt tot 
meer zelfredzaamheid van de burger. Hoe 
komt dat?
“Het blijkt inderdaad dat aanvragers zich be-
ter redden als gemeenten kijken welke voor-
zieningen iemand concreet nodig heeft. Het is 
belangrijk vooral goed te kijken naar de vraag 
achter de vraag, naar het hele pakket dat ie-
mand nodig heeft. Iemand kan bijvoorbeeld 
aangeven dat hij een rolstoel nodig heeft, 
maar dat bij doorvragen blijkt dat hij niemand 
heeft om met hem mee te gaan. Dan moet 
daar ook aandacht voor zijn.”

De Wmo geeft gemeenten grote vrijheid om 
het beleid vorm te geven. Toch achten veel 
gemeenten ondersteuning door het rijk van 
groot belang. Tegelijkertijd zeggen gemeen-
ten gefrustreerd te raken door de bemoeie-
nis van de landelijke politiek met hun be-
leidsuitvoering. Hoe kijkt u hier tegenaan?  
“Eén van de voorgangers van de Wmo, de Wel-
zijnswet, werd in zijn geheel door de gemeen-
te uitgevoerd, daar was geen enkele centrale 
sturing. Het nadeel daarvan was evident: er 
was geen zicht op hoe het ging en hoe goed of 
slecht het beleid werd uitgevoerd. Bij de Wmo 
gaat het al beter. Het rijk moet faciliteren 
en zorgen voor kwaliteitsbeleid. Informatie 
bijeen brengen om de kwaliteit van het werk 
te kunnen verbeteren. De eerste anderhalf 
jaar waren er veel aanbestedingsproblemen 
bij de Wmo, en toen heeft de Tweede Kamer 
regelmatig vragen gesteld. Voor de klanten 
zelf is het belang dat ze hulp krijgen en dat er 
niet steeds nieuwe hulpverleners op de stoep 
staan. Dat gaat de laatste tijd duidelijk be-
ter.”

In de uitvoering van de Wmo gaat relatief 
veel aandacht uit naar mensen met een li-
chamelijke beperking. Hoe kunnen andere 
groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met 
een psychische stoornis, beter bij de Wmo 
worden betrokken?

“Dat is lastig. Psychische patiënten vormen 
een veel kleinere groep met een complexere 
hulpvraag. Ik denk dat gemeenten die kennis 
en kunde niet kunnen bieden. Het is te gespe-
cialiseerd; niet-geschoold personeel vindt de 
situatie bij deze mensen thuis soms zelfs ang-
stig makend en durft dan niet meer te komen. 
Ik zou zeggen dat deze hulp uitbesteed moet 
worden op regionale schaal aan organisaties 
als maatschappelijk werk en de GGZ.”

Wmo-raden blijken niet altijd even goed in-
gevoerd in het politiek-bestuurlijke spel en 
in de juiste vergadertechnieken om alle be-
langen evenwichtig af te wegen. Moeten de 
raden beter worden toegerust?
“Ik weet eigenlijk niet of de Wmo-raden zich 
moeten oefenen in het politieke spel. Belang-
rijker is dat niet alle groepen op dit moment 
goed vertegenwoordigd zijn. Zorg dat de ra-
den ervaring opdoen en zorg dat ze van elkaar 
leren. Wat zijn de best practices? Wat werkt? 
Wat werkt niet? Ik kan me goed voorstellen dat 
een organisatie als de VNG de plek is waar dit 
bij elkaar komt. Dat die kennis daar te halen 
is. Dat zou ik een goede zaak vinden.”

André Ritsema

“Mensen schrokken zich kapot. Niemand 
had verwacht dat het zo erg was”, Harm 
Jonker, senior projectmedewerker bij Vi-
lans blikt terug op 24 november 2006, de 
dag waarop de quick scan ‘Risico’s voor 
mensen met beperkingen bij calamitei-
ten’ verscheen. Circa 15 tot 20% van de 
Nederlandse bevolking bleek onvoldoende 
in staat zichzelf te redden bij een calami-
teit. En dat wordt alleen maar erger…

Tot 2006 was er in Nederland weinig aan-
dacht voor vragen als: Kun je met je rolstoel 
de brandtrap af? En: hoe vinden blinden de 
weg naar de nooduitgang? Jonker kreeg 
tijdens het onderzoek zulke huiveringwek-
kende verhalen te horen van mensen met 
beperkingen dat hij besloot zich niet te be-
perken tot een inventarisatie. “Vanwege de 
urgentie hebben we er meteen aanbevelin-
gen bij gedaan. Het is een groot en com-
plex probleem waaraan snel gewerkt moet 
worden!”

Wakker liggen
Jonker vermoedt dat aardig wat hulpverle-
ners na lezing van het rapport wakker heb-
ben gelegen. “De cijfers liegen er niet om. 
Circa 15 tot 20% van de Nederlandse bevol-
king is onvoldoende in staat zichzelf te red-
den bij een calamiteit. Dat is dan het ge-
volg van een verstandelijke, psychische of 
lichamelijke beperking. Of het ligt aan de 
leeftijd: ook jonge kinderen en ouderen lo-
pen meer risico doordat ze bijvoorbeeld de 
impact van iets als kortsluiting niet overzien 
of de weg naar de nooduitgang niet weten.” 

Het rapport bracht een kentering in denken 
teweeg. Voor het eerst werd inzicht gebo-
den in de problematiek. Dat leverde geen 
positief beeld op. “Indertijd waren wij 
heel voorzichtig met het percentage, we 
interpreteerde conservatief”, vertelt Jon-
ker. Vandaag de dag zou hij het percentage 
mensen dat zich niet kan redden hoger in-
schatten, namelijk meer richting de dertig 
procent. Want zowel risicodreiging als ver-

grijzing nemen in hoog tempo toe. En steeds 
meer mensen met een beperking wonen 
zelfstandig. “Trouwens, voor je het weet 
zit je zelf in deze risicogroep”, stelt Jonker. 
“Als je been in het gips zit door een sport-
blessure of wanneer je hoogzwanger bent… 
Dat is dan weliswaar tijdelijk, maar bij een 
calamiteit ben je toch sneller het haasje. Of 
het obstakel. Want op je krukken beweeg je 
niet alleen lastig zelf richting nooduitgang, 
men struikelt ook sneller over jou…” 

Snel resultaat binnen handbereik
Een opvallende constatering van de onder-
zoekers was dat Nederland vergeleken met 
landen als de VS en Canada achter loopt als 
het gaat om aandacht voor het probleem. 
Jonker relativeert dat enigszins. “In  Neder-
land zijn er voldoende voorbeelden van best 
practices die al op kleine schaal worden toe-
gepast. Met  algemene maatregelen valt al 
snel resultaat te behalen.

Een goed voorbeeld is de groeiende bewust-
wording van het belang van toegankelijk-
heid. Als je nieuwbouw en openbare ruimte 
vanaf het begin toegankelijk bouwt, ben je 
preventief bezig. Dat is per definitie veili-
ger en ook nog goedkoper. Zeker als je niet 
alleen de voorschriften, maar ook de prak-
tische ervaringen van mensen met beperkin-
gen meeneemt, iets wat we bij Vilans van 
nature doen. Gemeenten kunnen eenvoudig 
hun cliëntenraden actief betrekken bij be-
leid en ontwikkeling van instrumenten en 
leefomgeving.” 

Verrast en overvraagd
Wat beveelt het rapport aan? Er moet in ie-
der geval aandacht zijn voor informatie en 
bewustwording. Zowel bij de mensen met 
beperkingen zelf als bij gemeenten, hulp-
diensten en organisaties voor wonen en 
zorg. Want zo voorspelden de onderzoekers 
in 2006: “Wie in opleiding en oefening geen 
aandacht besteedt aan dit probleem, zal 
meer en meer verrast en overvraagd worden 
als bij een calamiteit blijkt dat er allerlei 

Het rapport dat insloeg als een bom
Harm Jonker over ‘Risico’s voor mensen met 
beperkingen bij calamiteiten’

Harm Jonker is senior projectmedewerker participatie, zelfredzaamheid 
en technologie bij Vilans, een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied 
van langdurige zorg. Hij is auteur van het rapport ‘Risico’s voor mensen 
met beperkingen bij calamiteiten’. Dat realiseerde  hij samen met collega 
Anne van der Graaf en Jack Wever en Paul van Soomeren van DSP-groep. 
Binnenkort verschijnt bij Vilans de ‘Calamiteitenchecklist kleinschalige 
woonvormen’.
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Voorlichtingsmateriaal

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 
35 % van de gemeenten specifiek 
voorlichtingsmateriaal heeft ont-
wikkeld voor inwoners met een be-
perking. 
Het ministerie van BZK zoekt op dit 
moment - samen met gemeenten, 
regio’s en organisaties uit het veld 
- naar nieuwe wegen om zelfstandig 
wonende mensen met een beper-
king te stimuleren hun veiligheids-
situatie onder de loep te nemen. 

Bron: Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

mensen met een beperking het slachtoffer 
zijn”. 

“Aanvullend onderzoek is zinvol”, stelt 
Jonker. “Hoe is het gesteld met de zelfred-
zaamheid van verschillende groepen met 
een beperking, bijvoorbeeld in zelfstan-
dige, kleinschalige woonvormen? Wat doen 
mensen met een verstandelijke beperking 
of dementerenden bij een calamiteit? Hoe 
krijg je ze geëvacueerd? Daarvan weten we 
absoluut onvoldoende. 

