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Inclusie Agenda Almere 2018 – 2021
Inleiding
Door de ondertekening van het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap door Nederland
in 2016, is elke Nederlandse gemeente verplicht om een
lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
Inclusie houdt in dat elk individu als volwaardig wordt
geaccepteerd en dat de omgeving zó is ingericht dat hij
of zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
Om die reden heeft de werkgroep ViP (VN-verdrag in de
Praktijk, onderdeel van Breed Overleg+ in Almere), in de
loop van 2017 de voorliggende lokale Inclusie Agenda
2018-2021 opgesteld.
De werkgroep (met o.a. ervaringsdeskundigen op het
gebied van diverse beperkingen en hun
vertegenwoordigers ( bv ouders van mensen met een
verstandelijke beperking, etc.) is bij het opstellen van de
agenda ondersteund door een ambtelijke werkgroep van
de gemeentelijke organisatie. In de ambtelijke
werkgroep zijn medewerkers van de voor dit onderwerp
meest betrokken afdelingen binnen de gemeentelijke
organisatie samengebracht om de voorgestelde
maatregelen in te delen.
De werkgroep ViP is van mening dat de gemeente bij
uitstek bij inclusie een voorbeeldfunctie heeft. De
gemeenteraad van Almere heeft bij de voorjaarsnota
2016 hiervoor de handschoen opgenomen door het
aannemen van een burgermotie ingediend door een van
de latere werkgroep leden. Het college van
B &W heeft hiermee een opdracht gekregen om een
Inclusie Agenda Almere te ontwikkelen.
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De werkgroep ViP stelt het erg op prijs dat zij is
uitgenodigd om voorstellen van maatregelen voor deze
Inclusie Agenda te doen.
De voorliggende agenda kent 10 thema’s en telt 46
voorstellen. Deze voorstellen gaan van veel omvattend
tot zeer detaillistisch en van voorstellen met een
politieke betekenis en/of financiële gevolgen, tot
pragmatisch snel te realiseren voorstellen. Dit laatste is
het geval bij zaken waar de gemeente al een aantal
stappen voor de uitvoering van ingediende voorstellen
heeft gemaakt of deze al volledig heeft uitgevoerd. De
agenda is zo opgesteld dat er snel en flexibel voorstellen
aan kunnen worden toegevoegd.
Sommige voorstellen kennen een structureel, meerjarig
karakter. De werkgroep ViP is er zich uiteraard van
bewust dat niet al de aangereikte voorstellen meteen en
ook nog eens tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd.
Zo is er zeker het besef dat bij enkele thema’s als
“toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen” en
“werk, inkomen en scholing” tevens sprake is van
landelijke wettelijke eisen waaraan de gemeente moet
voldoen, waardoor de wensen van individuele gebruikers
niet altijd haalbaar zijn.
Vaak zijn ook andere lokale maatschappelijke
organisaties bij de uitvoering betrokken. Met de Inclusie
Agenda willen wij hen uitnodigen om ook bij te dragen
aan de uitvoering van de voorstellen.
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Bij het thema “werk, inkomen en scholing” betreft één
van de voorgestelde maatregelen “het experimenteren
met het basisinkomen” een landelijk politiek vraagstuk
waarop de gemeenteraad een antwoord zal moeten
geven. Afwijken van de landelijke regelgeving heeft
mogelijk gevolgen.
De Inclusie Agenda, waarvan hieronder een toelichting
per voorgestelde maatregel volgt, vormt geen afgerond
geheel. Wij verzoeken de gemeente om drie keer per
jaar samen met ons te monitoren (in maart, september
en december) of er belangrijke ontwikkelingen zijn te
signaleren die dan vervolgens worden bijgestuurd.
Minimaal 1 x per jaar kunnen de al gerealiseerde
maatregelen van de lijst worden afgehaald en nieuwe
maatregelen er op worden gezet.
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Gedicht van Hein Walter (juni 2013), Nederlands
zorgkunstenaar.
Kuifje is geen Downer,
Lucky Luke heeft geen IQ van tachtig,
Wiske is geen krakkemik en Suske
heeft geen krukken nodig om te kunnen lopen.
In strips is iedereen zoals het hoort,
zoals je denkt dat iedereen zou moeten zijn –
gewoon twee benen die het doen,
een Hollandse mond en een gezond
verstand om mee te kunnen leren wat je kunt.
Maar de wereld van cartoons is van papier,
de werkelijkheid kent vele mensen
die niet lijken op het ideale plaatje:
zo te dik, zus te lang, die een softie, bang voor spinnen,
daar een stoere galbak, plurk, ploert,
en zoveel vreemde eenden, echt gestoord.
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Mensen zijn raar. Niet een paar,
maar allemaal. En in onze ongerijmdheid
lijken we als druppels op elkaar.
Maar de ogen moeten nog geopend,
de gelijkheid nog bevochten,
eerst het mededogen, daarna recht voor iedereen.
Maak Asterix vader van een zoon
die moeite heeft met leren,
teken Garfield in een rolstoel,
Donald Duck met een prothese,
Laat Kwik, Kwek en Kwak autisten zijn
die subliem zijn in techniek,
geef stripfiguren handicaps,
maar ook een baan zodat we zien
hoe goed ze daarmee omgaan,
dat we zien dat iedereen een plaats krijgt,
dat niemand exclusief blijft.
Het is niet moeilijk. Echt niet.
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Teken het en het bestaat.
En als je toch aan het tekenen bent geslagen,
teken dan meteen het contract,
zodat we zeker weten dat het echt is.
Geen belofte zonder bodem.
Teken het en maak het waar.
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I Algemeen

