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Inleiding 
Doordat zoveel inwoners, bedrijven, clubs & verenigingen, scholen, buurtinitiatieven, organisaties van zorg & welzijn en 
mensen van de gemeente doorgezet hebben, ligt nu de startnotitie voor de tweede lokale inclusie agenda voor u. Deze 
gaat vergezeld van een concept Lokale Inclusie Agenda, die wordt meegegeven bij de coalitievorming. Er zijn nog geen 
middelen voor geraamd, de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda is van deze middelen afhankelijk.   
 
Verschillende organisaties hebben hun eigen actiepunt op de Lokale Inclusie Agenda gezet. Daarmee is de Lokale 
Inclusie Agenda echt van de Woerdense samenleving geworden. Met deze lokale inclusie agenda werken inwoners, 
organisaties en de gemeente aan een gemeente Woerden waar iedereen mee kan doen. Maakt niet uit hoe oud of jong je 
bent. En wat je culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen ook zijn. Iedereen 
kan optimaal meedoen op de gewone buurtschool, op de arbeidsmarkt, op club of vereniging of in de buurt. We heffen 
belemmeringen voor meedoen voor één individu op. En we leren daarvan, zodat zoveel mogelijk mensen daar profijt van 
kunnen hebben. In een inclusieve samenleving is iedereen medemaker.  
 
In 2017 is de eerste Lokale Inclusie Agenda opgesteld: De Routekaart Woerden Inclusief 2017 - 2021. Met veel plezier en 
enthousiasme zijn we met elkaar aan de slag gegaan om de actiepunten uit de Routekaart uit te voeren. Er is veel 
bereikt. ‘Iedereen doet mee!’ zit al veel meer in het DNA van organisatie en samenleving. In de Terugblik heeft het college 
samen met de teams op het gemeentehuis een uitgebreide evaluatie gedaan. De neerslag van deze evaluatie vindt u 
terug in de bijlage ‘Terugblik Routekaart Woerden Inclusief 2017 - 2021’.  
   

Hoe kwam deze Lokale Inclusie Agenda tot stand?  
De Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ is de aanjager van de Lokale Inclusie Agenda. Met elkaar vertegenwoordigt de 
werkgroep een grote diversiteit aan inwoners in gemeente Woerden. Maar ook mensen uit het bedrijfsleven, het 



onderwijs, clubs & verenigingen, buurtinitiatieven en zorg & welzijn zijn vertegenwoordigd. De werkgroep wil echt een 
afspiegeling van de samenleving zijn. Met elkaar is gekeken wat de beste vorm van de Lokale Inclusie Agenda zou 
kunnen zijn.  
 
Tijdens het ‘Iedereen doet mee!’ festival in september 2021 hebben inwoners en organisaties stil gestaan bij de stappen 
die zij nu willen zetten. Bijvoorbeeld in de workshop 'Inclusief werkgeverschap' met werkgevers. Of in de 
inspiratiebijeenkomsten over de inclusieve buurt of zorg & welzijn in een inclusieve samenleving. Er zijn ook enkele 
aanvullende interviews gehouden.  
 
In deze raadsinformatiebrief vindt u een samenvatting van deze stappen: de actiepunten van de Lokale Inclusie Agenda. 
Deze actiepunten zijn ontwikkeld door en afgestemd met inwoners, organisaties en de gemeentelijke organisatie. 
Daarnaast is een korte samenvatting van de Terugblik, een toelichting op de uitvoeringsagenda en een financiële 
paragraaf opgenomen. Voor de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda is extra capaciteit een voorwaarde. Op een 
aantal onderdelen is 'Iedereen doet mee' goed geborgd in de organisatie en de samenleving en op een aantal onderdelen 
nog niet. Over de ambitie/opdracht en de middelen die daarvoor nodig zijn zullen duidelijke afspraken moeten worden 
gemaakt. U vindt een indicatie van de benodigde beleidscapaciteit in het onderdeel financiën onderaan deze 
raadsinformatiebrief.  
 
   
 
Kernboodschap 
In het onderstaande vindt u de acties van de concept Lokale Inclusie Agenda in het kort. In de concept Uitvoeringsagenda 
staan de actiepunten, met stappen, verantwoordelijkheden en beoogde resultaten meer gedetailleerd weergegeven.  
 
Inclusie in het Onderwijs  
De gemeente gaat in gesprek met het onderwijsveld om te onderzoeken wat mooie stappen zouden kunnen zijn om 
samen te werken in inclusie. Vervolgens willen we ook een breder gesprek openen over inclusie in het onderwijs, o.a. in 
een grotere bijeenkomst met alle scholen, jongeren, ouders, docenten, schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden. 
Scholen die dat willen gaan we actief ondersteunen in de vormgeving aan inclusief onderwijs. Daarnaast besteden we 
aandacht besteden aan LHBTI in het (primair)onderwijs in het kader van het Regenboog actieplan 
  
De Inclusieve Arbeidsmarkt  
Werkgevers trekken gezamenlijk op om inclusief ondernemerschap in gemeente Woerden te versterken. Daarvoor gaan 
zij inclusieve ondernemerscafé’s organiseren. De eerste café’s worden georganiseerd op 22 en 29 maart 2022. Als 
gemeentelijke organisatie willen we in dit verband ook het Project inclusief werkgeverschap in onze eigen gemeentelijke 
organisatie verder doorzetten. Daarnaast gaan FermWerk, de gemeente en het UWV verder met het doorontwikkelen van 
de arbeidstoeleiding volgens een integrale werkwijze. Zodat arbeidstoeleiding en meedoen op de verschillende 
levensgebieden (o.a. wonen, werk & inkomen, vrije tijd, sociaal leven, onderwijs) in samenhang worden bekeken. Met 
daarbij als uitgangspunt dat werken loont en dat elke inwoner betaald werk kan vinden en behouden. Ook mensen voor 
wie de afstand tot de arbeidsmarkt op dit moment het grootst is. Verder zijn we bezig met het vereenvoudigen en beter 
communiceren van inkomensondersteunende regelingen, zodat meer inwoners met een laag inkomen er gebruik van 
gaan maken. Tenslotte nodigen we ook dit jaar de Werkgevers weer uit de regenboogvlag uit te hangen op Coming-out 
dag. En zullen we in samenwerking met het COC tips voor inclusie en LHBTI onder werkgevers verspreiden. 
 
Cultuur, vrije tijd & sport  
Op het gebied van cultuur, vrije tijd & sport is er veel gebeurd. De komende tijd zullen we inclusieve cultuur, vrije tijd & 
sport verder verspreiding en verdieping geven door het organiseren van tweejaarlijkse cultuur- en sportcafé’s over dit 
thema. Ook nemen we inclusieve cultuur, vrije tijd en sport mee in de gesprekken die we als organisaties van cultuur, vrije 
tijd & sport en gemeente voeren. Het vinden van mooie creatieve wegen om inclusie te realiseren is hierbij uitgangspunt. 
De komende vier jaar zal de focus daarnaast komen te liggen op inclusie en toegankelijkheid van horeca, toerisme en 
evenementen. Niet alleen inventariseren we waar de mogelijkheden liggen voor ondernemers en organisatoren om hun 
hotels, B&B's, toeristische plekken, culturele trekpleisters, accommodaties en evenementen inclusief te maken. Ook 
willen we op de bestaande fora online en offline informatie beschikbaar maken over welke faciliteiten 
horecagelegenheden en toeristische trekpleisters hebben op het gebied van toegankelijkheid. Het initiatief ‘Creatief 
Centrum Woerden’ heeft als actiepunt op de Lokale Inclusie Agenda gezet dat zij inclusie meeneemt in al haar 
activiteiten. Ook in de realisatie van een voor iedereen toegankelijk gebouw. 
 
De Inclusieve buurt  
De afgelopen jaren is flink ingezet op de samenlevingskant van de Inclusieve buurt. Het jongerenwerk, buurtverbinders, 
‘Woerden voor Elkaar’ en Hart voor Woerden: hier hebben allemaal ontwikkelingen plaatsgevonden die eraan bijdragen 
dat een grotere diversiteit aan mensen zichtbaar is in de samenleving. En dat mensen een gewaardeerde rol kunnen 
vervullen op basis van eigen interesses en talenten. 
 
Voor de gebouwde omgeving is inclusief ontwerp & toegankelijkheid meegenomen in het Handboek Inrichting Openbare 



Ruimte (HIOR). We zullen daarnaast enkele projecten van ruimtelijke inclusiviteit op bestaande en nieuwbouwlocaties 
realiseren om inclusief denken een plek te geven in de woonomgeving (bankjes, etc.). Met gebruik van de ervaringen in 
het HIOR ontwikkelen we bovendien richtlijnen voor inclusief ontwerp & toegankelijkheid. Dat doen we voor 
zowel nieuwbouw en renovatie van openbare gebouwen in sport, onderwijs en algemene voorzieningen als voor de 
nieuwbouw van woningen. Daarmee kunnen we nieuwbouwplannen hieraan toetsen. Voor maatvoering en materialen in 
inclusief ontwerp maken we gebruik van de toegankelijkheidsrichtlijnen van batutrecht.nl.   
 
De Vestingraad heeft ‘Iedereen doet mee!’ als speerpunt in de binnenstadsagenda opgenomen. Hieraan zal in het kader 
van de nieuwe Lokale Inclusie Agenda verder invulling worden gegeven. Ook willen we als bedrijven, verenigingen, 
inwoners en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een dementievriendelijke gemeente. Dit zal voor een groot 
deel worden gecoördineerd door studenten van MBO Rijnland. Tenslotte geven we verdieping aan ons denken over 
inclusie & veiligheid. Door situaties van criminaliteit dieper te analyseren. 
 