Er is een heldere en eenduidige visie nodig 
op dit onderwerp. Versnippering dreigt en 
dat is zonde van de energie. Dit onderwerp 
hoort beleidsmatig gezien ook meer thuis 
bij toegankelijkheid en participatie en bij 
inclusief beleid. Nu raakt het wat geïsoleerd 
onder de noemer calamiteitenbestrijding. 
Daar moeten we alert op zijn.”

Astrid Mensink

De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) loopt ‘goed’. 
Volgens directeur Paul Schna-
bel van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) heeft de wet 
bijvoorbeeld geleid tot meer 
aandacht voor de sociale samen-
hang in gemeenten.

MOVISIE Diversiteitsprijs 2010
Léven met beperkingen... Hoe anders mag je zijn? 
De MOVISIE Diversiteitsprijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diver-
siteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het thema van 2010 is Léven met beper-
kingen: meedoen voor chronisch zieken en mensen met een psychische, verstandelijke 
of lichamelijke beperking.

“Inclusief beleid gaat over meedoen: voor chronisch zieken en mensen met een psychische, 
verstandelijke of lichamelijke beperking”, vertelt projectleider Annie Oude Avenhuis. “Het 
gaat hierbij niet alleen om Wmo-beleid, maar het raakt aan álle beleidsterreinen. Denk 
bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van gebouwen, de inrichting van woonwijken of de 
geschiktheid van het onderwijs of empowerment van mensen met beperkingen. Ook in de 
bejegening valt nog veel te verbeteren. Wij zijn ons er vaak niet van bewust dat we mensen 
buitensluiten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om projecten in te sturen. Door de 
prijs verzamelen wij veel voorbeelden van hoe het anders kan: dat werkt inspirerend! 
MOVISIE definieert diversiteit als het tegengaan van sociale uitsluiting. Of anders gezegd: 
het realiseren van inclusief beleid. Daarbij hanteren wij de zes anti-discriminatiefactoren 
als uitgangspunt. Te weten: sekse, etniciteit, leeftijd, handicap, religie en seksuele voor-
keur.” 

Tot 15 september 2010 kunt u een project inzenden waarbij u zelf betrokken bent. Ook kunt 
u één of meerdere projecten van anderen voordragen. U kunt de projecten indienen door 
het inschrijfformulier in te vullen op www.movisie.nl/diversiteitsprijs. 

Zeven gouden tips voor inclusief beleid

1. Inclusief beleid ontwikkelen doe je niet alleen. Zorg voor samenwerking.

2. Gebruik de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking.

3. Inclusief beleid ontstaat alleen als je je kunt en wilt  inleven in de ander.

4. Beloon goede voorbeelden en deel ze met andere gemeenten.

5. Zet jezelf op de (inter)nationale kaart als inclusieve gemeente.

6. Laat mensen met een beperking tijdig meedenken.

7. Stel prioriteiten: kies en focus. 



we benutten door beter samen te werken. 
‘Geen nood bij brand’ is een platform zon-
der autoriteit. Alle communicatie die bin-
nen dit project plaats vindt, gaat niet uit 
van gezag, maar gaat uit van een platform 
waarin je met elkaar kennis deelt”.

Strategische reis
Naast een innovatieprijs heeft de praktijk 
inmiddels uitgewezen dat dit project suc-
cesvol is. In de veiligheidsregio draait het 
project inmiddels bij 20  zorginstellingen. 
Maar Kuyvenhoven ziet het in een groter 
plaatje: “Bij dit project draait het niet 
alleen maar om die veiligheidsexpeditie. 
‘Geen nood bij brand’ bevordert niet alleen 
de veiligheid in de gezondheidszorg, maar 
zet ook aan tot denken over de bestaande 
rollenpatronen. Vanuit dit project hebben 
wij geleerd hoe onze rol kan gaan verande-
ren in de toekomst. En dat is heel waarde-
vol!” 

René de Jong

Voor meer informatie:
www.geennoodbijbrand.nl

Veiligheid
Innoverend project brandweer Gelderland-Midden:
‘Geen nood bij brand! Brandveiligheid in de zorg’
Het project ‘Geen nood bij brand! Veilig-
heid in de zorg’ is gerealiseerd om veilig-
heidbewustwording in zorginstellingen te 
kunnen verbeteren. Hierbij is het uitgangs-
punt dat brandweer, zorginstelling en cli-
ent tijdens een veiligheidsexpeditie samen 
kijken of een gebouw brandveilig is en hoe 
dit verbeterd kan worden. Hoofd proactie, 
preventie en preparatie Jan Kuyvenhoven 
van de brandweer Gelderland Midden: “Dit 
project innoveert niet op het technische 
of organisatorische vlak, maar juist op het 
gebied van samenwerking. Dat maakt het 
zo uniek!”. 

De aanleiding
Mede naar aanleiding van de Schipholbrand 
in 2005 hebben de ministeries van BZK, VWS 
en VROM een actieprogramma brandveilig-
heid opgezet waarin staat dat men bij het 
veiligheidsdenken in Nederland meer afstand 
moet nemen van regels en zich meer zou 
moeten richten op maatwerk. Dit geldt met 
name voor zorginstellingen, gevangenissen, 
scholen en kinderdagverblijven. Gebouwen 
waar vooral veel verminderd zelfredzame 
mensen verblijven. Kuyvenhoven: “Bij de op-
start van dit project was dan ook de vraag: 
hoe betrekken wij de gezondheidzorg bij het 
creëren van veiligheid en hoe kunnen wij 
samenwerken? Het project ‘Geen nood bij 
brand!’ is ontwikkeld in samenwerking met 
Siza Dorp Groep en de Taakgroep Handicap 
en Lokale Samenleving. Met behulp van deze  
organisaties waren we in staat het project 
een betere basis te geven”.

Jan Kuyvenhoven: 
‘Afspraken werken 
beter dan regels’

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daar-
om was er in Moerdijk in november 2009 
op vrijdag de 13e een dag over de veilig-
heid en zelfredzaamheid, met speciale 
aandacht voor mensen met een beperking.
 
Op vrijdagmiddag de 13e gonsde het van de 
activiteiten in het gemeentehuis. De tijde-
lijke receptioniste heette bezoekers wel-
kom. Zij is doof. Bezoekers moesten geba-
ren gebruiken om met haar te praten. Ook 
de zeskamp daagde de deelnemers uit: een 
hindernisbaan afleggen in een rolstoel, ge-
blinddoekt in een tunnel op de tast obstakels 
vermijden of bij foto’s raden welke beper-
king de persoon heeft. De teams van burge-
meester en wethouders, Wmo-ambtenaren, 
brandweerlieden en burgers met en zonder 
beperking kregen zo volop de kans te ont-
dekken wat nodig is voor de zelfredzaam-
heid van mensen met een beperking. En dat 
in een speelse en ontspannen sfeer. “Ik was 
nog nooit in een evacuatiestoel de trap af-
gedragen. Ik vond het machtig mooi om mee 
te maken”, aldus een deelneemster. In een 
andere zaal werd de film ‘Niet bang, maar 
voorbereid’ vertoond, over een goede voor-
bereiding op calamiteiten. Daarnaast hielden 
bestuurders en veiligheidsambtenaren een 
rampenoefening in een opblaasbaar vlot.
 
Bewustwording
De dag werd georganiseerd door de gemeen-
te Moerdijk, het gehandicaptenplatform ‘De 
Kernen’, de Wmo-raad, de brandweer, de 
Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving 
en Programma VCP (Versterking CliëntenPo-
sitie). Hoe ludiek de activiteiten ook waren, 
het doel was serieus: onderzoeken wat no-
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Veiligheidsexpeditie

Dag voor veiligheid en zelfredzaamheid in Moerdijk Persoonlijk veiligheidsplan
In nog lang niet alle huizen in ons land zijn 
(relatief eenvoudige en goedkope) maat-
regelen getroffen die de brandveiligheid 
kunnen verhogen. Net als veel andere bur-
gers blijken ook burgers met een beper-
king zich nauwelijks bezig te houden met 
de veiligheid in de eigen leefomgeving. 
Maar mogelijk zijn ze wel kwetsbaarder 
áls er iets gebeurt. Voor die gevallen zou-
den zij voor zichzelf een veiligheidsplan 
moeten hebben, en goede afspraken met 
buren, buurtgenoten, familie en vrienden 
over hulp. En ervoor zorgen dat ze niet 
direct onthand zitten als enige tijd bin-
nenshuis blijven noodzakelijk is, of juist 
onderdak elders moet worden gezocht. 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

Politie leert omgaan met 
psychische stoornissen

Hoe kan je als agent effectief omgaan 
met mensen met een psychische stoornis? 
Daarvoor is nu lesmateriaal ontwikkeld.
Mensen met psychiatrische problema-
tiek vertonen vaak afwijkend gedrag dat 
wordt beschouwd als beangstigend en sto-
rend. Burgers schakelen hiervoor steeds 
vaker de politie in voor hulp. Maar weet  
een politieman wel hoe hij met mensen 
met psychiatrische stoornis moet omgaan?  