1. Begrip voor mensen met een beperking
vergroten
Het eerste en belangrijkste doel is om het begrip voor
mensen met een beperking te vergroten, omdat veel
Almeerders zich niet realiseren waar mensen met een
beperking mee te maken hebben of krijgen.
Via een publiciteits-/bewustwordingscampagne dient de
Almeerse Inclusie Agenda bij alle Almeerse inwoners
onder de aandacht te worden gebracht. De
gemeentelijke medewerkers moeten zich realiseren dat
het onderwerp Inclusie een bijzonder belang kent en op
alle mogelijke beleidsterreinen van de gemeente moet
worden meegenomen. De werkgroep ViP zou graag zien
dat de politieke ambtsdragers van de gemeente, maar
ook de gemeentelijke medewerkers ambassadeurs van
de Inclusie Agenda worden.
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Maandelijks ViP- Inclusie Café op 2
II Beleidsontwikkeling
2. Invloed van ervaringsdeskundigen op beleid van
de gemeente vergroten
De werkgroep ViP gaat er van uit dat zij met de
voorgestelde maatregelen, en met toekomstige
voorstellen van ervaringsdeskundigen in het algemeen,
de invloed op het beleid van de gemeente kunnen
vergroten. Zo krijgen de mensen die het in eerste
instantie aangaat, een belangrijke rol.
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Van belang is tevens de inbreng van het G-krachtpanel
(het G-kracht panel bestaat uit 10 leden met een
verstandelijke en/of lichamelijke handicap), dat in Almere
is ingesteld. Het G-krachtpanel gaat zichzelf verder
professionaliseren. Integrale beleidsadvisering vindt,
gevraagd en ongevraagd, plaats via de Almeerse
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en het Breed
Overleg+.
3. Inclusiemaatregelen laten opnemen in de
subsidies van maatschappelijke partners
De maatschappelijke partners spelen rol bij het uitvoeren
van inclusiemaatregelen. Waar dit relevant en nodig is,
stelt de werkgroep ViP voor om inclusiemaatregelen bij
de subsidievoorwaarden op te nemen.
Fysieke toegankelijkheid