Zorg & Welzijn in een inclusieve samenleving  
Zorg & Welzijn is in het kader van de vorige Lokale Inclusie Agenda nog wat onderbelicht gebleven. Tijdens het 'Iedereen 
doet mee!’ festival kwam een aantal inwoners, zorg & welzijnsorganisaties en de gemeente daarom bij elkaar voor een 
inspiratiebijeenkomst. Daaruit kwamen een aantal actiepunten voort. Bijvoorbeeld dat we als zorgorganisaties, inwoners 
en gemeente een platform oprichten om met elkaar te leren, te innoveren en kwesties op te lossen op het gebied van 
ondersteuning in een inclusieve samenleving. We starten met twee mensen uit Woerden een traject op om een leven 
midden in de samenleving op te bouwen onder eigen regie. Met gebruik van reguliere voorzieningen in onderwijs, 
arbeidsmarkt, clubs & verenigingen en in de buurt. We leren van deze trajecten als exemplarisch voorbeeld voor iedereen 
die in Woerden ondersteuning krijgt. Daarnaast zullen we mooie voorbeelden van inclusief ondersteunen verspreiden via 
nieuwsbrieven, facebook, Hart voor Woerden, en de krant. Ook vanuit WoerdenWijzer maken we een verdiepingsslag op 
inclusie. Zodat we inwoners en gezinnen ook kunnen ondersteunen bij een leven midden in de samenleving als inclusie 
echt moeilijk is. We inventariseren hoe we in complexe situaties inclusie al meenemen in vraagverheldering en 
casemanagement van WoerdenWijzer. En hoe we dat kunnen versterken. Tijdens de regenboogweken hebben we 
ontdekt dat regenboogouderen vaak weer terug de kast in gaan als zij in een verpleeghuis gaan wonen. Daarom heeft 
Coming Out Woerden het initiatief genomen voor een Tour d'Amour voor professionals en bewoners van verzorgings- en 
verpleeghuizen. 
 
Communicatie, politiek & dienstverlening  
Op communicatie, politiek & dienstverlening zijn de afgelopen vier jaar veel vorderingen gemaakt. We gaan op deze voet 
verder door uitvoering te blijven geven aan de motie "Vic bro, doe ff chill man!" over begrijpelijk schrijven van 
beleidsdocumenten. En de acties rond begrijpelijke taal in brieven, toespraken, social media, gesprekken en 
bijeenkomsten. Daarnaast zetten we in op inclusieve communicatie in tekst en beeld als veranderstrategie. Door een 
diverse en inclusieve samenleving te laten zien in onze campagnes en promotiemateriaal stimuleren we bewustwording 
en anders denken en doen. Ook willen we in onze communicatie uitingen in de openbare ruimte, de media of in het 
dagelijks werk beter letten op ons taalgebruik. Geen mindervalide toilet, gehandicaptenparkeerplaats of cliënt meer, maar 
inwoner, parkeerplaats voor scootmobiels, mensen met een beperking of mensen met een ondersteuningsvraag. 
Tenslotte geven we verdieping aan inclusieve dienstverlening. De gemeentelijke dienstverlening wordt over het algemeen 
al als inclusief ervaren. Maar hoe zetten we de puntjes op de i als mensen wat moeilijker verstaanbaar zijn? Of een 
minder goed humeur hebben? Onder andere zullen vier medewerkers van de gemeente een basiscursus gebarentaal 
volgen. Met de nieuw aangetrokken participatieadviseur werken we verder aan een inclusief democratisch proces in 
beleidsontwikkeling en projecten. Zodat het aantrekkelijker wordt voor een grotere diversiteit aan mensen om mee te 
praten over de eigen omgeving en nieuw te vormen beleid.  
 
Werkgroep 'Iedereen doet mee!'  
De werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ zal de Lokale inclusie agenda aanjagen, ontwikkelen, uitvoeren en monitoren. Vanuit 
de gemeente nemen in dit voorstel een beleidsadviseur en een communicatieadviseur deel. Zij faciliteren samen met de 
leden van de werkgroep het proces. De werkgroep denkt mee met inclusieve initiatieven en projecten. En zal zelf ook 
initiatieven nemen, zoals de organisatie van het ‘Iedereen doet mee!’ festival & prijs. 
 
Terugblik Routekaart Woerden Inclusief  
In het volgende vindt u een terugblik op de vorige Lokale Inclusie Agenda. Per thema staat kort weergegeven waar we 
sterk (groen) in zijn, en waar nog verbetering nodig is (oranje). De toelichting bij deze evaluatie vindt u terug in de bijlage 
‘Terugblik Routekaart Woerden Inclusief.’  
   



  
 

Legenda:   Loopt achter              Op schema      
 Loopt goed  
 

 Hier zijn we sterk in    Verbetering nodig 
 
Toelichting op de Uitvoeringsagenda  
In de uitvoeringsagenda vindt u de stappen die we tussen 2022 – 2025 kunnen zetten om de actiepunten uit te voeren. 
 
   
 
Financiën 
Inclusie is in de afgelopen jaren als een programma vormgegeven, met een incidenteel budget. Veel actiepunten zijn 
inmiddels in het DNA van de gemeentelijke organisatie beland, maar nog niet al deze onderwerpen zijn structureel in de 
begroting opgenomen. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de inzet die in de bestaande beleidscapaciteit gedekt kan 
worden en de inzet waarvoor extra beleidscapaciteit nodig is, met een indicatie van de verwachte inzet. Of deze inzet 
toereikend is hangt af van de opdracht die vanuit de coalitieonderhandelingen naar voren komt. In elk geval zijn op dit 
moment voor de coördinatie van het vervolg van het Lokale Inclusiebeleid nog geen middelen beschikbaar. 
 
   
 
Vervolg 
De Lokale Inclusieagenda is als onderwerp naar voren gebracht in de coalitiebesprekingen. Daar zal de ambitie en de 
opdracht worden verwoord, inclusief de middelen die ter beschikking staan om 'inclusie' structureel in het beleid te 
borgen. Op basis van deze uitkomst zal de Lokale Inclusie Agenda worden aangepast en aan de raad ter besluitvorming 
worden aangeboden. 
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Bijlage 1: overzicht van inzet in lokale inclusieagenda 
 

 

 Inzet 
Beleidsadviseur 
communicatiead
viseur ‘Iedereen 
doet mee!’   
Uren per week 

Inzet 
Beleidsadviseur 
communicatiead
viseur ‘Iedereen 
doet mee!’   
Uren voor 4 jaar 

Reguliere 
beleidscapaciteit 
teams  
Uren voor 4 jaar 

WEKELIJKS    
Coördinatie & monitoring 2   
Faciliteren werkgroep 2,5   
Meedenken & ondersteunen 
inclusieve initiatieven & projecten 

2   

Verbindingen leggen in de 
samenleving 

2   

Festivalorganisatie 2x per 4j 6,4 
(1200u:188wk) 

  

Schrijven en Evalueren Lokale 
Inclusie Agenda 1x per 4 j.  

0,6 (120u:188wk)   

Inzet Communicatieadviseur 2   
INZET OP DE THEMA’S    
THEMA ONDERWIJS  104 29 
ARBEIDSMARKT 
Nog exclusief:  
- Inclusief werkgeverschap, 
interne coach. 8 uur per week PM 
(collegevoorstel). 
- Inclusief werkgeverschap, 
coördinatie. 2 uur per week PM 
(collegevoorstel). 

 274 172 
 

CULTUUR, SPORT & VRIJE TIJD  160 180 
DE INCLUSIEVE BUURT 
Nog exclusief:  
Workshop team  
2,5 uur pp. 

 118 350 

ZORG & WELZIJN 
+ Workshop WoerdenWijzer:  
3 uur pp. 

 450 135 

COMMUNICATIE, POLITIEK & 
DIENSTVERLENING 
Nog exclusief:  
-Teambijeenkomst communicatie 
2,5 pp.  
- Workshop Inclusieve 
Dienstverlening 2,5 pp.  
-Training gebarentaal: 80 uur 

 110 180 

Subtotaal beleid & 
communicatiecapaciteit inclusie 
wekelijks en op thema’s.  

17,5 1216 = 6,5 uur 
p.w. 
(1216u:188wk) 

 

TOTAAL Reguliere 
beleidscapaciteit teams 

  1422 per 4 jaar 

TOTAAL beleidscapaciteit inclusie  24 u/wk   
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Aan dit actieplan werkten mee: 
 
Inwoners & Organisaties:  
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
Deelnemers ‘Iedereen doet mee!’ Festival 
Beleidsadviseurs, uitvoerders & projectleiders Gemeente Woerden 
Inwoners & organisaties gemeente Woerden 
 
Tekst & Organisatie:  
Anouk Bolsenbroek 
Ingrid van Schaik 
Bram de Vries 
 

 



 

 3 

1. Op de foto: De organisatoren van het 'Iedereen doet mee!' Festival 2021. Fotograaf: Hans Pieters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE  
 
‘Hoe creëer je een mooi vergezicht? Door een realistische stip op de horizon te zetten en 
daar langzaam maar zeker naartoe te bewegen. Als het niet rechtsom gaat, dan linksom.’  
 
Doorzetten, dat is waar het bij het werken aan een inclusieve samenleving om gaat. Doordat 
zoveel inwoners, bedrijven, clubs & verenigingen, scholen, buurtinitiatieven, organisaties 
van zorg & welzijn en mensen van de gemeente doorgezet hebben, ligt nu de tweede lokale 
inclusie agenda voor je. Verschillende inwoners, organisaties en beleidsadviseurs hebben 
hun eigen actiepunt op de lokale inclusie agenda gezet. Daarmee is de lokale inclusie agenda 
echt van de Woerdense samenleving geworden.  
 
Het doel van de Lokale Inclusie Agenda 
Met deze lokale inclusie agenda werken we aan een gemeente Woerden waar iedereen mee 
kan doen. Maakt niet uit hoe oud of jong je bent. En wat je culturele achtergrond, gender, 
seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen ook zijn. Iedereen kan optimaal 
meedoen op de gewone buurtschool, op de arbeidsmarkt, op club of vereniging of in de 
buurt. We heffen belemmeringen voor meedoen voor elk individu op, een voor een. En we 
leren daarvan, zodat zoveel mogelijk mensen daar profijt van kunnen hebben. In een 
inclusieve samenleving is iedereen medemaker.  
 