Op www.politieengedrag.nl is al het 
materiaal beschikbaar. 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

dig is voor de veiligheid en zelfredzaamheid 
van burgers, ook die met een beperking. Ria 
Neelen-Rijsdijk, secretaris van het gehandi-
captenplatform licht toe: “Het belangrijk-
ste doel was bewustwording, bij hulpverle-
ners én bij mensen met een handicap zelf. 
Lang niet iedereen kan zich bij een brand 
zelf snel uit de voeten maken. Welke voor-
zorgsmaatregelen kun je zelf nemen? Een 
hulpverlener weet lang niet altijd hoe hij 
met handicaps kan omgaan. Hoe praat je 
bijvoorbeeld met iemand die moeilijk be-
grijpt wat je zegt? Of hoe evacueer je ie-
mand in een rolstoel?” Voormalig Wethouder 
Wil Vissers blikte aan het einde van de dag 
tevreden terug. “Ik hoop dat u uw ervarin-
gen nooit in de praktijk hoeft toe te pas-
sen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor 
twee, en een ge-
oefend mens voor 
drie. Hier staat 
nu een grote 
groep mensen die 
van wanten weet 
als het aankomt 
op de veiligheid 
en redzaamheid 
van henzelf en 
anderen.”  

Blijvende 
aandacht
Het platform 
heeft veiligheid 
en zelfredzaam-
heid al langer op 
de agenda staan. 
Zo heeft men 
voorlichting gege-

ven aan de vrijwillige brandweercorpsen van 
de gemeente. Daarnaast heeft men overleg 
tot stand gebracht tussen een brandweer-
commandant en het management van twee 
zorginstellingen. De komende periode staat 
overleg met ambulancediensten op de rol. 
Men gaat ook bij de gemeente pleiten voor 
een evacuatiestoel in het gemeentehuis en 
voor aandacht voor mensen met een beper-
king in álle beleidsterreinen. De volgende 
activiteit, een grote informatiemarkt in de 
week van de chronisch zieken, staat al in de 
steigers. “Bij elke activiteit bereik je weer 
andere mensen”, aldus Ria Neelen-Rijskijk. 
“We blijven gewoon aan de weg timmeren.”

Heleen van Tilburg

Het project
‘Geen nood bij brand!’ bestaat uit een veilig-
heidsexpeditie waarbij een personeelslid en 
een bewoner van een zorginstelling samen 
met de brandweer kijken naar de veiligheid 
in de instelling. Hierbij loopt de brandweer 
niet voorop, maar laat de mensen zelf ont-
dekken welke zaken verbeterd kunnen wor-
den. Tijdens de veiligheidsexpeditie worden 
foto’s gemaakt die worden geplaatst in een 
expeditierapportage. Deze rapportage kan 
vervolgens worden omgezet in een digitaal 
trainingsprogramma voor BHV’ers van de be-
treffende instelling.
Met name de rol van de brandweer is in dit 
project anders. De brandweer treedt op als 
adviseur. “En dat is anders dan als brandweer 
in uniform binnenwandelen, technische te-
korten constateren en dreigen met een boe-
te als de problemen niet worden opgelost. 
Door op deze wijze samen te werken krijg je 
veel meer gedaan, en worden veranderingen 
sneller gerealiseerd. Als deze ontwikkeling 
succesvol is, betekent dat wij als brandweer 
echt anders te werk zullen moeten gaan. 
Onze handhavende rol zal dan voor een groot 
deel plaats moeten maken voor een advise-
rende rol. Dat zal op den duur  ook gevolgen 
hebben voor onze opleidingen”, aldus Kuy-
venhoven. 

Het vormen van beleid
“De laatste stap die we willen maken is een 
opschaling van het project waarbij er van-
uit dit project beleid gevormd gaat worden. 
Dat betekent dat je vanuit een risicobena-
dering kunt aangeven welke vorm het vei-
ligheidsmanagement moet krijgen en welke 
verantwoordelijkheden worden verdeeld 
tussen een instelling en de brandweer”. Kuy-
venhoven kijkt hierbij wel met een kritisch 
oog naar de personen die dit beleid vorm 
dienen te geven: “Opvallend vind ik dat je 
weinig bestuurders en beleidsmakers van 
instellingen ziet op congressen over veilig-
heid. De eerste zorgverlener en de eerste 
leidinggevende weten doorgaans heel goed 
waar de knelpunten zitten. Maar ik denk 
dat er op het allerhoogste niveau nog heel 
veel te winst te behalen is. Bestuurders en 
beleidsmakers zouden meer inzicht moeten 
hebben in welke verantwoordelijkheden ze 
hebben en voor welke verantwoordelijkhe-
den ze worden betaald”. 

Economische voordelen
Kuyvenhoven vervolgt: “Het project brengt 
niet alleen veiligheidswinst, maar ook eco-
nomische winst. Als je als bedrijf of instel-
ling in je proces door een controle van de 
brandweer ineens iets moet veranderden, 
dan moet je bepaalde zaken stopzetten. 
Daarbij moeten er vaak op korte termijn 
grote kosten gemaakt worden. Dat is finan-
cieel niet aantrekkelijk. Het kan zijn dat als 
je even verder nadenkt en vanuit de cliënt 
redeneert, dat je met andere technische 
voorzieningen die goedkoper zijn, ook uit de 
voeten kunt. Of dat je sommige voorzienin-
gen weg laat, omdat je vertrouwt in orga-
nisatorische maatregelen. Maar het kan ook 
zijn dat organisatorische maatregelen weer 
heel duur blijken en dat je tijd en ruimte 
moet nemen om te bepalen of je het met 
technische zaken kunt oplossen”.

Verantwoordelijkheid van gemeenten
“Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
veiligheid’’, zegt de brandweerofficier Kuy-
venhoven. “Daarbij richten zij het vergun-
ningentraject in. Ik denk dat het goed is als 
gemeenten echt nadenken over het instru-
ment vergunningen en handhaving. Het zou 
mooi zijn als zij gaan nadenken over metho-
des waarmee je op een efficiënte manier 
veiligheid kan realiseren in plaats van alleen 
maar te kijken naar vergunningen. Het is 
goed als zaken vast worden gelegd op papier, 
maar daar heb je echt nog geen veiligheid 
mee gecreëerd. Het is voornamelijk belang-
rijk daar bestuurlijk over na te denken. Dat 
vraagt samenwerking, transparantie en ken-
nis. Misschien is het wel zo dat je minder ju-
risten nodig hebt, en meer mensen die zich 
inhoudelijk bezig houden met  veiligheid”. 

Innovatieprijs Brandveiligheid 2010
Het project ‘Geen nood bij brand! Brandvei-
ligheid in de zorg’ heeft op 22 april 2010 de 
Innovatieprijs Brandveiligheid 2010 gewon-
nen. De prijs werd uitgereikt tijdens het 
Nationaal Brandveiligheidscongres. SBR, het 
kennisplatform voor de bouw, schrijft de prijs 
jaarlijks uit voor het meest vernieuwende 
idee van risicobenadering voor brandveilig-
heid in de bouwwereld. Kuyvenhoven: “Bij 
innovatie denkt men vaak aan techniek. Wat 
dit project nu zo bijzonder maakt, is dat het 
uit gaat van een ketenbenadering. De brand-
weer gaat in dit project ook uit van de kracht 
van andere partijen. Die krachten kunnen 

Foto: Gehandicaptenplatform ‘De Kernen’
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Sinds kort is hij burgemeester in Maas-
tricht, maar tien jaar geleden was hij dit 
in Enschede. Vandaar dat het thema ‘ram-
pen en veiligheid’ Jan Mans na aan het hart 
ligt. Hij gaat zelfs een stap verder: “Veel 
mensen die crisisplannen en draaiboeken 
maken, gaan voorbij aan de verminderd 
zelfredzamen in onze samenleving. Terwijl 
juist zij extra hulp nodig hebben. Daarom is 
het bij rampen letterlijk van levensbelang 
om inclusief te denken en te doen!”

Tijdens de vuurwerkramp in Enschede 
speelde het onderwerp ‘verminderd zelf-
redzaamheid’ nog geen rol. “We hadden 
onze handen al vol aan het oplossen van de 
chaos.” Uit de evaluatie van de ramp volg-
de de oprichting van het Netwerk Crisisbe-
heersing. “Samen met andere bestuurders 
dachten we na over onze ervaringen, zoals 
de Herculesramp en de moord op Pim For-
tuyn. Dit netwerk functioneerde een aantal 
jaren prima en is nu opgegaan in het Ge-
nootschap van Burgemeesters.” 

‘Inclusief denken en doen is letterlijk van levensbelang.’ 

Het Nederlands 
Genootschap van 
Burgemeesters over 
veiligheidsbeleid

Het Nederlands Genootschap van Bur-

gemeesters (NGB) is sinds ca drie jaar 

betrokken bij de activiteiten van de 

Taakgroep Handicap en Lokale Sa-

menleving. Het NGB  ondersteunt 

de doelstellingen van de Taakgroep 

die zich inzet voor het volwaardig 

burgerschap van verminderd zelf-

redzame mensen. Zowel in beleids-

matig opzicht als in concrete pro-

ducten (zoals het indrukwekkende 

Rvarium®) heeft de Taakgroep haar 

bestaansrecht inmiddels bewezen. 