III Mobiliteit en Verkeer
4. Busvervoer en 5. Aangepaste
vervoersvoorzieningen o.a. taxivervoer(WMOvervoer), leerlingenvervoer/vervoer dagbesteding
Mensen met een fysieke beperking willen ongehinderd
gebruik kunnen maken van het stedelijk busvervoer.
Hiervoor moeten zowel de bushaltes als de bussen zelf
goed toegankelijk zijn via een voorziening voor
rolstoelen. Twee bushaltes in Almere zijn vanwege hun
ligging op een brug niet rolstoeltoegankelijk. Ook de
tijdelijke haltes in Nobelhorst zijn nog niet
rolstoeltoegankelijk.
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De bussen van de nieuwe OV-vervoerder zijn op
toegankelijkheid door mensen uit de doelgroep
geschouwd. Buschauffeurs moeten zodanig
geïnstrueerd zijn dat mensen in een rolstoel onbeperkt
van dit vervoermiddel gebruik kunnen maken. Ditzelfde
geldt ook voor gecontracteerde vervoerders (taxi’s en
taxibusjes voor aangepast vervoer) en de ter
beschikking zijnde auto’s via de Zonnebloem.
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
leren via een project om zelfstandig met de bus te
reizen. De gemeente maakt afspraken met de nieuwe
OV-vervoerder over het gebruik van een app met
reisinformatie speciaal voor mensen met een beperking.
Een en ander krijgt via een animatiefilmpje of vlog extra
publiciteit. Het realiseren van dit doel vindt vanaf 2018
plaats vanuit de reguliere begroting van het Meerjaren
Investeringsprogramma Almere (MIPA) en Nota omslag
grote werken (NOGW) (grondexploitatie) van AlmereHout én de verantwoordelijke OV-vervoerder.
6. Fietsvervoer
Kinderen én volwassenen met een beperking moeten
ook zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Deels vindt dit plaats door met name het reeds
bestaande fietsproject “Almere op de fiets” voor
leerlingen uit het speciaal onderwijs uit te breiden voor
diverse groepen van volwassenen met een beperking.
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7. Toezicht en handhaving fietsparkeren
Een specifiek probleem vormt het fietsparkeren met
name in het stadscentrum voor mensen in rolstoel,
scootmobiel, en blinden en slechtzienden (liften bij
tunnel gebogen maaiveld, ingang stadhuis, etc.).
Deze locaties zijn voor mensen met genoemde
beperking vaak niet toegankelijk door fout geparkeerde
fietsen. De geleidestrip voor blinden en slechtzienden
voor en in de nabijheid van de hoofdingang van het
stadhuis is eveneens vaak door geparkeerde fietsen
geblokkeerd. Het stallingsverbod voor fietsen en
bromfietsen en vooral ook de handhaving daarvan,
wordt door de werkgroep bij deze en soortgelijke locaties
gewaardeerd. Vanaf najaar 2017 neemt de gemeente
actie op fout gestalde fietsen in het centrum.

Toezicht en handhaving fietsparkeren
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8. Oversteekplaats busbaan Stadhuisplein
De oversteek bij de busbaan aan het Stadhuisplein is
voor blinden en slechtzienden niet of nauwelijks
zelfstandig te passeren, omdat er geen geluidssignalen
zijn aangebracht. Een eindje verderop zijn er wel
oversteekplaatsen met licht- en geluidsignalen. Deze
inrichting zonder licht- en geluidsignalen zien we ook bij
het Globeplein in Almere Buiten en de oversteek
Kruisstraat/Marktstraat in Almere Haven. Bij deze
oversteken zal kennelijk vertrouwd moeten worden op
de instructie van de buschauffeurs de oversteekplaatsen
uiterst voorzichtig te benaderen in verband met
overstekende voetgangers. Overigens zijn er ook nog
een paar oversteken op de Evenaar in Almere Buiten
niet met verkeerslichten beveiligd.
Wij stellen voor in 2018 te onderzoeken of er bij
betreffende oversteekplaats Stadhuisplein juist ten
behoeve van blinden en slechtzienden extra
maatregelen mogelijk zijn.

IV Toegankelijkheid Openbare ruimte

9. Algemene toegankelijkheid openbare ruimte
Uitgangspunt is dat de openbare ruimte waarvan de
gemeente eigenaar/beheerder is, voor iedereen
toegankelijk is. Om dit voor elkaar te krijgen, vragen wij
uitgangspunten voor een toegankelijke openbare ruimte
op te nemen in het Handboek Infra 2018. Dit geeft meer
duidelijkheid en handvatten voor ontwerpers.
Gevraagd wordt de huidige interne, ambtelijke plantoets
voor inrichtings- en matenplannen in de openbare ruimte
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via het SVSB - overleg minder vrijblijvend te laten zijn.
De werkgroep ViP wil dat bij deze toets in 2018 ook een
panel van ervaringsdeskundigen wordt betrokken
( b.v. uit de werkgroep ViP en het Stedelijk
Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA)), zodat
wij gezamenlijk de toegankelijkheid van de openbare
ruimte kunnen verbeteren. Nu zijn er nog incidentele
schouwen, maar de indieners willen graag minimaal één
(wijk)schouw per jaar met deelname van mensen met
een beperking. Wij begrijpen dat in een programma van
eisen voor inrichting van de openbare ruimte de
toegankelijkheid via een bouwregeling niet rechtens
worden afgedwongen. Niettemin zijn wij van mening dat
de toegankelijkheid voor de gemeentelijke openbare
ruimte wel als principe gehanteerd dient te worden.
10. Geen achtergrondmuziek bij openbare
bijeenkomsten in gemeentelijk vastgoed
Uitgangspunt is om het voor slechthorenden, én ook
voor een steeds groter wordend groep van ouderen,
mogelijk te maken om openbare bijeenkomsten van de
gemeente bij te wonen. Dit onderwerp zal bij de
publiciteitscampagne Inclusie Agenda zeker aan de orde
komen (zie ook boven I Algemeen). Deze
wens/doelstelling namens de doelgroep zal
waarschijnlijk niet volledig worden gehaald, maar de
ervaringsdeskundige uit de werkgroep ViP wil hierbij wel
het signaal afgeven, dat het volume van elektrisch
versterkte muziek zodanig verminderd wordt, dat
genoemde groepen deze bijeenkomsten kunnen blijven
bijwonen.
Dit onderwerp wordt bij de algemene publiciteitscampagne rond inclusie in 2018 meegenomen.
18