Wat kan jij doen?  
Ben je een inwoner, bedrijf, club, school of maatschappelijke organisatie? Op jouw 
(interesse)gebied zijn er verschillende mensen bezig met het werken aan een inclusieve 
samenleving. In de verschillende themahoofdstukken van deze Lokale Inclusie Agenda kun je 
daarover lezen. Wil je eens van gedachten wisselen, ergens bij aansluiten of zelf een initiatief 
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beginnen? Neem contact op met de in de themahoofdstukken genoemde organisaties, of 
met de werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ via iedereendoetmee@gmail.com.  
 
Wat ging vooraf?  
Als vervolg op de motie ‘Opstellen lokaal inclusie beleid’ van 5 april 
2016 werkten inwoners, organisaties en gemeente aan de eerste 
Lokale Inclusie Agenda 2017 -2021: ‘De Routekaart Woerden 
Inclusief’. Er werden zestig interviews gehouden, vier thematafels en 
een brede werkconferentie. Met veel plezier en enthousiasme zijn we 
met elkaar aan de slag gegaan om de actiepunten uit te voeren. Met 
mooie resultaten. En soms ook wel met strubbelingen, waarvan de 
coronatijd er eentje was. Veel clubs, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven hebben ‘Iedereen doet mee’ in hun eigen denken en doen 
verankerd. Door de gemeente is ‘Iedereen doet mee!’ als speerpunt 
van het beleid opgenomen: ‘Samen met de inwoners werken we aan 
een Woerden waar iedereen mee doet in het maatschappelijk en 
economisch proces. Dit maakt integraal onderdeel uit van ons beleid.’ 
(Coalitieakkoord 2018 – 2022). Tijdens de begrotingsbesprekingen in 
november 2018 is door de gemeenteraad kracht bijgezet door het 
unaniem aangenomen amendement ‘Iedereen doet mee!’:  

‘De raad besluit: (…) 
In elk programma is “iedereen doet mee” een van de uitgangspunten van het beleid en de 
beleidsuitvoering, een gesprekspunt bij opdrachtgeverschap, bij samenwerking met 
(maatschappelijke) organisaties en in alle participatieprocessen.’ 

In deze Lokale Inclusie Agenda hebben we de routekaart uitgebreid geëvalueerd. Wat 
hebben onze inspanningen opgeleverd? Hoe hebben we aan de actiepunten gewerkt? Wat 
lukt nog niet? En waar moeten we in deze nieuwe Lokale Inclusie Agenda aan werken?  

Hoe kwam deze Lokale Inclusie Agenda tot stand?  
De Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ is de aanjager van de Lokale Inclusie Agenda. Met 
elkaar vertegenwoordigen we een grote diversiteit aan inwoners in gemeente Woerden. En 
onder ons zijn ook mensen uit de klei van het bedrijfsleven, uit het onderwijs, clubs & 
verenigingen, buurtinitiatieven en zorg & welzijn. We willen echt een afspiegeling van de 
samenleving zijn.  
Met elkaar hebben we gekeken wat de beste vorm van de Lokale Inclusie Agenda zou 
kunnen zijn. Het college van burgemeester & wethouders deden vervolgens met de teams 
op het gemeentehuis een uitgebreide evaluatie. Waar staan we nu in het werken aan een 
inclusieve samenleving? De neerslag van deze evaluatie vind je in de ‘Terugblik op de 
Routekaart Woerden Inclusief’. Tijdens het ‘Iedereen doet mee!’ festival hebben inwoners 
en organisaties stil gestaan bij de stappen die we nu willen zetten. Bijvoorbeeld in de 
workshop Inclusief werkgeverschap met inclusief ondernemers. Of in de 
inspiratiebijeenkomst over zorg & welzijn in een inclusieve samenleving. We hebben ook 
enkele aanvullende interviews gehouden. Op de volgende pagina’s kun je lezen hoe deze 
Lokale Inclusie Agenda is opgebouwd. En hoe we aan de slag gaan met de actiepunten.  

2. Op de foto: Routekaart Woerden 
Inclusief 2017 - 2021. 
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Bouw mee aan een inclusieve samenleving!  
Heb jij een mooi idee over een volgende stap? Vind je het leuk om eens van gedachten te 
wisselen over jouw inclusieve initiatief? Wil je samen optrekken of gewoon meer weten? 
Neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@gmail.com. Wij kijken ernaar uit om de 
krachten te bundelen!  
 
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
3. Op de foto: Napraten op de slotbijeenkomst van het 'Iedereen doet mee!' festival. Fotograaf: Alex 
de Kuijper. 
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4. Op de foto: Opbrengst Thematafel De Inclusieve Buurt Molenvliet. Feestelijke Aftrap 'Iedereen doet mee!' 7 november 2018 

Leeswijzer  
Wat kun je lezen in deze Lokale Inclusie Agenda? Op de volgende pagina’s vind je een uitleg 
over wat inclusie nu eigenlijk inhoudt. En over de manier van kijken die aan deze Lokale 
Inclusie Agenda ten grondslag ligt. Vervolgens vind je de samenvatting van de actiepunten 
van deze lokale inclusie agenda. In de zes themahoofdstukken kun je lezen over de mooie 
voorbeelden en knelpunten die aan de basis hebben gelegen van deze actiepunten:  
  

• Inclusie in het onderwijs 
• De Inclusieve arbeidsmarkt 
• Cultuur, sport en vrije tijd  
• De Inclusieve Buurt 
• Zorg & Welzijn in een inclusieve samenleving 
• Communicatie, Politiek & Dienstverlening 

 
Drie documenten 
Deze Lokale Inclusie Agenda bestaat uit drie documenten. De Lokale Inclusie Agenda zelf, 
waarin je kunt vinden wat de huidige stand van zaken is van ‘Iedereen doet mee!’: De mooie 
voorbeelden en knelpunten laten ons zien welke volgende acties we moeten ondernemen 
naar een inclusieve samenleving. De andere twee documenten zijn ‘De Uitvoeringsagenda’ & 
‘De Terugblik op de vorige Lokale Inclusie Agenda’.  
 
In de ‘Terugblik Routekaart Woerden Inclusief’ vind je de evaluatie van de vorige lokale 
inclusie agenda: ‘De Routekaart Woerden Inclusief 2017 – 2021.’ 
In de uitvoeringsagenda vind je per actiepunt een schema. Daarin staat wie voor de 
uitvoering van dat actiepunt verantwoordelijk is. En welke stappen we gaan ondernemen om 
het actiepunt uit te voeren. Je vindt er ook een tijdsplanning met betrokken mensen en 
organisaties. 
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5. Op de foto: De Feestelijke aftrap 'Iedereen doet mee!' 7 november 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAT IS INCLUSIE?   
  
Inclusie betekent toenemende participatie van elk individu in de samenleving. Een inclusieve 
samenleving is een samenleving waarin iedereen optimaal kan meedoen. Maakt niet uit wat 
je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talenten of 
beperkingen zijn. Iedereen kan op een gelijkwaardige manier meedoen in clubs en 
verenigingen, op de arbeidsmarkt, op school, in de buurt en in de woonomgeving. De 
samenleving is gebouwd op de interesses en talenten van alle inwoners (Bolsenbroek & Van 
Houten, 2010). 
 

 
 

Inclusie kan worden gezien als de ene pool van een continuüm (lijn), waarvan de andere pool 
uitsluiting is (Unesco, 2005). Toegepast op bijvoorbeeld onderwijs is er sprake van uitsluiting 
als kinderen helemaal geen onderwijs volgen. Segregatie gebeurt als kinderen wel onderwijs 
volgen, maar apart van andere kinderen, bijvoorbeeld in speciale scholen. Van integratie is 
sprake als individuen worden bijgespijkerd om in een specifieke samenleving, school of 
werkplek te functioneren. Bij integratie passen enkele mensen zich aan om in een ‘gewone’ 
setting mee te doen, bijvoorbeeld in de klas op de gewone buurtschool. Bij inclusie gaat het 
om de omgekeerde beweging. Werken aan een inclusieve samenleving betekent het 
gezamenlijk vormgeven aan een samenleving, scholen, klassen, wijken, clubs en 
arbeidsmarkt waar iedereen optimaal kan deelnemen. Je past de samenleving aan, en die 
ben je met elkaar.   
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Wat is er nu wettelijk geregeld?   
 
Wat is er nu verplicht vanuit landelijke wet- & regelgeving? Gemeenten zijn verplicht om een 
lokale inclusie agenda op te stellen. Met een duidelijke omschrijving welke verbeteringen en 
doelen ze gaan realiseren. En ook binnen welke tijd. In het plan moeten onderwijs, werk, 
inkomen, vervoer, wonen en leven een plek krijgen. In de wet staat ook opgenomen dat 
gemeenten hierin samen moeten optrekken met mensen met een beperking (zie WMO, 
Participatiewet, Jeugdwet & Amendement Van der Staaij en Bergkamp).   
 
Daarnaast is er de algemene Wet gelijke behandeling. Iedereen heeft recht op een gelijke 
behandeling, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, beperking, ras, 
geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De Wet 
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen biedt inwoners toegang tot een 
antidiscriminatievoorziening. Dit geeft inwoners van de gemeente onder meer het recht op 
onafhankelijke bijstand bij klachten over discriminatie op basis van bijvoorbeeld cultuur, 
sekse of hetero- of homoseksualiteit.  
 
Vanaf 1 januari 2017 is toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. Dat 
gaat niet alleen om toegankelijkheid van gebouwen, informatie en communicatie. Maar ook 
om de toegankelijkheid van onderwijs, arbeid, wonen en vrije woningkeuze, mobiliteit en 
het aanbod van goederen en diensten zoals horeca, detailhandel en betalingsverkeer. Niet 
alleen gemeenten moeten hier hun beleid en dienstverlening op aanpassen, maar ook 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Overheid, gemeenten, organisaties en 
ondernemers moeten vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs werken aan het realiseren deze 
algemene toegankelijkheid. Dat gaat in twee stappen. Aanpassingen van eenvoudige aard  
(gemakkelijk te realiseren en tegen lage kosten) moeten direct worden geregeld. Voor 
aanpassingen van complexe aard (bijvoorbeeld bouwkundige aanpassingen) moet een plan 
worden gemaakt met een duidelijke einddatum. Dit is uitgewerkt in het Besluit 
toegankelijkheid van december 2016. 
 