De doelstelling van de Taakgroep 

heeft voor burgemeesters in het bij-

zonder raakvlakken met de veiligheid-

sportefeuille. Het NGB is van mening 

dat de ervaringen van verminderd 

zelfredzame mensen zouden moeten 

worden meegenomen in veiligheids-

beleid. Praktische oplossingen kunnen 

de eigen zelfredzaamheid bij rampen 

en crises vergroten. De ervaring uit 

diverse gemeenten leert dat het een 

te simpele gedachte is dat iedereen 

zich bij rampen en crises zelf kan red-

den. Het NGB is het met de Taakgroep 

Handicap en Lokale Samenleving eens 

dat het van het grootste belang is om 

niet alleen vóór deze mensen passend 

beleid te ontwikkelen, maar vooral 

mét deze mensen in gesprek te zijn. 

mr. drs. W. (Wouter) Jong - coördina-

tor crisisbeheersing NGB

Crisis en veiligheid
Vanwege zijn kennis over de combinatie 
crisis en veiligheid werd Mans door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties gevraagd om ‘in het Haag-
se’ veiligheidsoefeningen te begeleiden. 
Daarin kwam ook het thema verminderde 
zelfredzaamheid zijdelings aan de orde. 
Uit interesse nam Mans vervolgens deel aan 
de werkgroep Veiligheid en verminderde 
zelfredzaamheid. “We zijn bezig met al-
lerlei projecten om het inclusief denken en 
doen onder de aandacht te brengen, zoals 
op de Veluwe. Daar kamperen veel men-
sen, maar bij een brand is het lastig om uit 
dat gebied weg te komen. Vooral voor ver-
minderd zelfredzamen, zoals rolstoelers. In 
oefeningen maken we duidelijk dat mensen 
naar een open plek moeten gaan, moeten 
zorgen voor ontsnappingsroutes én -mid-
delen, zoals een kar voor rolstoelers. Want 
ook mensen die verminderd zelfredzaam 
zijn, moeten kunnen vluchten!”

“In Nederland hebben we het allemaal 
goed voor elkaar. Toch kan er van alles 
gebeuren, een brand of, zoals wij hier 
vorig jaar in de regio meemaakten, een 
crash van een vliegtuig. Professionele 
hulpdiensten doen er alles aan om snel 
ter plaatse te zijn, maar in de eerste cru-
ciale minuten zijn mensen op zichzelf en 
op elkaar aangewezen,” zegt burgemees-
ter Jan van Zanen van Amstelveen. Dank-
zij een pilot én allerlei hulpmiddelen en 
tips weten Amstelveners beter wat zij op 
zo’n moment kunnen doen.

De gemeente Amstelveen is onderdeel van 
de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 
Deze regio startte in 2008 met het ontwik-
kelen van manieren om (zelf)redzaamheid 
te verankeren in haar beleid. In 2009 be-
gon zij als één van de vier landelijke proef-
tuinen met het testen van initiatieven om 
(zelf)redzaamheid te benutten en te ver-
sterken. Van Zanen: “Met behulp van deze 
pilot testen we manieren om met onze 
burgers te communiceren over hoe je meer 
(zelf)redzaam kunt zijn. Ook kunnen we 
minder valide mensen handreikingen bie-
den en bovendien maakt zelfredzaamheid 
mensen weerbaarder in crisissituaties.”

Hoog percentage
Uit cijfers van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken blijkt dat 20 tot 25% van de 
burgers verminderd zelfredzaam is. “Dat 
is een hoog percentage,” zegt Van Zanen. 
“Maar eigenlijk zegt het niet zo heel veel, 
want iederéén kan verminderd zelfredzaam 
zijn. Natuurlijk, de mensen met een be-
perking of senioren, maar zij hebben vaak 
begeleiders of een groot sociaal netwerk. 
Nee, het is veel breder. Bijvoorbeeld als 
je je bril kwijt bent of iets hebt gebroken, 
dan ben je ineens een stuk minder (zelf)
redzaam. Of kijk eens in je straat zelf, 
een buurvrouw die van de trap is gevallen: 
weet je dat dan? Er zijn veel méér vermin-
derd zelfredzame mensen dan gedacht.”

‘Er wórdt geholpen!’ 
Uit ervaring weet de burgemeester dat veel 
mensen willen helpen in noodsituaties. “Ik 
herinner me nog levendig de vrouw die 
meteen na de poldercrash haar schuur ter 
beschikking stelde. En onlangs nog reed 
een moeder met haar twee kinderen par-

Burgemeester Jan van Zanen, Amstelveen:
‘Maak burgers bewust en stimuleer ze om te helpen’

does de Amstel in. Meteen schoten zes 
mensen haar te hulp en doken het koude 
water in. Zo’n gebeurtenis onderstreept 
voor mij dat er wórdt geholpen!” De proef 
in Amstelveen, in een wijk met studenten 
en in een wijk met veel ouderen, toont aan 
dat de interesse bij burgers om anderen 
te helpen groot is. “Mensen begrijpen dat 
het noodzakelijk is. Zij vragen zich alleen 
af: wát moet ik doen bij een verkeerson-
geluk, als een kind in het water valt, de 
stroom uitvalt, iemand zich verslikt of als 
iemand zich verbrandt? Hoe meer mensen 
weten wát zij kunnen doen, hoe beter zij 
hulp kunnen bieden nog voordat de hulp-
diensten er zijn.”

Professionals en burgers samen
Van Zanen voegt hieraan toe, dat dit er-
toe kan leiden dat de professionals de hulp 
van burgers bij calamiteiten beter benut-
ten. “Hulpdiensten moeten zich realiseren 
dat burgers óók hulp kunnen bieden. Denk 
nog maar aan al die toevallige passanten 
die hielpen bij de poldercrash. Nee, laat 
burgers toe en stuur ze niet weg op het 
moment dat je als professional arriveert. 
Werk samen, want ook burgers kunnen een 
belangrijke rol spelen in het voorkomen 

van ongelukken en het niet erger laten 
worden. Als we dit potentieel onder de bur-
gers beter benutten en zelfs versterken, 
dan neemt de veiligheid toe!”

Wat doe je?
Speciaal voor dit doel ontwikkelde de ge-
meente Amstelveen de campagne ‘Wat 
doe je’. Daarmee wil de gemeente haar 
burgers bewuster maken van de risico’s in 
hun eigen omgeving. En zij willen burgers 
stimuleren om hun kennis en vaardigheden 
op het gebied van veiligheid te vergroten. 
“Met het oog daarop hebben we ook www.
watdoeje.nl gelanceerd. Op deze site kun-
nen burgers onder meer tips vinden over 
veiligheid en over hoe te handelen bij on-
gelukken en noodsituaties.” 

Weerspiegeling landelijk beeld
Ook al is de ‘proeftuin’ nog niet af, Van 
Zanen neemt al wel een subtiel voorschot 
op de resultaten: “Er komen nieuwe pro-
tocollen voor brandweer, politie en GHOR 
(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongeval-
len en Rampen) over hoe om te gaan met 
burgers die hulp kunnen bieden tijdens ca-
lamiteiten.”

Ambassadeur
Van Zanen maakt ook graag zijn collega-
bestuurders attent op het belang van zelf-
redzaamheid van mensen. “We kunnen 
méér dan we denken, daar geloof ik hei-
lig in! Daarom voel ik mij ambassadeur om 
dit onderwerp regelmatig aan te snijden 
op bijeenkomsten en dergelijke. En tegen 
burgemeesters en wethouders zou ik wil-
len zeggen: Ga er in je gemeente mee aan 
de gang en hou het vooral laagdrempelig. 
Speel in op de wensen en behoeften van 
de burgers. Op ‘watdoeje.nl’ staan volop 
handreikingen...”

Jeroen van der Bijl

“Inclusief denken en 
doen maakt het voor 

verminderd zelfredza-
me mensen veiliger.”

Jan Mans, burgemeester Maastricht, 
over combinatie crisis en veiligheid

Veiligheid
Wakker
Mans merkt dat steeds meer rekening wordt 
gehouden met mensen die verminderd zelf-
redzaam zijn. “We worden langzamerhand 
wakker en nu is iedereen bezig met beleid 
en voorzieningen. Sowieso is bij gemeenten 
toegankelijkheid vanzelfsprekend, bijvoor-
beeld voor rolstoelers. Maar we moeten 
wél alert blijven! Op het gebied van vei-
ligheid bijvoorbeeld is nog lang niet overal 
sprake van inclusief denken en doen.”

Op de goede weg
Mans ziet dat terug in zijn eigen praktijk. 
“In het overleg met brandweer of politie, 
of bij de vorming van een nieuw college, 
komt dit thema gewoonweg nog niet aan de 
orde. Toch zou het vanzelfsprekend moeten 
zijn.” Hij denkt dat het ook te maken heeft 
met het feit dat in Nederland veiligheid al-
léén een zaak is van politie, brandweer en 
burgemeester. “Gelukkig krijgen zij steeds 
meer in de gaten dat je er concreet over 
moet nadenken én zaken moet regelen. Als 
dat bewustzijn nu snel verder groeit, dan 
zijn we op de goede weg. Inclusief denken 
en doen maakt het voor verminderd zelf-
redzame mensen veiliger. Zo eenvoudig is 
het!”

Jeroen van der Bijl



SBR-directeur Jack de Leeuw over brandveiligheid en zelfredzaamheid:

‘Niet regels, maar risico’s centraal stellen’
De afgelopen jaren waren er diverse grote 
calamiteiten, zoals in Volendam en Ensche-
de. Toch vallen per jaar slechts 50 doden 
door brand. “Dat lijkt niet alarmerend, 
maar wordt het wél! Want er zijn serieuze 
bedreigingen voor de brandveiligheid, met 
als belangrijkste de komende bezuinigingen 
op brandweer en ambtelijk apparaat,” zegt 
ir. Jack de Leeuw, algemeen directeur van 
kenniscentrum voor de bouw SBR. “Boven-
dien neemt – onder meer door de vergrij-
zing - het aantal verminderd zelfredzame 
mensen toe. Dat is een schrikbeeld, want 
juist die groep heeft extra hulp nodig bij 
een brand!”