11. Rolstoel- en scootmobiel-toegankelijkheid bij
evenementen
Toegankelijkheid bij evenementen voor mensen met een
lichamelijke beperking zou als vergunningseis voor het
verkrijgen van een evenementenvergunning moeten
worden opgenomen. Hiervoor vinden wij nader
onderzoek noodzakelijk. Tot nu toe zijn er voorbeelden
van organisatoren die op basis van vrijwilligheid voor
een opstel-voorziening zorgen (b.v. Festival Zand),
zodat deze mensen goed zicht hebben op het podium.
Ook onderzoeken of uitleen van scootmobielen tijdens
evenementen mogelijk is.

Evenement “Zand Almere”
12. Toegankelijke bewegwijzering voor blinden en
slechtzienden
19

Het G-Krachtpanel heeft voorgesteld dat de gemeente
gebruik maakt van de gespreksfunctie van Google op de
smartphone. Hierbij gaat het er om te onderzoeken of
geodata van de gemeenten openbaar ter beschikking
kan komen via een app-functie met spraak.
13. Floriade-project beoordelen op toegankelijkheid
en inclusie
Het betreft zowel de toegankelijkheid voor mensen met
een fysieke beperking , waaronder ook blinden en
slechtzienden, bij het evenement Floriade, als die van de
daarna te ontwikkelen woonwijk,. De werkgroep ViP stelt
voor om het landelijke Handboek voor Toegankelijkheid
te gebruiken en dit door de Floriade-organisatie bij het
beoordelen van de opgestelde normen te betrekken. Zo
kan in het Ontwikkelingsplan Floriade de wens worden
benoemd om het terrein “inclusief” te maken. De SOGA
is al uitgenodigd om hierover mee te denken.
V Toegankelijkheid gebouwen en voorzieningen
14. Openbare voorzieningen toegankelijk voor
mensen met een beperking
Voor het gemeentelijk vastgoed kan per gebouw en
afhankelijk van het gebruik ervan, worden bepaald in
welke mate “inclusieve” toegankelijkheid kan worden
gerealiseerd. De grote publiekstoegankelijke gebouwen
als de bibliotheek en KAF blijken op dit moment wat
betreft toegankelijkheid nog niet te zijn aangepast.
Topsporthal/Zwembad en Stadhuis zijn al wel wat verder
uitgerust met technische voorzieningen om de
toegankelijkheid en het gebruik voor mensen met een
20