Sinds 1 juli 2018 is er ook het Besluit Digitale toegankelijkheid. Hierin staat dat de gemeente 
in stappen moet werken aan de toegankelijkheid van haar websites en apps.  
 

Het VN-verdrag  
Eén van de aanleidingen voor ‘Iedereen doet mee!’ is de ratificatie, in werking 
treden, van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (vanaf 
nu: VN-verdrag) in Nederland op 14 juli 2016. Veel gemeenten in Nederland grijpen de 
invoering van dat Verdrag aan als kans om te werken aan een brede inclusieve samenleving. 
Het is een landelijke opdracht voor gemeenten om het VN-verdrag te vertalen naar een 
Lokale Inclusie Agenda (integraal plan voor sociaal domein). In elk hoofdstuk worden de 
meest relevante artikelen van het VN-Verdrag benoemd. De volledige tekst van deze 
artikelen vind je in het VN-Verdrag via: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-
14  
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6. Op de afbeelding: Facebookaankondiging tijdens het festival: 'Wat zou jouw actiepunt voor een Inclusief 
Woerden zijn? Zet hem op de Lokale Inclusie Agenda! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ACTIEPUNTEN VAN DE LOKALE INCLUSIE AGENDA  
 
Inclusie in het onderwijs  
1. De gemeente gaat in gesprek met het onderwijsveld om te onderzoeken wat mooie 
stappen zouden kunnen zijn om samen te werken in inclusie.  
2. Openen van een breder gesprek over inclusie in het onderwijs, o.a. in een grotere 
bijeenkomst met alle scholen, jongeren, ouders, docenten, schoolbestuurders en 
samenwerkingsverbanden. 
3. Scholen die dat willen actief ondersteunen in de vormgeving aan inclusief onderwijs.  
4. Aandacht besteden aan LHBTI in het onderwijs in het kader van het Regenboog actieplan 
 
De Inclusieve Arbeidsmarkt  
5. Werkgevers trekken gezamenlijk op om inclusief ondernemerschap in gemeente Woerden 
te versterken.  
6. Doorontwikkelen arbeidstoeleiding 
7. Project inclusief werkgeverschap Gemeente Woerden doorzetten. 
4. Regelingen vereenvoudigen & communiceren zodat meer inwoners met een laag inkomen 
gebruik maken van de inkomensondersteunende regelingen. 
5. Werkgevers uitnodigen de regenboogvlag uit te hangen op Coming-out dag.  
6. Tools voor inclusie van LHBTI onder werkgevers verspreiden, i.s.m. het COC.  
 
Cultuur, vrije tijd & sport 
1. Het promoten van inclusief toerisme & horeca in de breedste zin in stad en buitengebied.  
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2. Voor elke horeca- en uitgaansgelegenheid, evenement, toeristische plek, galerie en 
cultureel podium is voor iedereen online en offline informatie beschikbaar over faciliteiten 
op het gebied van inclusie & toegankelijkheid.  
3. Inventariseren waar de mogelijkheden liggen voor ondernemers voor aanpassingen voor 
inclusie & toegankelijkheid in hotels, B&B, toeristische plekken, culturele trekpleisters en 
accommodaties. 
4. Elk evenement inclusief & toegankelijk voor iedereen. 
5. Inspiratiebijeenkomsten organiseren over inclusieve cultuur, vrije tijd & sport. 
6.  We nemen inclusieve cultuur, vrije tijd en sport mee als gespreksonderwerp in de 
gesprekken die we als organisaties van cultuur, vrije tijd & sport en gemeente voeren. Het 
vinden van mooie creatieve wegen om inclusie te realiseren is hierbij uitgangspunt.  
7. Creatief Centrum Woerden neemt inclusie mee in al haar activiteiten. We werken in dat 
kader ook aan een fysiek inclusief gebouw zodat iedereen optimaal kan deelnemen. 
 
De Inclusieve buurt  
1. We nemen Inclusief Ontwerp en gemengd wonen vanaf het begin mee in nieuwbouw van 
woningen. We ontwikkelen we beleid en richtlijnen voor inclusief ontwerp van woningen, 
zodat we nieuwbouwplannen eraan kunnen toetsen (wordt opgenomen in nieuwe versie 
woonvisie). En verankeren dit in de eerstvolgende nieuwe (geactualiseerde) versie van de 
woonvisie.Voor maatvoering en materialen in inclusief ontwerp van woningen en buurten 
maken we gebruik van de toegankelijkheidsrichtlijnen van batutrecht.nl.   
2. We nemen Inclusief Ontwerp vanaf het begin mee in nieuwbouw en renovatie van 
openbare gebouwen in sport, onderwijs, algemene voorzieningen en de buurt. We 
ontwikkelen beleid en richtlijnen voor inclusief ontwerp van openbare gebouwen, zodat we 
nieuwbouw- en renovatieplannen eraan kunnen toetsen.  
3. Invulling geven aan het speerpunt ‘Iedereen doet mee!’ in de binnenstadsagenda.  
4. Als bedrijven, horeca, winkels, verenigingen, inwoners, buren, maatschappelijke 
organisaties, buurtwerk, studenten van MBO Rijnland en gemeente werken we samen aan 
een dementievriendelijke gemeente. 
5. Het realiseren van enkele projecten van ruimtelijke inclusiviteit op bestaande en 
nieuwbouwlocaties om inclusief denken een plek te geven in de woonomgeving.  
6. Verdiepen op Inclusie & Veiligheid: Het analyseren van situaties van criminaliteit op 
dieperliggende kwesties.  
 
Zorg & Welzijn in een inclusieve samenleving 
1. We richten als zorgorganisaties, inwoners en gemeente een platform op om met elkaar te 
leren, te innoveren en kwesties op te lossen op het gebied van ondersteuning in een 
inclusieve samenleving.  
2. We starten met twee mensen uit Woerden een traject op om een leven midden in de 
samenleving op te bouwen onder eigen regie. Het vervullen van gewaardeerde rollen in de 
samenleving op basis van eigen interesses en talenten staat daarin centraal. Met gebruik van 
gewone reguliere voorzieningen in onderwijs, arbeidsmarkt, clubs & verenigingen en in de 
buurt. We leren van deze trajecten als exemplarisch voorbeeld voor iedereen die in 
Woerden ondersteuning krijgt.  
3. Het verspreiden van mooie voorbeelden van een inclusieve wijze van ondersteunen via 
nieuwsbrieven, facebook, Hart voor Woerden, en krant. 
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7. Op de foto: Thematafel De Inclusieve Buurt Feestelijke Aftrap 'Iedereen doet mee!' 7 november 2018 

4. We verdiepen onze uitgangspunten en werkwijzen, zodat we inwoners en gezinnen ook 
kunnen ondersteunen bij een leven midden in de samenleving als inclusie echt moeilijk is.  
5. We inventariseren hoe we in complexe situaties inclusie al meenemen in 
vraagverheldering in het casemanagement van WoerdenWijzer. Hoe nemen we het al mee? 
En wat kunnen we daarin versterken?  
6. Kijken we ook in complexe situaties bij de matching van de juiste ondersteuning en 
hulpmiddelen met de persoon/huishouden vanuit een inclusieve mindset? Of kijken we 
vanuit regels en beschikkingen? We trainen onze inclusieve blik en borgen deze in onze 
werkwijze. 
7. We organiseren een Tour d’Amour voor professionals die met ouderen werken en 
bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. 
 
Communicatie, politiek & dienstverlening 
1. Inzetten van inclusieve communicatie in tekst en beeld als veranderstrategie. In onze 
teksten en beelden (bv. gemeentegids), laten we een diverse en inclusieve samenleving zien. 
Ook zetten we communicatie in voor bewustwording.  
2. Als inwoners, organisaties & gemeente letten we op ons taalgebruik. Bv. geen 
mindervalide toilet, gehandicaptenparkeerplaats of cliënt meer, maar inwoner, mensen met 
een beperking of mensen met een ondersteuningsvraag. 
3. Uitvoering blijven geven aan de motie ‘Vic bro, doe ff chill man!’ over begrijpelijk schrijven 
van beleidsdocumenten. 
4. De acties rond begrijpelijke teksten in brieven, toespraken, social media, gesprekken en 
op de website voortzetten. 
5. Verdieping geven aan inclusieve dienstverlening. 
6. Pool van mensen samenstellen die gebarentaal in de basis beheersen. 
7. Inventariseren & aanpakken vraagstukken ‘Samen beleid maken.’ 
 
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
1. De Lokale inclusie agenda aanjagen, ontwikkelen, uitvoeren en monitoren 
2. Meedenken met inclusieve initiatieven en projecten 
3. Organiseren ‘Iedereen doet mee!’ festival & prijs.  
4. Het faciliteren van de werkgroep.   
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DE ACTIEPUNTEN REALISEREN 
 
In de bijlage vind je de uitvoeringsagenda. Voor elk actiepunt vind je daarin:  
 

• Wat we willen bereiken 
• Welke stappen we zullen zetten 
• Het resultaat 
• Het tijdspad 
• Welke inwoners en organisaties betrokken zijn 
• Wie coördineren 
• En welke financiën nodig zijn.  

 
Als deze Lokale Inclusie Agenda klaar is, wordt hij vastgesteld door het college en de 
gemeenteraad. Daarna beginnen we gelijk met de uitvoering van de actiepunten. Soms is 
een organisatie, inwoner of beleidsadviseur bij meerdere actiepunten betrokken. Dan wordt 
er een prioriteitenlijst gemaakt van wat er als eerste wordt opgepakt.  
 
Monitoring 
Tijdens het uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda, houden we steeds in de gaten of we 
goed op weg zijn. Daarvoor hebben we een monitoringsinstrument ontwikkeld. Via dit 
monitoringsinstrument houdt de werkgroep overzicht, en kunnen organisaties steeds 
aangeven hoe ver ze al zijn. Van de uitvoering van de actiepunten wordt bovendien verslag 
bijgehouden in de kwartaalrapportages van de gemeente.  
 