SBR is al 50 jaar betrokken bij ontwikkelingen 
in de bouw. Als het kennisplatform voor de 
bouw brengt zij partijen bij elkaar en helpt 
ze bij het creëren, overdragen en implemen-
teren van bouwkennis. In het denken over 
brandveiligheid van gebouwen ziet De Leeuw 
een duidelijke omslag. “Tot nu toe staat bij 
een brand vooral de bouwregelgeving cen-
traal. ‘Hebben we voldaan aan de regels, vol-
doende gecontroleerd, kunnen we iemand de 
schuld geven?’ En is ergens een fout gemaakt, 
dan komt er gewoon een regel bij. Maar we 
moeten niet star blijven kijken naar het nale-
ven van regels, maar juist naar het vaststellen 

van risico’s.” 
Risicobenadering
De Leeuw ziet dat de brandveiligheidswereld 
steeds meer werkt met risicobenaderingen. 
“Per situatie, per soort gebouw en per ge-
bruik wordt de brandveiligheid bepaald. Een 
fabriekshal bijvoorbeeld vraagt andere veilig-
heidseisen dan een ziekenhuis. In een fabriek 
zijn die vooral gericht op materiële zaken, 
maar in een ziekenhuis draait alles om mensen 
die niet zelfredzaam zijn. Dat brengt andere 
risico’s met zich mee en dus andere brandvei-
ligheidsmaatregelen.” De verantwoordelijk-
heid daarvoor ligt nu en in de toekomst altijd  
bij de gebouweigenaar. “Dus adviseren wij de 
gebouweigenaar en zijn bouwteam om al in 
de ontwerpfase van een gebouw te overleg-
gen met de brandweer. Dat betekent preven-
tief denken en inschatten welke maatregelen 
je moet treffen in bepaalde situaties. Een 
sprinklerinstallatie bijvoorbeeld is een maat-
regel om het risico van verminderde zelfred-
zaamheid te verkleinen.”

Brandveiligheid en bouwsector
Helaas leeft brandveiligheid binnen de bouw-
wereld nog niet erg, constateert De Leeuw. 
“De algemene opvatting is dat het onderdeel 
is van de bouwregelgeving en ‘dus is het wel 
goed’. Ook opmerkingen als ‘daar heb je ad-

viseurs voor’ en ‘de brandweer lost het wel 
op’ zijn kenmerkend. Helaas moet ik zeg-
gen!” Daarom doet de SBR er veel aan om 
het denken over brandveiligheid binnen de 
bouwsector een steviger plek te geven. “Jaar-
lijks, afgelopen voorjaar voor de vierde keer, 
organiseren wij bijvoorbeeld het nationale 
brandveiligheidscongres. Daar brengen we 
bouwsector en brandweer met elkaar in ge-
sprek. Tot onze tevredenheid wordt dit con-
gres steeds meer een platform waar bouwers 
en brandweer ontwikkelingen en ideeën over 
brandveiligheid delen.” 

Innovatieprijs
Tijdens dit congres werd ook de jaarlijkse in-
novatieprijs voor brandveiligheid uitgereikt. 
“De winnaars hadden een goed idee over hoe 
je brandveiligheid kan organiseren voor men-
sen die minder zelfredzaam zijn, namelijk 
door intensief overleg tussen zorginstellingen, 
gemeenten en brandweer.” 

Bouwonderwijs
Een minstens zo belangrijke plek om het 
thema brandveiligheid in de bouwsector in 
te bedden, is het onderwijs. “Tot voor kort 
speelde dit thema nog niet echt een duide-
lijke rol in het bouwonderwijs. Daarom heeft 
de SBR onder meer meegewerkt aan het op-

zetten van een lectoraat Brandveiligheid aan 
de Saxion Hogeschool. Dat gaat ongetwijfeld 
leiden tot een betere integratie van brandvei-
ligheid in het bouwen, ook met het oog op de 
zelfredzaamheid van mensen.”

Hoger bouwen
Een heikel punt vindt De Leeuw de interesse 
van gemeenten in en de kennis over brand-
veiligheid. “Daarin wil de SBR faciliteren. 
Gemeenten kunnen een beroep doen op BRIS, 
onze digitale kennisbank op het gebied van 
bouwregelgeving. Zij vinden hier alles, van 
wetten, besluiten en regelingen tot NEN-nor-
men, jurisprudentie, Politiekeurmerk Veilig 
Wonen en NIBRA-publicaties.” Hij vindt het 
ook een must dat gemeenten zich informeren: 
“Nederland bouwt steeds vaker complexer én 
hoger, maar veel gemeenten houden gewoon 
vast aan de regelgeving, zoals voor de vlucht-
duur. Binnen 7 à 8 minuten moet namelijk ie-
dereen een gebouw kunnen verlaten. Maar is 
een gebouw meer dan 70 m hoog, dan kost 
ontvluchten via de trap veel meer tijd. Geluk-
kig hebben gemeenten en brandweer samen 
een richtlijn voor hogere gebouwen opge-
steld. Als SBR vinden we dat ook een must, 
want nadenken over brandveiligheid is ook 
een politieke verantwoordelijkheid!”

Jeroen  van der Bijl

Brandveilig Bouwen & Wonen

Nieuwe brandwerende deuren
Innovatie door ‘out of the box’ denken
Als reactie op maatschappelijke ont-
wikkelingen als brandpreventie, vei-
lig wonen en duurzaam en milieu-
vriendelijk bouwen, heeft het bedrijf 
Theuma een nieuwe generatie 60 minu-
ten brandwerende deurset ontwikkeld.

‘Out of the box’ denken
De ‘overstap’ naar de nieuwe Europese norm 
had een belangrijke consequentie: de deur-
enindustrie heeft aanpassingen moeten doen 
in deurconstructies. Zo ook voor het bedrijf 
‘Theuma’. Theuma is één van de grootste pro-
ducenten van houten binnendeuren en stalen 
en houten binnendeurkozijnen in Europa. Dit 
was een mooie uitdaging op het gebied van 
productinnovatie, vond Groepshoofd Kwa-
liteit en Ontwikkeling, Bart Wauters. “We 
zijn dan ook bij de eerste brainstormsessies 
uit gegaan van een ideaal product. Je moet 
‘out of the box’ denken en alle negatieve 
eigenschappen van brandwerende deuren 
vergeten: zwaar, moeilijk te monteren, niet 
duurzame materialen. We hadden niet ver-
wacht dat het ons ook zou lukken om het 
ideale product daadwerkelijk te realiseren.”
Het resultaat was een nieuwe generatie 60 
minuten brandwerende deurset. “Onze nieu-
we deurset is dun (40mm) en licht en kan 
door iedere monteur gemonteerd worden. De 
brandweer heeft ook meer zekerheid over de 
brandwerendheid van de deurset omdat het 
kozijn niet bij montage nagevuld hoeft te 
worden. Brandwerende droge materialen zijn 
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Brandveilig leven hoeft niet duur te zijn. 
Ten minste, als de basis goed is. Brandvei-
lig bouwen overigens ook niet. Het is door-
gaans niet veel duurder om een brandveilig 
pand te bouwen dan een onveilig pand. Maar 
goed, we hebben in veel gevallen te maken 
met een bestaande situatie. Welke praktische 
maatregelen kunnen we nemen om de brand-
veiligheid te verhogen? Allereerst moet het 
bewustzijn van brandveiligheid vergroot wor-
den. Als aanwezigen in een pand de risico’s 
niet beseffen, wordt het sowieso lastig. Be-
wustzijn kun je onder andere vergroten door 
opleiding en het verstrekken van informatie. 
Ook zijn er een aantal praktische hulpmidde-
len. Bij het vluchten binnen zorginstellingen 
met verdiepingen is het zaak eerst de aanwe-
zigen naar een brandveilig gedeelte van het 
gebouw te brengen: een brandcompartiment. 
Maar hoe herken je zo’n compartiment? Bij-
voorbeeld door het aanbrengen van stickers, 
of lijnen en het plaatsen van bordjes op de 
wanden van het compartiment. Er bestaan 
ook stickers die je op de kopse kant van een 
branddeur kan plakken  waardoor deze alleen 
zichtbaar is als de deur open staat. En wat 
te doen met branddeuren die in de praktijk 
gewoon open ‘moeten’ staan? Deze kun je 

Praktische oplossingen voor 
brandveiligheid

tegenwoordig openhouden met een magneet 
die automatisch sluit bij een brandalarm, zon-
der dure bekabeling want het systeem werkt 
op geluid van een brandalarminstallatie. 

Erik Ruijs
Meer informatie: www.brandveilig.com 

Zelfstandig wonen

De afgelopen decennia is 
het vanzelfsprekender ge-
worden dat burgers met een 
beperking zelfstandig kun-
nen beslissen over de eigen 
leefsituatie. Dit betekent, 
waar mogelijk, zelfstandig 
wonen en een eigen invul-
ling geven aan werken en 
vrijetijdsbesteding. Tegelij-
kertijd brengt dit met zich 
mee dat zij daarmee ook een 
bepaalde verantwoordelijk-
heid dragen voor hun eigen 
veiligheid. Net als iedereen. 