beperking te waarborgen. In dergelijke nieuwe objecten
is het Landelijke Handboek voor Toegankelijkheid met
het internationaal toegankelijkheidssymbool (ITS)
gehanteerd als richtsnoer voor toegankelijkheid.
Vastgoedbeheer betrekt de normen van dit handboek al
in haar planontwikkeling. Vastgoedbeheer laat zich ook
adviseren door een extern deskundige van het Centrum
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland. In
de adviesaanvraag zal het raadplegen/betrekken van
ervaringsdeskundigen van het ViP-overleg en de SOGA
worden opgenomen. Hiermee ontstaat de waarborg voor
het betrekken van ViP en SOGA bij de nulmeting
toegankelijkheid van voorzieningen. In 2018 wordt dit
nader uitgewerkt. Voor toegankelijke
horecavoorzieningen en winkels reikt de SOGA
inmiddels al “duimstickers” uit.
Gevraagd is om een instructie voor
stembureaumedewerkers bij verkiezingen over hoe om
te gaan met mensen met een beperking.
15. Onderzoeken toegankelijkheid bij nieuwe en
bestaande openbare gebouwen
De werkgroep ViP heeft gevraagd om SOGA in te zetten
bij onderzoeken over toegankelijkheid van nieuwe en
bestaande openbare gebouwen, waaronder ook
scholen. Toegankelijkheid van voorzieningen is een
aspect waar standaard aandacht voor nodig is.
In 2018 willen we nader onderzoek of voor bestaande
objecten aanpassing nodig is.
16. Volgen van het ITS-handboek bij bouwbesluiten
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Wij hebben gevraagd of bij besluiten op basis van de
omgevingswet het handboek voor Toegankelijkheid
(ITS) wordt gevolgd. Het bouwbesluit bevat de minimale
eisen voor toegankelijkheid van gemeentelijke
gebouwen en laat geen ruimte voor het verplichten van
extra’s. Wel kunnen de relatiebeheerders de normen van
het handboek (ITS) meenemen in het vooroverleg met
architecten en ontwikkelaars. De gemeentelijke
gebouwen zijn in het algemeen ook nu al ITS-waardig.
Op basis van voorgestelde maatregel verzoekt de
werkgroep ViP de gemeente standaard aan architecten
en ontwikkelaars te vragen om het handboek (ITS) te
hanteren en daarmee het ITS proactief uit te dragen.
17. Veiligheidsmaatregelen in openbare gebouwen
Een ervaringsdeskundige namens de groep van doven
en slechthorenden heeft gevraagd te onderzoeken hoe
voor deze groep de veiligheid in openbare gebouwen is
geregeld wat betreft het alarmsysteem bij calamiteiten.
De alarmsystemen werken op een bepaalde manier
(specifieke signalen), waarbij ook rekening is gehouden
met een verminderd gehoor. De gemeente heeft, voor
zover ze niet hoorbaar mochten zijn, op grond van een
wettelijke plicht BHV-medewerkers paraat, die er op
worden getraind om mensen met een beperking bij
alarm het gebouw uit te begeleiden.

18. Speciale balie in stadhuis voor personen die als
klant meer tijd nodig hebben
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Wij hebben gevraagd of een speciale balie kan worden
ingericht op een rustige plek waar mensen met niet
aangeboren hersenafwijkingen (NAH), mensen met een
licht verstandelijke beperking, mensen uit de GGZ en
kwetsbare ouderen rustig de tijd kunnen nemen om
zaken af te wikkelen. Wij constateren dat een aantal
maatregelen al zijn genomen. Zo is er een speciaal
verlaagde balie bij de loketten van Burgerzaken en
Sociaal Domein. De baliemedewerkers zijn geïnstrueerd
over de omgang met mensen met een beperking.
Telefonisch kunnen zij bovendien een afspraak maken
voor een “dubbele tijdsperiode”. Ook kan een aanvrager
een afspraak thuis inplannen. Wat er nog moet
gebeuren, is nader onderzoeken of het maken van een
dubbele afspraak ook in het digitale keuzemenu kan
worden opgenomen.
19. Goede akoestiek in gemeentelijke
gebouwen/scholen
De ervaringsdeskundige namens de groep van doven en
slechthorenden heeft gevraagd of bij nieuwbouw of
verbouwingen van gemeentelijke gebouwen/scholen
beter rekening kan worden gehouden met akoestiek. Dit
sluit aan bij het voorgaande thema over het gevolg
geven aan het handboek (ITS) bij bouwbesluiten. Deels
wordt hierin voorzien zodat alleen de verdere
ontwikkelingen op dit onderwerp behoeven te worden
gevolgd.

20. Inzet van spraakversterkende apparatuur bij de
gemeentelijke balies
23

De werkgroep ViP vraagt om de inzet hiervan.
Apparatuur met spraak bij de balies is niet aangebracht
om verstoring in de balieruimte tegen te gaan.
Gastvrouwen zijn geïnstrueerd om mensen met een
beperking te helpen. Een aanvullende oplossing kan zijn
om te onderzoeken of het signaal om slechthorenden te
attenderen, nog iets versterk kan worden. Ook vragen
wij om te bezien of bij de balie van het sociale domein
grotere digitale leesschermen, vergelijkbaar met die van
Burgerzaken kunnen worden opgehangen.
21. Culturele instellingen moeten zorgen voor een
ringleiding en boventiteling
Bij deze vraag van de werkgroep wordt appél op de
gemeente gedaan om dit samen bij diverse culturele
instellingen aan te kaarten. Waar het de gemeentelijke
gebouwen zelf betreft, verzoekt de werkgroep de
gemeente dit te realiseren ( zie ook nummer 29).
Toegang tot informatie (fysiek en digitaal)