 
8. Op de foto: Saph Metekohy met hulpvogel Fellow tijdens de Slotbijeenkomst van het 'Iedereen 
doet mee!' Festival. Fotograaf: Hans Pieters 
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WERKGROEP ‘IEDEREEN DOET MEE!’ 
De werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ bestaat uit 
een grote diversiteit aan inwoners, scholen, clubs 
& verenigingen, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. We willen echt een mix aan 
leeftijden, culturen, achtergronden, genders, 
voorkeuren, inkomens, talenten en beperkingen 
zijn. Vanuit de gemeente nemen een 
beleidsadviseur en een communicatieadviseur 
deel. Zij faciliteren samen met de leden van de 
werkgroep het proces. Als werkgroep organiseren 
we ons naar de thema’s van de lokale inclusie 
agenda. Voor elk thema zijn minimaal één 
inwoner en een vertegenwoordigende organisatie 
aanspreekpunt. Zodat op elk thema verdieping en 
expertise wordt opgebouwd.  
 
Wat doet de werkgroep ‘Iedereen doet mee?  
We denken mee met inwoners en organisaties die inclusie willen verankeren in hun eigen 
bedrijf, club, school, initiatief of organisaties. Ook mensen van de gemeente komen bij de 
werkgroep langs. Bijvoorbeeld om van gedachten te wisselen over nieuw beleid over de 
arbeidsmarkt of over de toegankelijkheid van een nieuwbouwproject. Voor het meedenken 
met inclusieve initiatieven en projecten gebruiken we een routekaart: De routekaart 
Inclusieve Projecten.  
Daarnaast stelt de werkgroep eens in de vier jaar de lokale inclusie agenda op. Daarop staan 
actiepunten die we als samenleving en gemeente gaan uitvoeren om de beweging te 
versterken. Ook organiseert de werkgroep zelf activiteiten. Zoals het ‘Iedereen doet mee!’ 
Festival en de prijs. Hieronder kun je lezen hoe we daaraan werken.  
 

Routekaart Inclusieve Projecten 
1. Hoe vinden initiatieven ons? Initiatiefnemers van inclusieve projecten uit samenleving en 
gemeente vinden de werkgroep door mond tot mondreclame, via social media, de flyer, via 
de website en de krant. Per thema staan op de website de contactpersonen van de 
werkgroep aangegeven.  
 
2. Contact leggen! Wanneer er een project binnenkomt, nemen de contactpersonen uit de 
werkgroep van dat thema binnen enkele weken contact op. In de eerste gedachtewisseling 
proberen zij van alles te weten te komen over het project.  
 
3. Hoe leveren we onze input? Zij bepalen, in overleg met de andere leden, of we de 
initiatiefnemers uitnodigen tijdens een van de volgende werkgroep bijeenkomsten. Of dat 
we een aparte bijeenkomst organiseren met een kleine afvaardiging van de werkgroep. De 
werkgroep kan ook per mail haar input leveren.  
 
4. Hoe gaan we te werk? Vervolgens verzinnen we een leuke werkvorm om op mooie 
inclusieve ideeën te komen. Zie de bijlage voor mooie voorbeeldwerkvormen.  

9. Op de foto: Werkgroep 'Iedereen doet mee!' vertelt over 
hoe de jury tot de winnaars van de ‘Iedereen doet mee!’ 
prijs is gekomen. Fotograaf: Alex de Kuijper. 
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Is het een initiatief in de fysieke omgeving, bijvoorbeeld een nieuwe inrichting van een 
gezamenlijke tuin, plein of park? Dan printen we bijvoorbeeld een grote kaart uit. De 
persona’s en omdenkkaarten kunnen we gebruiken om te zorgen dat we iedereen in de 
samenleving in beeld hebben. En onze creativiteit aan te spreken. Soms heeft iemand een 
mooie vraag over inclusief beleid rond onderwijs, arbeidsmarkt, zorg & welzijn. Of wil 
iemand aan de slag met inclusief werkgeverschap op zijn of haar bedrijf. Dan houden we 
bijvoorbeeld een gewone brainstorm, een Durf te Vragen sessie, of we pakken de werkvorm 
‘Je eigen beleid inclusief omdenken’ of ‘De humuslaag van je organisatie’ erbij. Meer ideeën 
vind je in de bijlage.  
  
5. De bijeenkomst plannen & voorbereiden 
De themaleiders bereiden de bijeenkomst, eventueel samen met anderen voor en 
reserveren de benodigde tijd op de bijeenkomst van de werkgroep. Welke materialen zijn 
nodig? En wie leidt het in? Nemen we mooie voorbeelden mee ter inspiratie? Hoe zorgen we 
dat de ideeën zo worden geregistreerd, dat de initiatiefnemer ze mee kan nemen?  
 
6. De initiatiefnemer gaat met mooie ideeën naar huis!  
De werkgroep kan na verloop van tijd nog eens bellen of mailen om te vragen hoe het gaat.  
 
Losse initiatieven 
Soms ontstaan er ook losse initiatieven bij inwoners, organisaties of werkgroepleden. Zoals 
dit jaar, is er bijvoorbeeld een werkgroeplid aan de slag gegaan met het 
SamenSpeelAkkoord. Op grond hiervan is een evaluatie geweest om te inventariseren hoe 
het nú staat met inclusieve speeltuinen.  
 
Hoe gaan we te werk?  
Stel je wilt aan de slag met het inclusief maken van een evenement, het verder brengen van 
de #SocialHap, het toegankelijk maken van een stoep of het organiseren van een 
bijeenkomst over inclusief werkgeverschap. Wat ga je dan als eerste doen?  
Soms weet je wat er moet gebeuren. Dan kun je gelijk actie ondernemen. Zoals in het geval 
van het ‘SamenSpeelAkkoord’. Toen 
heeft het werkgroeplid gelijk 
contact gelegd met de 
beleidsadviseur en de wethouder. 
Het doel was ook duidelijk. Kunnen 
wij dit akkoord als Gemeente 
Woerden ondertekenen? Soms wil 
je het idee eerst met anderen 
bespreken.  
Dan kun je het in de werkgroep 
inbrengen. Of een klein groepje 
opstarten om aan het initiatief te 
werken. In bijlage 2 van deze Lokale 
Inclusie Agenda staan de eventuele 
stappen die je dan kunt zetten.  

10. Op de afbeelding: Een tekenaar kijkt nadenkend naar zijn notitieboekje 
op de Feestelijke Aftrap 'Iedereen doet mee!' 7 november 2018 
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‘Iedereen doet mee!’ 
Festival & Prijs 
Het was een prachtig festival, 
waarin de binnenkant van 
inclusie centraal stond. Wat 
gebeurt er eigenlijk 
vanbinnen? Als het je even 
niet lukt vanzelfsprekend om 
te gaan met mensen die net 
wat anders zijn dan jij?”, aldus 
wethouder George Becht. Een 
levend ganzenbord door 
Kiwanis, een inclusieve 
kunstkijkworkshop door het 
Stadsmuseum, een inclusieve 
sportdag door de 
verenigingen en 
buurtsportcoaches, een creatieve kunstproeverij door KUNSTaandenRIJN, de mensenbieb in 
de bibliotheek, een #SocialHap door de horecaondernemers, een inspiratiebijeenkomst ‘De 
Inclusieve Buurt’ door GroenWest, een open repetitie van KNA Zegveld, een workshop over 
inclusief werkgeverschap door ICQ, een poëzie workshop door NUDoen!, een open taalles 
door Prago, een inspiratiebijeenkomst zorg & welzijn in een inclusieve samenleving: de 30 
activiteiten van het festival leverden mooie nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld dat het 
gewoon mogelijk is om met alle kinderen uit de buurt samen op te groeien, op de gewone 
school, op de sportclub of in de speeltuin.  
 
Plannen voor de toekomst 
Ook bedachten de deelnemers aan het festival plannen voor de toekomst, zoals een inclusief 
ontwerp van nieuw te bouwen buurten, het inclusief werkgeverschapscafé, of het Platform 
inclusieve samenleving door organisaties van zorg & welzijn. Deze plannen zijn opgenomen 
in deze Lokale Inclusie Agenda. Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst kwamen allerlei 
culturen, leeftijden, achtergronden, talenten en beperkingen uit Woerden en omstreken 
samen. Burgemeester Victor Molkenboer reikte voor het eerst de ‘Iedereen doet mee’ Prijs 
uit aan de Houten Trappenwinkel en De Sleutelclub uit Kamerik.   

Figuur 11 12. Op de foto: Uitreiking van de eerste 'Iedereen doet mee!' prijs aan 
de Sleutelclub in Kamerik 
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13. Op de afbeelding: Het festivalprogramma in het kort van het 'Iedereen doet mee!' festival 18 - 25 september 2021. Voor een wordversie klik op de volgende link: 
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Dat gaan we vaker organiseren!  
Het plan is om elke twee jaar een ‘Iedereen doet mee!’ 
festival en prijs te organiseren. Het festival is er om 
organisaties, inwoners en gemeente te stimuleren 
inclusieve initiatieven neer te zetten in de samenleving. En 
bestaande initiatieven inclusief te maken. Daarnaast heeft 
elk tweede festival een ander accent.  
Het eerstvolgende festival in 2023 is er om mooie 
voorbeelden te laten zien. En deze door middel van ‘De 
Iedereen doet mee!’ prijs in het zonnetje te zetten. Ook 
kijken we tijdens dit festival hoever we al zijn met het 
uitvoeren van déze Lokale Inclusie Agenda. Inwoners 
kunnen in de keuken kijken van de acties die we 
ondernemen. En ook kunnen we activiteiten organiseren 
waarmee we de uitvoering van de actiepunten van de 
Lokale Inclusie Agenda een boost geven.  
Tijdens het tweede festival in 2025 ligt het accent op het 
maken van de derde nieuwe versie van de Lokale Inclusie 
Agenda. Dit festival staat in het teken van nieuwe plannen. 
Daarom zullen we ook voor elk van de zes thema’s 
inspiratiebijeenkomsten houden. Als input van de derde 
Lokale Inclusie Agenda zullen ook aanvullende interviews 
gehouden worden. Zo krijgen we ook vanuit de 
samenleving een helder beeld over wat al goed gaat, en 
waar nog actie op nodig is.  
 