Bron: Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijks-
relaties

namelijk al tijdens het productieproces ver-
werkt. Hier is het octrooi ook op gebaseerd.”

Verminderde zelfredzaamheid
“Wegens de hoge overwaarden bij de offi-
ciële brandproeven mag deze deur volgens 
wetgeving breder toegepast worden dan de 
beproefde brandwerende deur. Hierdoor 
kan de deuropening groter zijn en is daar-
mee nog meer geschikt voor verminderd 
zelfredzame mensen. Ook een automatische 
deursluiter en een elektrisch gestuurd slot 
is een optie, zonder dat de brandveiligheid 
gecompromitteerd wordt”, aldus Wauters.

Duurzaamheid
Bij integraal denken is maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ook belangrijk, 
vindt Wauters. “Wij hebben daar bijvoor-
beeld op ingespeeld door duurzame mate-
rialen te gebruiken. Bij traditionele deuren 
wordt tropisch hardhout gebruikt. Wij heb-
ben een product ontwikkeld waarbij vu-
renhout gebruikt wordt dat voortkomt uit 
maatschappelijk verantwoord bosbeheer.”

René de Jong

“Met die actie hebben wij nog drie men-
sen uit de flat kunnen halen die anders 
over het hoofd waren gezien”
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters sprak in april 2010 
met burgemeester Barske over de miljoenenbrand in een winkelcen-
trum in Stein.

De ontruiming van de seniorenflat die tegen het winkelcentrum stond, lijkt 
makkelijker dan het is. Barske: “Wij kwamen er op dat moment achter dat 
we niet altijd dezelfde taal spreken. De politie dacht in eerste instantie 
dat ze alleen overal hoefden aan te bellen. Maar ik wilde er zeker van zijn 
dat de hele flat leeg was. Dus is men opnieuw de deuren langsgegaan. Als 
er geen reactie van de bewoner kwam is een ruitje ingetikt en werd de 
deur ook opengemaakt. Met die actie hebben wij nog drie mensen uit de 
flat kunnen halen die anders over het hoofd waren gezien. In totaal zijn 
er ongeveer honderd mensen geëvacueerd. Onder meer een mevrouw die 
slaappillen had genomen en niets van de brand had gemerkt. Ook is nog 
een slechthorende mevrouw uit de flat gehaald.”
Het lijkt geen overbodige luxe om bij een crisis te benadrukken wat wij 
van elkaar verwachten. Voordat onnodig misverstanden ontstaan die aan 
de buitenwereld niet vallen uit te leggen.

Bron: weblog Wouter Jong voor Nederlands Genootschap van Burge-
meesters
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Mensen met een beperking moeten op een 
volwaardige manier kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Wonen, werken en ook sporten 
moet voor hen even vanzelfsprekend zijn als 
voor ieder ander. Directeur Programma Ver-
sterking Cliëntenpositie (VCP), Cor Langedijk: 
“Onze samenleving is hier echter niet altijd 
op ingericht.” Programma VCP organiseert 
dit jaar van 8 tot 15 oktober de ‘week van de 
toegankelijkheid’ met als thema ‘sport en be-
wegen’.

“Sport en bewegen is bij uitstek een manier om 
deel te nemen aan de maatschappij en je minder 
geremd of beperkt te voelen. Daarom is dit the-
ma gekozen voor de ‘Week van de toegankelijk-
heid’ in 2010. We willen dat sportverenigingen 
tijdens die week, en natuurlijk daarbuiten, zich 
bezig houden met toegankelijkheid. Het gaat 
er niet alleen over of je een sportpark op kan, 
maar juist of je ook mee kan doen. Tijdens deze 
week zullen er in samenwerking met belangen-
behartigers, sportverenigingen en gemeenten 
landelijke en lokale activiteiten georganiseerd 
worden waar mensen met elkaar kunnen spor-
ten. Dit is natuurlijk niet alleen voor gehandi-
capten, want iedereen kan met elkaar sporten!”

Belangrijke rol voor gemeenten
“Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen 
als het gaat om toegankelijkheid en sport. Dat is 
op het gebied  van beleid en het stimuleren van 
activiteiten. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld 
als subsidie-eis stellen dat verenigingen toegan-
kelijk moeten zijn voor iedereen. Dat betekent 
vervolgens dat de sportverenigingen zich open 
moeten stellen.”

Meer dan alleen fysieke toegankelijkheid
“Als het gaat om toegankelijkheid lijkt onze 
samenleving voornamelijk bezig te zijn met fy-
sieke toegankelijkheid. Bijvoorbeeld: Wat voor 
drempels heeft het gebouw? Hoe breed zijn 
de deuren? Is er een hellingbaan? En elke keer 
denkt men dan alleen maar aan mensen in een 
rolstoel. De laatste tijd zijn we er gelukkig in 
geslaagd om ook aandacht te krijgen voor soci-
ale toegankelijkheid: hoe wordt je daar geïnfor-
meerd en hoe wordt je behandeld? Daar hebben 
verstandelijk en psychisch gehandicapten ook 
meer aan. Maar als het gaat om een inclusieve 
samenleving moeten we verder kijken dan naar 
hoe je in gebouwen komt en hoe je daar wordt 
behandeld. Je moet kunnen werken, leren, rei-
zen en recreëren.
 
Programma VCP
Programma VCP helpt mensen met een beper-
king of een chronische ziekte (15% procent van 
de Nederlandse samenleving) om samen in hun 
gemeente hun belangen te waarborgen. “Wij 
stellen belangenbehartigers in staat dit zelf te 
doen. Dat doen we door processen te ondersteu-

Week van de toegankelijkheid: sport en bewegen

“Gemeenten die hun Wmo óók aanwenden 
voor de gehandicaptensport moeten daarvoor 
beloond worden door VWS.” Dat vindt Marc 
Hofstra, directeur van Gehandicaptensport 
Nederland (GN). Hij strijdt voor gelijke, ge-
meentelijke kansen voor gewone en gehandi-
capte sporters. “Juist voor gehandicapten is 
sporten een absolute noodzaak. Het probleem 
van obesitas  bijvoorbeeld is dubbel zo groot 
voor mensen met een handicap!” 

GN, de door VWS erkende landelijke organisa-
tie voor de gehandicaptensport, stimuleert en 
faciliteert mensen met een handicap om te 
sporten en te bewegen. “Nederland loopt in 
Europa voorop op het gebied van integratie van 
gehandicaptensport. Zo’n 40 sporten voor ge-
handicapten zijn opgegaan en geïntegreerd in 
reguliere sportbonden. In de loop van dit jaar 
volgen nog zeker drie sportbonden.”

Dus jullie missie is bijna voltooid?
“De integratie van verenigingen binnen de 
sportbonden is natuurlijk prachtig. Maar we zijn 
nog lang niet klaar! Op veel plekken is sporten 
voor mensen met een handicap niet vanzelf-
sprekend en is nauwelijks sprake van inclusie, 
oftewel ‘inclusief denken en doen’. Er is veel 
behoefte aan kennis en ondersteuning om het 
gewenste inclusieve denken en doen door te 
voeren. De rol van GN is daardoor veranderd. 
Van traditionele sportbond worden wij steeds 
meer Kenniscentrum op het gebied van sport en 
bewegen voor mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke handicap.” 

Onlangs vroeg GN in een brief aan 32 grote 
Nederlandse gemeenten om, in hun nieuwe 
gemeentelijke beleid, ‘speciale aandacht te 
besteden aan het belang van sporten en be-
wegen voor mensen met een handicap en het 
stimuleren en faciliteren daarvan’. Waarom 
deze brief?

Marc Hofstra, directeur Gehandicaptensport Nederland:
‘Bonus als Wmo wordt aangewend voor gehandicaptensport’

“Volgens de Verenigde Naties heeft iedereen 
gelijke rechten, maar veel gemeenten moeten 
daarin nog grote stappen maken. Bijvoorbeeld 
bij de inrichting van hun Wmo. Als gehandicapte 
heb je soms hulpmiddelen nodig om te kunnen 
sporten, zoals een prothese of een zitski. In en-
kele gemeenten kan een gehandicapte sporter 
daarvoor aanspraak maken op de Wmo, maar in 
veel andere gemeenten is de Wmo daar onvol-
doende voor ingericht. Maar juist in het raak-
vlak tussen ‘zorg en welzijn’ en ‘sport’ komt de 
preventieve waarde van sport en bewegen voor 
de gezondheid het best tot haar recht en kan 
de Wmo het verschil maken. Meestal ís er wel 
beleid voor ‘zorg en welzijn’ en ‘sport’, maar 
een aparte alinea over gehandicaptensport ont-
breekt helaas.”

Met welke redenen?
“Vaak krijgen wij als antwoord ‘daar hebben wij 
niet aangedacht’ of ‘we hebben onvoldoende 
menskracht of kennis’. Terwijl bewegen en spor-
ten juist voor mensen met een handicap onge-
looflijk belangrijk is om zich gezond en fit te 
voelen en te kunnen participeren in de samen-
leving. GN wil gemeenten dan ook graag helpen 
om de mogelijkheden te verkennen de Wmo nog 
beter in te zetten voor gezondheidsbevordering 
van mensen met een handicap door sport en be-
wegen.”