VI Informatie/communicatie

22. Goede telefonische bereikbaarheid gemeente
Voor slechthorenden is het huidige keuzemenu 14036
van de gemeente niet goed hanteerbaar. De indiener
van dit onderwerp stelt voor om spraakherkenning in
2018 in te voeren bij het huidige keuzemenu.
23. Eenvoudig taalgebruik bij gemeentelijke
informatie
24

Dit pleidooi van het G-Krachtpanel is fundamenteel. Dit
raakt aan de kern van de inclusie. Het panel wil dat wij,
hoewel er binnen de gemeentelijke organisatie al
geruime tijd aandacht aan vereenvoudiging van het
taalgebruik wordt besteed, meer gebruik maken van
pictogrammen, bestaande foto’s en filmpjes bij het
verschaffen van informatie. Het panel wil ook dat diverse
ervaringsdeskundigen gaan meedenken met de
inrichting van de website. Inmiddels is hierover een
motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen met een
opdracht aan het college.
Bij de onderwerpen 24, 25 en 26 geven de
ervaringsdeskundigen van de werkgroep ViP en het GKrachtpanel aan zitting te willen nemen in testpanels die
de gemeentelijke informatie en communicatie van de
gemeente gaan beoordelen.
Informatie/communicatie kwartetspel “Praat met mij ”
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24. Toegankelijkheid schriftelijke communicatie
voor mensen met een verstandelijke beperking en
laaggeletterden
Dit thema is in 2017 via een project van het
Kwaliteitsbureau van het Programma Dienstverlening
(Project “Schrijven met je hart”) opgepakt om brieven
van ambtenaren voor de ontvanger beter toegankelijk te
maken. De werkgroep heeft vernomen dat dit project niet
in 2018 wordt voortgezet. Toch willen wij er voor pleiten
om dit project “Kwaliteitsimpuls schriftelijke
communicatie” in 2018 en volgende jaren voort te zetten.
25. Eenvoudig taalgebruik in de communicatie en
beschikkingen van de sociale wijkteams
Brieven en beschikkingen zijn voor veel mensen te
ingewikkeld. Wij willen daarom dat het Kwaliteitsbureau
met het programma Kwaliteitsimpuls blijvend wordt
ingezet. Er volgt hierover een afspraak van het
Kwaliteitsbureau van Programma Dienstverlening met
het team sociale wijkteams binnen het sociaal domein
en de maatschappelijke partner Humanitas over hoe de
wensen over betere toegankelijkheid voor de diverse
doelgroepen te verbeteren.
26. Inzetten testpanels met ervaringsdeskundigen
ter beoordeling van de communicatie van de
gemeente
Wij pleiten voor het instellen van een testpanel met
ervaringsdeskundigen zodat wij kunnen aanhaken bij de
voorgaande maatregel “eenvoudig taalgebruik bij de
gemeentelijke informatie.
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27. Toegankelijkheid website van gemeente voor
blinden en slechtzienden
De huidige website voldoet volgens ons nog niet aan de
toegankelijkheidseisen voor blinden en slechtzienden.
Gemist wordt bijvoorbeeld de voorleesfunctie, grote
letters en aangepast taalgebruik. Wij verzoeken te gaan
letten op de algemene eisen en de richtlijnen hiervoor
mee te nemen bij de aanpassing van de website.
28. Gemeente goed bereikbaar via een app-functie
Er was in het verleden een app, maar deze bleek niet
goed te functioneren. Op dit moment is deze app niet
meer actief. De behoefte aan een goedwerkende app
met gesproken tekst willen wij benadrukken en wij willen
daarom een onderzoek naar de mogelijkheden van een
nieuwe app in 2018.
29. Toegankelijkheid gemeentelijke openbare
bijeenkomsten voor doven en slechthorenden
Volgens ons zijn voor doven en slechthorenden,
gemeentelijke bijeenkomsten vaak nog niet toegankelijk
door het ontbreken van een ringleiding of schrijftolk. Wij
stellen daarom voor om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om van deze middelen gebruik te
kunnen maken en welke de mogelijke alternatieven zijn.
Waar deze ringleiding er al wel is, kan het gebruik op
basis van een afspraak worden geregeld.