De gemeente faciliteert 
Een beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ en een 
communicatieadviseur van de gemeente zijn lid van de werkgroep. Zij faciliteren samen met 
de andere leden het proces. Ook jagen zij samen met de werkgroep de uitvoering van de 
Lokale Inclusie Agenda aan. Vanuit een cocreatieve én inclusieve werkwijze leggen zij 
verbindingen in samenleving én gemeentelijke organisatie. In de uitvoeringsagenda wordt 
inzichtelijk hoe zij dat doen.  
 

Actiepunten:  
 
1. Lokale inclusie agenda aanjagen, ontwikkelen, uitvoeren en monitoren. 
 
2. Meedenken met inclusieve initiatieven en projecten. 
 
3. Organiseren ‘Iedereen doet mee!’ festival & prijs.  
 
4. Het faciliteren van de werkgroep. 
 
  

14. Op de foto: De 'Iedereen doet mee!' 
Festivalposter aan een boom in het 
Westdampark. Fotograaf: Thomas Sohilait. 
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THEMA INCLUSIE IN HET ONDERWIJS   
 

‘Bij inclusie in het onderwijs leren alle kinderen samen, maar ieder op het eigen niveau. Het 
gaat erom een leeromgeving te creëren waar elk kind optimaal kan leren.’ 

 

Wat is inclusie in het onderwijs?   
  
Bij inclusie in het onderwijs leren alle kinderen samen, maar 
ieder op zijn of haar eigen niveau. Het gaat erom een 
leeromgeving te creëren waar elk kind optimaal kan leren. 
Maakt niet uit wat je culturele achtergrond, status, taal, 
gender, inkomen, talenten en beperkingen zijn. Bij inclusie in 
het onderwijs kunnen alle kinderen samen naar de gewone 
buurtschool. Maar het is meer dan dat. Het is een specifieke 
onderwijsaanpak die met elk soort onderwijs valt te 
combineren. Waarbij veel aandacht is voor het pedagogisch 
klimaat. De schoolprestaties van de kinderen worden gebruikt 
als uitgangspunt om de manier van lesgeven te verbeteren.  
 
Uitgaan van de talenten van kinderen 
Het kind wordt niet aangepast aan de school, maar de school wordt aangepast aan alle 
kinderen. Heel actief wordt gezocht naar manieren om aan te sluiten bij interesses en 
talenten. Hiermee gaat inclusie in het onderwijs ook verder dan passend onderwijs. Niet 
alleen omdat elk kind naar de buurtschool kan. Maar ook omdat je de school, met haar 
manier van lesgeven en de leerdoelen, aanpast aan élk kind. Zo wordt bij binnenkomst aan 
ieder kind gevraagd wat het wil leren, wat het wil bijdragen aan de school en waar het 
support bij nodig heeft. In projectonderwijs werken alle kinderen samen, maar vervullen zij 
afhankelijk van hun eigen leerdoelen, interesses en talenten hun eigen taken (coöperatief 
leren). Diversiteit wordt gezien als bron van leren, in plaats van iets waar een oplossing voor 
moet worden gezocht. 
 
Relevante artikelen uit het VN-verdrag   
  
Artikel 24 Inclusie in het onderwijs   
 
Wat betekenen deze artikelen in de praktijk?  
Inclusief onderwijs:   

• Scholen, cursus & opleidingscentra zijn toegankelijk voor elke inwoner. 
• Onderwijs wordt op zodanige wijze vormgegeven dat elk individu optimaal kan leren.  
• Alle leerlingen leren samen, maar toch ieder op zijn of haar eigen niveau. 

Iedere individuele inwoner kan:  
• Regulier onderwijs volgen. 
• Scholing & opleiding volgen van eigen keuze. 
• Zelf sturing geven aan eigen groei & ontwikkeling. 

15. Op de foto: Een diverse basisschoolklas. 
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16. Op de foto: Het nieuwe scholencluster in Kamerik: Inclusief en duurzaam. Fotograaf: Frenken Scholl Architecten.  

• Levenslang leren in opleiding, werk & vrije tijd.  
• Een door werkgevers erkende startkwalificatie halen. 

Uit: De Quickscan Inclusieve Gemeenten   
Mooie voorbeelden 
 
De Jagerschool  
De R. de Jagerschool in Woerden wil een kindcentrum zijn voor onderwijs en opvang voor 
alle kinderen uit de buurt. Alle kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders zijn welkom. Onder 
het motto ‘Elk kind alle kans’ werken zij aan inclusief onderwijs voor elk kind. De school 
vormt een afspiegeling van de buurt. Er zijn kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen, of 
gezinnen die rondkomen van een bijstandsuitkering, kinderen vanuit verschillende culturele 
achtergronden, met Nederlands als tweede taal en kinderen met een beperking. De R. 
Jagerschool maakt gebruik van een op inclusie gerichte manier van lesgeven. Uitdagende 
werk- en speelplekken in en buiten de school dragen daaraan bij. Ook kinderen met een 
extra ondersteuningsbehoefte doen mee. De R. de Jagerschool wil in de toekomst graag 
inclusief onderwijs bieden aan álle kinderen in de buurt. Met inclusief ontwerp van de 
nieuwbouw die komende tijd gaat plaatsvinden, wil de R. de Jagerschool de mogelijkheden 
daarvoor scheppen.  
 
Inclusieve Scholenbouw in Kamerik  
De scholenbouw in Woerden is een van de eerste velden waar consequent aandacht is voor 
inclusief ontwerp. Hoe bouw je een school waar alle kinderen en volwassenen optimaal 
kunnen leren en lesgeven? Hoe bouw je schoolpleinen waar kinderen samen kunnen spelen? 
Wat is een inclusieve stilteruimte? In inclusieve scholenbouw is aandacht voor rust & 
reuring, hang & sluitwerk, multiculturele symbolen, de kleur van de muren, en een deur die 
vanzelf opengaat. Zo kan iedereen zelfstandig door het gebouw bewegen. In Gemeente 
Woerden worden in veertig jaar tijd, alle dertig schoolgebouwen aangepakt. Voor de 
basisscholen ‘De Wijde Blik’ en ‘Eben-Haëzer’ is er in 2019 in Kamerik in een gezamenlijk 
nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Met aandacht voor inclusie én duurzaamheid. Scholen, 
architecten, ondernemers en gemeente hebben met enthousiasme samengewerkt om de 
school van binnen en van buiten inclusief te ontwerpen, te bouwen en toegankelijk te 
maken. Voor de Wilhelmina school en De Jagerschool is ook een plan voor inclusieve 
scholenbouw in ontwikkeling.  
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17. Op de foto: Thematafel Inclusie in het onderwijs. Feestelijke Aftrap 'Iedereen doet mee!' 7 november 2018. 

 
 
 
 
Congres ‘Samenwerken op inclusie.’ 
Begin 2022 zal samenwerkingsverband Passenderwijs samen met scholen, schoolbesturen en 
gemeenten het congres: ‘Samenwerken op inclusie.’ organiseren. Een congres over inclusie in 
het basisonderwijs. De voorbereidingen hiervoor zijn begin 2021 gestart.  
 
Groeiverhalen op de website van het Kalsbeek College 
‘Vandaag de dag zijn we maar al te snel met het opplakken van labels. Een ’profiel’ dat 
kinderen al van jongs af aan in een hokje plaatst. Dat lijkt heel overzichtelijk op het eerste 
gezicht. Maar eenmaal op de middelbare school maken kinderen een ware groeispurt door. 
Hun interesses schommelen en ze leren eigen, nieuwe afwegingen te maken. Door ons 
brede aanbod krijgen onze leerlingen de tijd om zich te oriënteren. Te ontdekken. Te 
experimenteren. Zich nog niet af te sluiten voor de dingen waar ze nu wat minder goed in 
zijn. Kortom, de ruimte krijgen om echt hun passie te vinden en zich te ontwikkelen tot 
unieke en waardevolle talenten.’  
Het Kalsbeek college wil een plek zijn waar een leerling kan groeien zoals hij of zij dat wil. In 
kennis, maar ook als mens.’ (Website Kalsbeek 2021). Dat is een onderwijsvisie die mooi 
aansluit bij inclusie in het onderwijs. Op de website werkt het Kalsbeek ook actief aan 
inclusiviteit. Oud-leerlingen en docenten van verschillende culturen, afkomst, met en zonder 
beperking vertellen hun groeiverhaal. Zo laat je zien dat je werkt aan een diverse omgeving 
waar je kunt groeien naar waar jij naartoe wilt.  
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Méér Muziek in de Klas 
Op 24 van de 25 basisscholen in gemeente Woerden krijgen kinderen les in de eerste 
beginselen van de muziek. Dat gebeurt door een ervaren muziekdocent. Dat betekent dat 
bijna elk kind in gemeente Woerden toegang krijgt tot kwalitatief goed muziekonderwijs. En 
de kans krijgt een muziekinstrument uit te proberen. Alle kinderen, ongeacht cultuur, 
inkomen of beperking worden bereikt en inspanningen worden verricht zodat 
geïnteresseerde kinderen ook door kunnen om een instrument te leren bespelen. Om dit 
voor elkaar te krijgen tekende Gemeente Woerden op woensdag 3 juli 2019 het 
MuziekAkkoord. Vertegenwoordigers van de schoolbesturen SPCO Groene Hart, Stichting 
Kalisto Boeiend Basisonderwijs!, Stichting Klasse, Het Klooster, KUVO, KNM Kind & Co en de 
gemeente hebben als eerste in de provincie Utrecht een handtekening gezet onder deze 
samenwerking. Dat betekent dat elke leerling van de 25 scholen, nu niet alleen 
kunstonderwijs (KUVO) heeft, maar ook goed muziekonderwijs.  
 