Op welke manier?
“Bijvoorbeeld door vraag en aanbod in kaart te 
brengen en op elkaar af te stemmen. Hoeveel 
mensen met een handicap zijn er, met welke 
handicaps, hoeveel willen sporten en welke 
sportverenigingen en accommodaties zijn toe-
gankelijk genoeg?”

Kun je een voorbeeld noemen?
“In 2009 werd Gehandicaptensport Nederland 
betrokken bij het project ‘de Amsterdamse 
Pluim’, gericht op het verbeteren van de toe-

gankelijkheid van sportorganisaties binnen Am-
sterdam.” 

Waar gaat die toegankelijkheid over?
“Niet alleen of een deur breed genoeg is voor 
een rolstoel, maar ook of de betreffende or-
ganisatie figuurlijk openstaat voor de gehandi-
captensport. Helaas kunnen veel gehandicapten 
onvoldoende gebruik maken van de mogelijk-
heden van een sportvereniging, omdat ‘wij dat 
niet gewend zijn’ of omdat ‘we er niet op zijn 
ingesteld’. Dat is jammer, maar ook te begrij-
pen, want het faciliteren van gehandicapten-
sport vergt nu eenmaal wat extra inzet, zoals 
een goed geschoold kader. Daar moet je over 
nadenken, afspraken maken en daadwerkelijk 
iets voor opzetten.”

Zijn Amsterdamse sportorganisaties goed 
bezig?
“Van de meer dan 150 uitgenodigde Amster-
damse sportorganisaties vulden ruim 90 de we-
benquête in. Al deze sportorganisaties staan nu 
in de ‘Amsterdamse sportwijzer voor aangepast 
sporten’. Wij hebben ze bovendien opgenomen 
in de ‘Sportsfinder-applicatie’, een landelijke 
database van sportorganisaties met een sport-
aanbod voor mensen met een handicap. De best 
aangepaste sportverenigingen ontvingen ‘de 
Amsterdamse Pluim’.” 

Waarom is zo’n pluim nodig? 
“Het maakt die organisaties tot voorbeelden 
voor anderen. Erg belangrijk, want in oktober 
vindt de ‘week van de toegankelijkheid’ plaats, 
dit jaar met name gericht op sporters. Boven-
dien, zo’n pluim kan een voorbode zijn voor een 
eventuele financiële stimulans.”

Een financiële stimulans?
“Naar het Amsterdamse voorbeeld ben ik voor-
stander van het toetsen van de toegankelijkheid 
van sportorganisaties voor mensen met een han-

dicap. Maar óók van het toetsen van gemeenten 
of zij gehandicapte sporters dezelfde mogelijk-
heden bieden als gewone sporters. Als zij hier-
aan voldoen, dan kan het ministerie ze bijvoor-
beeld een bonus geven.”    

Dat klinkt pittig…
“Zo bedoel ik het ook, maar het maatschappe-
lijk belang is dan ook enorm! Hoe meer mensen 
bewegen, dus ook mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke handicap, hoe gezonder ze zijn 
en hoe groter de besparingen op zorg en welzijn 
en verzekeringen. Zo kunnen mensen beter par-
ticiperen in de samenleving en op de arbeids-
markt.”

Jeroen van der Bijl

nen, door kennis te delen en door hen vaardig-
heden bij te brengen. Daarbij is een ontwikke-
ling van de laatste twee jaar, dat wij ook aan 
‘wegvoorbereiding’ zijn gaan doen. Dat wil zeg-
gen dat wij o.a. bij gemeenten voorgesprekken 
voeren om de weg naar inclusief beleid voor de 
belangenbehartigers te vereenvoudigen.”

Ervaringsdeskundigheid is nodig
“Het voeren van beleid verschuift steeds meer 
van landelijk naar lokaal. De meeste  ambtena-
ren, raadsleden en wethouders hebben de ken-
nis niet om goed beleid voor mensen met een 
beperking te vormen (inclusief beleid). Dat kan 
bijvoorbeeld wel als ze die kennis krijgen van 
mensen met een beperking. Zij zijn de deskun-
digen. Alleen is het niet zo dat als je een han-
dicap hebt, dat je dan ook meteen een goede 
belangenbehartiger bent. Programma VCP helpt 
die mensen om hun ervaring op een juiste ma-
nier in te kunnen zetten.”

Winst behalen uit inclusiviteit
Naast haar reguliere werkzaamheden voert VCP 
ook projecten uit. “Wij proberen bijvoorbeeld 
in elke badplaats langs de kust van Noord-Hol-
land één strand en één horecagelegenheid vol-
ledig toegankelijk te maken. We kijken hierbij 
niet alleen naar fysieke toegankelijkheid, maar 
ook of de aangeboden informatie toeganke-
lijk is voor bijvoorbeeld mensen met een ver-
standelijke beperking. Een ander voorbeeld is 
het eiland Ameland, waarbij we deze kleine 
gemeenschap (ongeveer 3500 mensen) zo pro-
beren in te richten dat deze voldoet aan de 
inclusieve samenlevingscriteria, zoals die be-
schreven staan in het VN-verdrag. Er is daarom 
ook de wens om van Ameland een eiland voor 
iedereen te maken, omdat het winst oplevert. 
Winst op het sociale vlak, maar ook financieel in 
het kader van toerisme. We zetten in op projec-
ten waar we ook winst kunnen halen uit zicht-
baarheid en uitstraling, zodat het op andere 
plaatsen in het land overgenomen kan worden.”

René de Jong

foto boven: Karin de Slegte
foto onder: Adam Nurkiewicz

Het collegeprogramma 2010-2014 laat er geen 
twijfel over bestaan: ‘Groningen is een stad 
voor iedereen. Een stad waar we om elkaar 
geven en om elkaar denken, en waar we extra 
aandacht schenken aan mensen die dat no-
dig hebben.’ Op tal van terreinen houdt het 
gemeentebestuur rekening met verminderd 
zelfredzame personen. Aangezien Groningen 
een aantrekkelijke stad wil zijn voor ieder-
een, worden zij uitgenodigd om actief mee te 
denken, mee te praten en mee te doen.

“Publieke voorzieningen goed toegankelijk ma-
ken voor mensen met een beperking. Dat is één 
van de belangrijkste doelen in ons Wmo-pro-
gramma”, zegt de Groninger wethouder Jannie 
Visscher, onder meer verantwoordelijk voor Wel-
zijn en Zorg. “Voorwaarde is dat je elkaar weet 
te vinden en goed leert kennen. Denk daarbij 
aan het Wmo-platform, de ouderenraad en de 
gehandicapenadviesraad.”

Frisse kleuren
Door gesprekken met deze organisaties weet de 
gemeente wat er leeft en waar behoefte aan is. 
“Zo is onlangs de openbare bibliotheek opge-
knapt en in frisse kleuren geschilderd”, vertelt 
de wethouder. “In gesprekken met instanties 
kwamen we tot de ontdekking dat die kleuren 
door sommige mensen als heel druk worden er-
varen. Iemand gaf aan dat hij de krant niet meer 
rustig kon lezen. Dergelijke informatie zorgt er-
voor dat je daar in de toekomst rekening mee 

Collegeprogramma Groningen: stad voor iedereen
kunt houden. En soms leiden goede initiatieven 
tot nadelige gevolgen voor verminderd zelfred-
zamen. In Groningen stimuleren we het gebruik 
van de fiets en steeds meer inwoners maken 
daar gebruik van. Bij het station werden fietsen 
onbewust op blindengeleide lijnen geparkeerd. 
Daarop zijn we een communicatiecampagne ge-
start: de bewustwording nam toe en vervolgens 
konden we handhaven.”

STIP
Een ander succes vormt voor Visscher de realisa-
tie van zogenoemde Steun en Informatiepunten 
(STIP’s). “Vrijwilligers organiseren op strategi-
sche plekken buurthulpdiensten. Afgelopen win-
ter bemiddelden zij bijvoorbeeld tussen inwo-
ners die te maken hadden met sneeuwoverlast 
en burgers die wilden helpen met opruimen. 
Opvallend was dat daaraan ook mensen met be-
perkingen meewerkten. Die ervoeren hun taak 
als zeer plezierig. Er was zelfs een mevrouw met 
zware lichamelijke beperkingen die ons meldde 
niet meer ziek te zijn geweest sinds ze bij een 
STIP was betrokken. Deze mevrouw is voor mij 
hét voorbeeld waar onze inspanningen toe lei-
den. Het past binnen een proces dat niet eindig 
is, maar voortdurend aandacht vraagt van het 
gemeentebestuur.”

Wilbert Scheer

Tijdens de verkiezingstour (pagina 2) van de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving werd 
een exemplaar van het boekje ‘VN-verdrag’ van de CG Raad over de rechten van mensen 
met een handicap uitgereikt aan wethouder Jannie Visscher door Jan van Slochteren van de 
adviesraad gehandicaptenbeleid gemeente Groningen. (foto: THLS)

Directeur VCP, Cor Langedijk: 
‘Toegankelijkheid is niet alleen fysiek’



Column 
Hannie van Leeu-
wen 
Onversaagd 
door 
Voor u ligt de krant ‘Inclusief. denken en 
doen’ met een keur van artikelen en in-
terviews, waaruit blijkt hoe dit thema op 
lokaal en regionaal niveau, voor mensen 
met een beperking hoe langer hoe meer 
gestalte begint te krijgen. 