30. Beschikbaarheid van een sociale kaart met o.a.
ontmoetingsactiviteiten in de stad
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De werkgroep ViP heeft gevraagd om het ontwikkelen
van een sociale kaart van Almere waarin onder andere
de ontmoetingsactiviteiten in de stad zijn opgenomen.

Sociale toegankelijkheid

VII Wonen

31. Meer woningen voor mensen met een beperking
De Werkgroep ViP vraagt als maatregel het beschikbaar
maken van een overzichtskaart met reeds gerealiseerde
en geplande woonlocaties voor mensen met een
beperking. In beperkte mate zijn er al speciale woningen
voor mensen met een beperking ontwikkeld. Nog nader
moet worden onderzocht welke soort woning er dan
moet komen. Moet dit voornamelijk sociale woningbouw
zijn of is er ook een zeker aandeel in de vrije sector
voorzien? Afhankelijk van de keuzes heeft de gemeente
meer of minder zeggenschap over de te stellen eisen
aan de woning. Bovendien heeft de gemeente te maken
met specifieke individuele aanpassingen die niet
standaard realiseerbaar zijn. Gevraagd wordt of vanaf
2018 deze overzichtskaart, die eventueel deel zou
kunnen uitmaken van de bovengenoemde sociale kaart,
voor handen kan zijn.

32. Extra veiligheidsmaatregelen in woningen van
mensen die niet of onvolledig zelfredzaam zijn
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De Werkgroep ViP vraagt om extra
veiligheidsmaatregelen via bouw- of omgevingswet vast
te leggen voor mensen die niet of onvolledig redzaam
zijn.
VIII Sociale contacten en ontmoeting
33. In stand houden en creëren van locaties/vrije
inloophuizen in de wijk
Wij willen dat vrije inloophuizen in de wijk inclusief
gemaakt worden en dat ze, waar mogelijk,
in aantal worden uitgebreid. Wij willen ook dat deze
meer bekendheid krijgen. Zondag openstelling is een
grote wens. Wij willen onderzocht hebben hoe in de
openbare ruimte meer informele rust- en
ontmoetingsplekken kunnen worden gecreëerd, die voor
iedereen het sociaal contact kunnen bevorderen
(knooppunten en parken).

Inloophuis de Ruimte
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34. Brede (wijkgerichte) activiteiten met coaching en
begeleiding
Deze activiteiten lopen er op dit moment al via VMCA,
de Schoor en andere welzijnsorganisaties. Wij willen
echter uitbreiding hiervan met in achtneming van het
principe “Niet over ons, zonder ons”. De wijkteams
zouden hier een extra rol in kunnen krijgen.
35. Arbeidsmatige dagbesteding in en voor de wijk
Mensen met een verstandelijke beperking, maar ook
mensen met NAH en cliënten van de GGZ, zouden
zonder specifieke indicatie ook voor arbeidsmatige
dagbesteding in de wijk in aanmerking moeten kunnen
komen. Dit vergroot hun zichtbaarheid in de wijk. Omdat
zij daar gelijk werkzaamheden kunnen verrichten, zal
ook hun zelfvertrouwen toenemen. Er zijn op kleine
schaal al voorbeelden in Almere b.v. Serviceteam
Stedenwijk. De werkgroep ViP wenst dat deze
ontwikkeling de komende jaren, mits goed begeleid, met
meer inzet wordt voortgezet.
IX Werk, inkomen en scholing
36. Ontwikkelen van een integratieprotocol om
mensen met een beperking duurzaam te kunnen
plaatsen
De Werkgroep ViP heeft voorgesteld in 2018 te
onderzoeken of het ontwikkelen van een
integratieprotocol, zoals de gemeente Amsterdam dit
hanteert, zinvol is.
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37. Meer mensen met een beperking werkzaam bij
de gemeente Almere
Dit thema is een afgeleide van het vorige voorstel. De
werkgroep ViP vraagt om conform de wet op de
banenafspraak en de wet quotumverplichting te
onderzoeken wat de gemeente meer kan doen om
mensen met een beperking in dienst te nemen.