Knelpunten 
 
Zijn wie je bent, en houden van wie je wilt 
‘Op mijn school kun je zijn wie je wilt zijn. Je wordt geaccepteerd, ook als je transgender, 
lesbisch of homo bent. Alleen, als je daarbij ook nog somber, depressief bent, dan weten ze 
niet meer wat ze met je aan moeten. Met als gevolg dat een aantal van ons thuis zijn komen 
te zitten.’  Op de middelbare scholen wordt openheid ervaren. Op zowel Minkemacollege, 
als het Kalsbeek, is een Gay Straight Alliance (GSA) actief. Daarin wordt aandacht besteed 
aan een open gesprek over LHBTI. Tegelijkertijd, kloppen meerdere jongeren aan bij COC 
Midden-Nederland, omdat ze in de problemen komen (stress, somberheid). Het gaat hier 
vooral om jongeren, waarvan de ouders hun geaardheid moeilijk kunnen accepteren. Op 
basisscholen is het nog een minder besproken thema. Leerkrachten weten niet altijd hoe zij 
over dit thema in gesprek kunnen gaan met hun klas. Op de Summerschool krijgen leerlingen 
in de zomermaanden extra taalles. Daar kwam aan de oppervlakte dat kinderen vanaf 8 jaar 
elkaar pesten, duidelijk in verband met een LHBTI-oriëntatie. Het vermoeden is dat kinderen 
dit gedrag vanuit hun omgeving oppikken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en 
jongeren zich vanaf het begin vrij voelen om te zijn wie ze zijn? Zodat zij hiervoor niet 
hoeven vechten? Het blijft belangrijk dat jongeren hun verhaal kwijt kunnen. En dat zij, als 
dat nodig is, goede support krijgen om met hun LHBTI-oriëntatie hun eigen weg te vinden.    
 
Corona 
Door de grote druk op scholen tijdens de coronacrisis was er voor scholen, naast de mooie 
ontwikkelingen die er wel zijn, nauwelijks ruimte voor gezamenlijke stappen of plannen 
richting inclusie in het onderwijs (zie ook de terugblik). Daarom staat het actiepunt: ‘Open 
een breder gesprek over inclusie in het onderwijs’ ook weer op deze Lokale Inclusie Agenda.  
Het congres ‘Samenwerken op inclusie’ vormt hierin een mooie eerstvolgende stap.   
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19. Op de foto: Driejarige jongen met belleblaas. 

18. Op de foto: Driejarige jongen met belleblaas. 

 
 
 
Actiepunten  
 
1. De gemeente gaat in gesprek met het onderwijsveld om te onderzoeken wat mooie 
stappen zouden kunnen zijn om samen te werken in inclusie. De gemeente werkt vanuit het 
perspectief dat zij steeds kijkt waar zij de beweging richting inclusief onderwijs kan 
ondersteunen.  
 
2. Openen van een breder gesprek over inclusie in het onderwijs, o.a. in een grotere 
bijeenkomst met alle scholen, jongeren, ouders, docenten, schoolbestuurders en 
samenwerkingsverbanden. 
 
3. Scholen die dat willen actief ondersteunen in de vormgeving aan inclusief onderwijs. O.a. 
door WoerdenWijzer, leerplichtambtenaren, onderwijshuisvesting. 

 
4. Aandacht besteden aan LHBTI in het onderwijs! In het kader van Regenboog actieplan 
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THEMA DE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT   
 

‘We willen de focus leggen op talenten in de Woerdense samenleving. En dat iedereen op 
basis van dat talent een betaalde reguliere baan kan invullen. Iedereen hoort erbij en we 
trekken gelijkwaardig op. We willen dat werken loont, voor iedereen.’

 

Wat is een inclusieve arbeidsmarkt?   
  
Een inclusieve arbeidsmarkt is zodanig ingericht dat iedereen 
door middel van betaald werk optimaal kan meedoen en 
bijdragen aan de maatschappij. Iedereen, oud, jong, ongeacht 
culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, 
talenten en beperkingen kan tot zijn recht komen door zijn 
talent in te zetten voor de maatschappelijke of commerciële 
doelstelling van een bedrijf.  
Het betekent iets voor hoe we de werkvloer en 
ondernemerschap vormgeven, voor hoe we geldstromen 
organiseren en voor hoe we de arbeidsmarkt inrichten. Wie 
ondersteuning nodig heeft bij het vinden of uitvoeren van 
werk, kan deze krijgen. 
 
Inclusief werkgeverschap 
Vormgeven aan een inclusieve werkvloer betekent vormgeven 
aan inclusief werkgeverschap. Een inclusieve werkvloer is 
geen plek waar vooral mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werken. Het gaat er juist om dat de werknemers 
in het bedrijf de diversiteit van de omringende samenleving 
weerspiegelen.  
 

Relevante artikelen uit het VN-verdrag   
  
Artikel 27 Werk & Werkgelegenheid   
Artikel 28 Behoorlijke levensstandaard & sociale bescherming   
  
Wat betekenen deze artikelen in de praktijk?  
Inclusieve arbeidsmarkt:   

• Er is sprake van een arbeidsmarkt die de diversiteit aan inwoners weerspiegelt. 
Iedereen kan betaald werk verrichten, aansluitend bij zijn of haar eigen interesses en 
talenten.   

• Bedrijven en organisaties geven vorm aan een werkvloer waar ieder individu 
optimaal kan bijdragen.  

• Iedere inwoner heeft voldoende inkomen om deel te nemen in de samenleving.  
Iedere individuele inwoner heeft:  

• Betaald werk dat aansluit bij zijn of haar interesses en talenten.  

20. Jonge vrouw achter een 
afkortzaagmachine. 
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• De kans om door te groeien en naar eigen keuze stappen te zetten in zijn of haar 
carrière.   

• Voldoende inkomen om mee te doen.  
• Eigen regie over financiën.  
• Recht op eigen bezit.  

  
Uit: De Quickscan Inclusieve Gemeenten   
 
Stip op de horizon:  
Wat we willen bereiken? We willen de focus leggen op talenten in de Woerdense 
samenleving. En dat iedereen op basis van dat talent een betaalde reguliere baan kan 
invullen. Iedereen hoort erbij en we trekken gelijkwaardig op. We willen dat werken loont, 
voor iedereen. Klanten, medewerkers en werkgevers vormen een afspiegeling van de 
samenleving in gemeente Woerden. De diversiteit aan culturen, leeftijden, genders, 
beperkingen & talenten is goed vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Als dat lukt, wordt 
de samenleving er beter van. Daarvoor willen we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
pakken.   
 
 
 
 
 
21. Op de foto: De Aankondiging van het inclusief ondernemerscafé in Loef & Lij Woerden. Maart 
2022. 
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Mooie voorbeelden 
 

Steeds meer inclusieve werkgevers! 

De laatste jaren zijn er steeds meer mooie voorbeelden van inclusief werkgevers ontstaan, 
zoals: ESH Media, Dynalogic, Kleywegen & Cor werkt beter, Qbtec, Elektro Internationaal, 
Verweij Houttechniek, GAMMA, de Houten Trappenwinkel, Irene’s Catering, Meeting Office. 
Vanwege corona kon een gezamenlijk project geen doorgang vinden. De deelnemende 
organisaties (waaronder veel horeca) moesten andere prioriteiten stellen. Wel is er onder 
ondernemers de wens om regelmatig informeel bij elkaar te komen in een inclusief 
werkgeverschapscafé. Zo kunnen werkgevers kennis uitwisselen en gezamenlijk vraagstukken 
oplossen. Werkgevers willen dit vooraf laten gaan door een gezamenlijke themabijeenkomst 
over inclusief werkgeverschap. Zo kunnen er gezamenlijk prioriteiten worden gesteld. Dit is 
een actiepunt op de Lokale Inclusie Agenda.  

 

De Houten Trappenwinkel 

De houten trappenwinkel heeft in 2021 de 
‘Iedereen doet mee!’ prijs gewonnen. De 
Houten trappenwinkel maakt verschillende 
soorten mooie trappen voor zowel binnen-, als 
buitengebruik. Met een klein team van negen 
mensen maken zij alle trappen zelf in de eigen 
fabriek in Woerden. Je kunt naar eigen wens 
een trap laten ontwerpen. Of kiezen uit een 
van de bouwpakketten. Een trap maken is 
geen eenvoudig klusje. Uniek is dat zij een 
klein kwalitatief hoogwaardig productiebedrijf 
zijn, met een grote diversiteit aan mensen. Er 
is een fijne sfeer op het bedrijf en ze geven 
niet zo snel op. Er zijn verschillende 
statushouders in dienst die op het bedrijf het 
vak van houtbewerker hebben geleerd.  
 
 
JiP  
Ferm Werk is succesvol aan de slag gegaan om jongeren richting werk te begeleiden. Gebruik 
is gemaakt van een integrale benadering waarbij het hele leven, en de ontwikkeling van de 
jongere centraal staat (Jongeren in participatie). JiP richt zich op jongeren zonder 
bijstandsuitkering waarbij sprake is van thuiszitten, werkloosheid of inactiviteit. Of soms met 
een verhoogde kans daartoe. In totaal hebben in 2019 zesenveertig jongeren uit gemeente 
Woerden gebruik gemaakt van JiP. Het grootste deel kwam uit een moeilijke situatie zonder 
opleiding, hadden psychische problematiek of kwamen in aanraking met justitie. In totaal 
hebben zeventien jongeren betaald of onbetaald werk gekregen inclusief BBL-opleiding. Vier 
jongeren zijn een opleiding begonnen, negen jongeren hebben een aangepaste werkplek 
gevonden en vijftien jongeren een werkervaringsplek. 85% van de jongeren heeft die werk- 
of opleidingsplek na drie maanden behouden. Daarnaast kwam naar voren dat jongeren (en 

22. Op de foto: De uitreiking van de 'Iedereen doet mee! prijs 
aan de Houten Trappenwinkel in Woerden door burgemeester 
Victor Molkenboer. Fotograaf: Hans Pieters 
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hun naasten) zich echt gehoord en geholpen voelden. Dit sterkte hun indruk dat ze meedoen 
en meetellen. Ook omdat ze veel resultaten behaalden en zelfvertrouwen konden 
opbouwen voor de toekomst.  
Dit is een reguliere aanpak geworden in Gemeente Woerden. Daarnaast heeft het 
Werkgeversservicepunt van gemeente Woerden zich versterkt. Alle inwoners die gemakkelijk 
naar werk toe te leiden zijn, hebben over het algemeen een baan gevonden. De coronacrisis 
heeft hier wel belangrijke impact gehad. Waardoor sommige inwoners, om 
bedrijfseconomische redenen, weer op straat stonden. Nu zijn het vooral nog mensen met 
een lange afstand tot de arbeidsmarkt die een baan zoeken. Of beter gezegd: De 
vraagstukken concentreren zich daar waar de arbeidsmarkt de langste afstand tot mensen 
heeft.  
 