De verfrissende visie op arbeidsparticipa-
tie en toegankelijkheid van een erva-
ringsdeskundige als wethouder Van Dijk, 
deed mij bijzonder goed. Hij bevestigde 
opnieuw, evenals trouwens de alom 
bekende Lucille Werner, hoezeer het van 
belang is dat mensen met een beperking 
zelf ‘empoweren’, uitgaan van eigen kracht en mogelijkheden. In veel steden en 
dorpen zouden bijvoorbeeld veel meer sporters en anderen met een beperking als 
ambassadeur kunnen optreden!

In het kader van de Wmo zijn veel gemeenten ook goed op weg met het geven van 
meer aandacht aan de sociale samenhang, waaronder het rekening houden met de 
belangen van mensen met een beperking, en het invullen van de compensatieplicht. 
Dat is overigens nog geen definitief oordeel, maar ‘het valt bepaald niet tegen’, 
aldus Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau na de recente 
evaluatie. 

Dat is ook mijn mening. Ook al werd door de koepel van ouderenorganisaties in een 
recente uitgave geconstateerd, dat er na de invoering van de Wmo in 2007 weinig 
tot niets is veranderd in de participatie van mensen met beperkingen en dat die van 
ouderen achterblijft. Hoe dit ook zij, na de inspirerende oproep van de voorzitter 
van de VNG, mevrouw Jorritsma, en alle anderen zullen de gemeenten ongetwijfeld 
onversaagd doorgaan met het op alle terreinen, maar zeker ook op het gebied van 
veiligheid, inhoud geven aan inclusief denken en doen. 

1. Wat wilde je vroeger worden?
Ik was vroeger een hele grote fan van Ma-
donna. Ik oefende altijd in mijn slaapka-
mer voor de spiegel. Maar toen ik in de 
gaten kreeg ik dat ik die danspasjes niet 
echt onder de knie kon krijgen, heb ik mijn 
ambities bijgesteld. Ik wilde toen dolgraag 
‘op televisie komen’ – in jeugdtermen ge-
sproken. Toen is het vak presentatrice in 
beeld gekomen.

2. Wat is jouw grootste wens?
Als het gaat om ambities is mijn grootste 
wens op dit moment de Eurovisie Capabili-
ties Award op televisie te krijgen. Dat ieder 
land uit Europa met een afgevaardigde met 
een handicap naar voren stapt en zich van 
zijn beste kant laat zien. Dat programma 
moet dan bijdragen aan een debat over 
mensen met een handicap in Europa.

3. Wanneer voel jij je bekeken?
Als ik in een winkelcentrum een hele grote 
groep stilstaande mensen moet passeren. 
Dan voel ik me echt bekeken.

4. Wat is het voordeel van je handicap?
Er zijn zeker voordelen verbonden aan het 
hebben van een handicap! Het is bijvoor-
beeld een voordeel dat je niet snel wordt 
vergeten. Mensen weten snel over wie het 
gaat.
Wanneer je wordt geboren met een handi-
cap groei je op met een grote dosis door-
zettingsvermogen. Dat helpt je doelen te 
bereiken en idealen na te streven. Voorna-
melijk wanneer je je focust op wat je goed 
kan. 
Ik zie het als een huwelijk waar je samen 
met je handicap in zit. In een huwelijk ru-
zie je ook wel eens - dat doe je ook met 
je handicap – maar toch wil je heel graag 
bij elkaar blijven. Ik zeg altijd: Ik heb mijn 
leven te danken aan mijn handicap en niet 
ondanks! 

5. Wie zou je graag willen ontmoeten?
Ik zou heel graag Oprah Winfrey willen ont-
moeten. Ik vind dat een heel inspirerende 
vrouw. Ze was eigenlijk de eerste donkere 
vrouw op de Amerikaanse televisie en dat 
heeft zij heel sterk aangepakt. 

6. Welke vraag hoeven mensen jou niet 
te stellen?
Wat mensen vroeger wel eens aan mij vroe-
gen was: “Wat heb jij nou eigenlijk?”. Dat 
hoeft nu niet meer. Ik heb inmiddels een 
bekend gezicht en mensen kennen mijn 
verhaal. Dus dat is wel lekker!

7. Waardoor ben jij mateloos geboeid?
Ik hou van diversiteit. Ik vind het heerlijk 
dat niet iedereen hetzelfde is. Ik ben daar 
door geboeid en kan daar ook inspiratie uit 
halen.

8. Over welk onderwerp in de krant kan 
jij je echt opwinden?
Ik erger me vaak aan hoe de media om gaat 
met bekende mensen. Het gaat echt te ver 
als een journalist vuilniszakken van politici 
opentrekt. Dat kan toch gewoon niet? La-
ten we alsjeblieft een beetje fatsoenlijk 
blijven met z’n allen!

9. Welke goede raad heb jij in de wind 
geslagen?
Mijn vader zei altijd tegen mij dat het leuk 
en waardevol is om een instrument te kun-
nen bespelen. Mijn man is cum laude af-
gestudeerd aan het conservatorium en kan 
geweldig piano spelen. Als ik hem achter 
de vleugel zie, dan ben ik jaloers en denk 
ik terug aan de woorden van mijn vader.

10. Als (zend)tijd en geld geen probleem 
waren, wat voor televisieprogramma 
zou je dan willen maken?
Dan zou ik een televisieprogramma willen 
maken over mensen die een verschil heb-
ben gemaakt in deze wereld. Dat vind ik 
namelijk heel erg waardevol!

René de Jong

Tien vragen aan Lucille Werner

De Taakgroep Handicap en Lokale Samenle-
ving is ingesteld in opdracht van het kabinet 
en startte op 1 april 2008 met de organisa-
tie van haar activiteiten. Het doel van de 
Taakgroep is om het volwaardig burgerschap 
van verminderd zelfredzame burgers te be-
vorderen. Verminderd zelfredzame burgers 
zijn mensen die in lichte of ernstige mate 
problemen ondervinden bij het voeren van 
hun huishouden, het zich in en om de wo-
ning te verplaatsen, het aangaan van sociale 
relaties, het deelnemen aan maatschappe-
lijke verkeer of het zichzelf redden tijdens 
een calamiteit. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om personen met een verstandelijke of li-
chamelijke beperking, chronisch zieken en 
mensen met een psychosociale aandoening. 
Maar ook ouderen, kinderen, daklozen, ver-
slaafden en personen die de Nederlandse 
taal niet machtig zijn kunnen onder deze 
doelgroep vallen. Bij de uitvoering van haar 
activiteiten richt de Taakgroep zich op drie 
thema’s:
• De Wmo als participatiewet (in op-

dracht van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport);

• Veiligheid (in opdracht van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties);

• Arbeid (in opdracht van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid).

De Taakgroep heeft nadrukkelijk geen posi-
tie of functie als overheidsinstelling, belan-
genorganisatie of ondersteuningsorganisatie 
van cliënten, maar neemt daarentegen (zo-
als ook voortvloeit uit de kabinetsopdracht) 
een onafhankelijke positie in. De Taakgroep 
stelt zich op als intermediair en faciliteert 
vanuit deze positie de dialoog, samenwer-
king en uitwisseling van ‘best practices’.   

Uitdagingen
Door aanstaande wijzigingen in wet- en re-
gelgeving op nationaal en lokaal niveau wor-
den Nederlandse gemeenten aangespoord 
om actief beleid te formuleren om vermin-
derd zelfredzame burgers volwaardig deel 
te laten nemen aan de maatschappij. Deze 
wijzigingen zijn:

• De verwachte ratificatie van het inter-
nationale VN-verdrag inzake de rechten 
van mensen met een handicap door het 
Nederlandse parlement. Daarin worden 
de eisen die aan de overheid worden 
gesteld ten aanzien van het bevorderen 
van de deelname van mensen met een 
beperking of chronische ziekte aan-
zienlijk ambitieuzer geformuleerd;

• De uitbreiding van de Wet Gelijke Be-
handeling van mensen met een han-
dicap of chronische ziekte naar de 
terreinen ‘openbaar vervoer’ en het 
‘aanbieden van goederen en diensten’;

• De toenemende druk op gemeenten om 
in het kader van de WMO op te treden 
als lokale regisseur die samenwerking 
en synergie in het maatschappelijk 
middenveld stimuleert. 

De genoemde ontwikkelingen krijgen in de 
komende collegeperiode definitief gestalte. 
Een goed voorbereid lokaal bestuur en amb-
telijk commitment is dan ook noodzakelijk. 
De Taakgroep moedigt gemeenten aan om 
inclusief beleid te voeren. Inclusief beleid 
is generiek beleid met zo weinig mogelijk 
specifieke voorzieningen voor specifieke 
doelgroepen. 

Wat bieden wij gemeenten
De Taakgroep heeft een methode ontwik-
keld die gemeenten helpt om het ‘inclusief 
denken en doen’ te implementeren in de 
eigen ambtelijke organisatie. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van de creatieve leerom-
geving Rvarium®, waarin de nadruk ligt op 
ervarend leren en aansluiting bij de dage-
lijkse ambtelijke praktijk. Inclusief denken 
en doen kan leiden tot een cultuuromslag en 
synergievoordelen in de ambtelijke organi-
satie, waardoor gemeenten meer kwaliteit 
kunnen bieden met minder middelen. 

Voor het delen en bekijken van best prac-
tices over inclusief denken en doen kunt u 
zich linken aan onze linkedin-group: ‘best 
practices inclusief beleid’.
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