38. Meer werk vrijwillig of betaald met begeleiding
De Werkgroep ViP heeft als maatregel voorgesteld een
inventarisatie te maken van de projecten die specifiek
zijn gericht op betaald werk met begeleiding voor
mensen met een GGZ-achtergrond. Hierin willen wij ook
het aspect ‘vrijwilligerswerk’ al dan niet met begeleiding,
belicht zien. Dit laatste past binnen het uitvoeringsplan
“Vrijwillige Inzet” dat voor de zomer van 2017 is
vastgesteld. Een van de speerpunten uit het
uitvoeringsplan is ‘het bevorderen van vrijwillige inzet
van en voor specifieke groepen’, waaronder ook mensen
met een GGZ-achtergrond vallen, via projecten
“Talenten samen benutten” en “Samen sterk in
vrijwilligerswerk”.
39. “Burgerbanen” voor werklozen 50+ met
bijstandsuitkering
De werkgroep ViP en Platform Burgerbaan heeft
voorgesteld om dit burgerinitiatief te faciliteren. De
inclusie gaat hier verder dan uitsluitend de inclusie van
mensen met een beperking.
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Het gaat om sociale toegankelijkheid en heeft een
zekere preventieve werking om te voorkomen dat
mensen terecht komen in een situatie dat ze gebruik
moeten maken van diverse medische- en
zorgvoorzieningen. In het kader van de nota over inzet
van vrijwilligers, wensen wij dat wordt onderzocht of
“burgerbanen” daarvan onderdeel kunnen zijn. Wij
vinden dat de focus niet specifiek op 50+ moet worden
gericht.
40. Experimenteren met basisinkomen
Wij vragen aan de gemeente om te gaan
experimenteren met het basisinkomen en stellen voor
om de landelijke experimenten voor te leggen aan de
lokale politici.
41. Mensen met een beperking moeten ook door
kunnen leren
De Werkgroep ViP heeft aangegeven dat
burgerinitiatieven voor praktische basiseducatie, maar
ook voortgezet onderwijs in dag- en avondonderwijs,
moeten worden gefaciliteerd. Hiervan bestaan al via
Prago op vier plaatsen in Almere voorbeelden. Ook
willen wij meer aandacht voor het zgn. “leer-werken”
voor mensen met een beperking in de vorm van meer
keuzevrijheid in overleg met bestaande
onderwijsinstellingen.
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X Sport, vrije tijd en zingeving
42. Iedereen moet aan een sport kunnen deelnemen
Hoewel er reeds een breed aanbod aan sporten is voor
mensen met een beperking, zijn wij van mening dat er
moet worden onderzocht of een uitbreiding moet komen
van het aanbod voor speciale groepen als mensen met
een beperking van niet-westerse afkomst of de
toenemende groep van mensen met obesitas. Dit
betekent ook meer aandacht voor gezonde voeding.
43. Financiële situatie mag geen beletsel zijn om te
kunnen sporten of deel te nemen aan culturele
uitingen
Voor jongeren bestaat de mogelijkheid om gebruik te
maken van het jeugdsportfonds en het
jeugdcultuurfonds. Wij willen als maatregel dat
uitbreiding van dergelijke fondsen ook voor 18+ -ers
wordt onderzocht. Bovendien willen wij ook onderzoek
naar mogelijkheden voor vervoer van en naar
sportaccommodaties voor mensen met een beperking bv
via een experiment met eigen vervoer met vaste ritten.
44. Aanpassen van de website Sportief Almere en
persoonlijk informeren van doelgroepen
Het is belangrijk om de doelgroepen zelf te informeren
over de mogelijkheden die er zijn. Wij willen daarom dat
de webpagina voor de aangepaste sporten wordt
uitgebreid. Wij willen bovendien dat het onderzoeken
van deze mogelijkheden in 2018 door de afdeling Sport
wordt opgepakt.
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45. Almeers Kenniscentrum Talent (AKT) ook
inzetten om talentvolle mensen met een beperking
ook mee te laten doen aan topsport
Wij willen dat wordt onderzocht of er behoefte is het AKT
een rol te laten spelen bij het inzetten van
talentontwikkeling van mensen met een beperking met
een uitzonderlijk talent voor topsport op hun niveau
(Special Olympics). Ook willen wij aandacht voorproject
“Super Cool” en “Meedoen en Sport” van Triade.
46. Mensen met een beperking moeten een zinvolle
(vrije) tijdsbesteding kunnen hebben
In dit kader zijn er al gerealiseerde voorbeelden uit het
verleden (Time Out mix disco, Witte Olifant en Art Loca).
Wij willen echter graag dat een overzicht van deze gratis
of tegen een kleine bijdrage ter beschikking gestelde
voorzieningen wordt opgesteld en hieraan bekendheid
wordt gegeven via de gemeentelijke website en via de
wijkteams. Voor de jaren daarna kan dit overzicht
jaarlijks worden bijgehouden.

Werkgroep ViP
Almere
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