NUdoen!  
NUdoen!, een initiatief voor dagbesteding van Abrona, neemt een rol in Simpel Switchen: het 
landelijke programma om de overgang van dagbesteding naar werk, en werken met Wajong, 
gemakkelijker te maken (ontschotting). Dit is een belangrijk initiatief. Op dit moment staan 
geldstromen vaak nog in de weg om vanuit de dagbesteding te gaan werken. Niet alleen 
omdat de aanbieder van dagbesteding zich geen lege plek kan veroorloven. Maar vooral ook 
omdat inwoners er in inkomen op achteruit gaan als zij gaan werken en salaris ontvangen. Of 
zij werken wel bij een reguliere werkgever, maar ontvangen buiten hun wil om, geen 
loonstrookje. Daar willen we verandering in brengen. Werken moet immers altijd lonen. 
Opleidingstrajecten zijn de laatste jaren een veel grotere rol gaan vervullen in de 
arbeidstoeleiding.  Abrona biedt vanuit de dagbesteding de praktijkopleiding Woonhulp, 
Horeca en Groen aan. Inwoners kunnen deze opleiding volgen op een manier die bij hen 
past: in kleine groepjes, veel praktijk en in kleine stapjes. Het lukt NUdoen! steeds vaker om 
mensen toe te leiden naar een gewone werkgever en regulier werk. 
 

VMBO on Stage 

In het project VMBO on stage lopen 
leerlingen van het Minkema College, 
Kalsbeek College en het Futura College, de 
rode loper op. VMBO On Stage gaat over het 
delen van toekomstdromen en hulp bij 
keuzes voor de (levens)loopbaan. Het is 
gericht op het (leren) leggen van duurzame 
contacten waar jongeren ook later nog eens 
een beroep kunnen doen. Leerlingen stellen 
zich voor aan werkgevers op het 
beroepenfeest dat op 7 april voor het eerst 
georganiseerd wordt. Werkgevers uit Groen 
& Natuur, Techniek, Handel & Economie en 
Zorg, Welzijn en Maatschappij geven hen een 
inkijkje in hun werkdag. En laten hun passie 
voor het vak zien. Leerlingen kunnen kiezen 
bij welke bedrijven zij op 21 april een Doedag 
doen. Zij worden daarbij geholpen door op 
het beroepenfeest aanwezige matchmakers.  

23. Op de foto: Aankondiging Doedag bij Biologisch Veehouder 
Boer Bert: Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?  
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Inclusie & Social Return in aanbesteding & inkoop 
Inclusie & Social Return wordt meegenomen in aanbestedingen & inkoop van gemeente 
Woerden. Dat betekent dat bedrijven die een klus doen voor de gemeente, moeten werken 
aan inclusief werkgeverschap. Op dit moment worden de richtlijnen hiervoor herzien. Bij 
klussen waar inclusie moeilijker in te verwerken is, wordt waarschijnlijk met bepaalde 
menukaarten gewerkt.  
 

 
24. Op de foto: De opbrengst van de workshop Proeven aan Inclusief Werkgeverschap 2021. 

 
Knelpunten 
 
Ik heb het er niet zo over dat ik met een man getrouwd ben 
‘Van sommige mensen weet je nog niet waar ze staan. Daarom heb ik het er niet over dat ik 
met een man getrouwd ben.’  
De gemeente zelf wordt over het algemeen als een open werkgever gezien. In de gemeente 
is een Gay Woerden groep actief, die regelmatig verhalen en ervaringen uitwisselt. Toch 
horen we van mensen die niet gemakkelijk open kunnen zijn in hun team over dat zij een 
relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Wat moet er in gemeente Woerden 
gebeuren, wil dat wel kunnen? En word je ook geaccepteerd als je als man in 
vrouwenkleding loopt? Of andersom? Soms doen verhalen de ronde. Een collega werd 
gediscrimineerd door iemand van buiten de organisatie. Is het echt zo dat we hier in de 
gemeente een breed gesprek over hebben? Ook bij andere werkgevers uit Woerden is nog 
weinig bekend over hoe het is om met een LHBTI-achtergrond aan het werk te zijn. Hoe 
open zijn collega’s en werkgevers?  
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Werk vinden 
‘Ik zie mijzelf in de toekomst een betaalde baan hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Tot nu 
toe is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Ik solliciteer sinds 2015 toen de banenafspraak kwam. 
Het UWV geeft ongeveer vier vacatures per maand door. Van de 20 sollicitaties op jaarbasis 
heb ik in al die jaren drie sollicitatiegesprekken gehad. De werkgevers waar ik een gesprek 
heb gehad, hebben nooit meer iets van zich laten horen. Ik ga voor een administratieve 
baan. Ik zou hier graag een opleiding voor doen. Alleen binnen dit leenstelsel zie ik dat niet 
zitten. Mijn moeder zegt, de enige schuld die je aangaat is die van je eigen woning. In het 
gezin waaruit ik kom, kunnen mijn broers en zussen een huis kopen. Dat is voor mij helemaal 
niet vanzelfsprekend met mijn Wajong. Nu woon ik bij een zorgorganisatie. Ik heb zelf alleen 
een fysieke beperking, waardoor gebruik maak van een rolstoel. Ik heb ongeveer een half 
uur per week ondersteuning nodig. Toch moeten we ons als mensen met een beperking tien 
keer harder maken voor werk en een huis. In Woerden en Nederland denken ze dat ‘dit’ het 
is hoe mensen met een beperking ‘horen’ te leven.’ We zijn mensen tegengekomen met een 
fysieke beperking, een Wajong en goede vaardigheden. Zij zijn soms zes jaar aan het 
solliciteren, terwijl zij dagbesteding doen. En worden hierbij geholpen door het UWV. Wat 
maakt dat dit nog niet gelukt is? Staan de werkgevers niet open genoeg? Of doen we te 
weinig om deze mensen echt goed toe te leiden?  
 
‘Werken loont?! 
Meerdere inwoners uit Woerden die willen werken vanuit een Wajong of 
participatiewet/bijstandsuitkering, gaan er in inkomen op achteruit als zij gaan werken. Hoe 
kunnen we dit te allen tijde voorkomen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat werken écht 
loont? We zijn werkgevers tegengekomen die soms maandenlang, een dag per week kwijt 
zijn om uit te zoeken hoe een medewerker een goed inkomen kan hebben als hij of zij aan 
het werk gaat.  
 
Simpel Switchen 
Daarnaast is het de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen 
inwoners gemakkelijker tussen werk, Wajong, opleiding, 
dagbesteding en participatiewet kunnen switchen. Nu 
komen we nog situaties tegen waarin mensen geen 
opleiding volgen, omdat ze anders vanuit de Wajong in 
de participatiewet terecht komen. En daarmee een stuk 
sociale zekerheid verliezen. Hetzelfde geldt voor mensen 
die geen loonstrookje ontvangen omdat ze bang zijn niet 
meer terug te kunnen vallen op oude regelingen. Hier 
wordt ook een actiepunt op ontwikkeld.  
 
Corona 
In 2020 was er veel oplopende werkloosheid naar aanleiding van Corona. Inwoners die net 
aan het werk waren, kwamen weer op straat te staan. Ook was het moeilijker om mensen 
naar werk te begeleiden. In Ferm Werk was er bij het Werkgeversservicepunt veel energie 
om hier toch wat aan te doen. 
 

25. Afbeelding: Aankondiging stappenplan Simpel 
Switchen. 
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26. Op de foto: Thematafel Inclusief Werkgeverschap Feestelijke Aftrap 'Iedereen doet mee!' 7 november 2021 

Werkdruk 
Verder moet gemeente Woerden, om andere werkgevers bij te houden, echt nog trekken 
aan inclusief werkgeverschap binnen de eigen organisatie. Door de grote druk op de teams 
(code rood), en door corona, is dat op dit moment nog niet gemakkelijk. Er is een enquête 
over inclusief werkgeverschap gehouden. 129 medewerkers van de gemeente hebben deze 
volledig ingevuld. Op grond daarvan is een actieplan Inclusief Werkgeverschap ontwikkeld, 
met actiepunten op het gebied van diversiteit op de werkvloer, gelijke kansen, het benutten 
van talenten en inclusief ontwerp & toegankelijkheid van de gebouwen. Ook is er een set 
workshops ontwikkeld om inclusief werkgeverschap te verankeren binnen de teams. Zodra 
de nieuwe projectleider er is, zullen we hier verder mee gaan.  
 
Actiepunten  
 
1.  Werkgevers trekken gezamenlijk op om inclusief ondernemerschap in gemeente 

Woerden te versterken.  
 
2.  Doorontwikkelen arbeidstoeleiding.  
 
3.  Project inclusief werkgeverschap Gemeente Woerden doorzetten.  
 
4.  Ervoor zorgen dat meer inwoners met een laag inkomen gebruik maken van de 

inkomensondersteunende regelingen. 
 
5.  Werkgevers uitnodigen de regenboogvlag uit te hangen op coming-out dag. 
 
6.  Tools voor werkgevers verspreiden om LHBTI bespreekbaar te maken, in 

samenwerking met het COC. 
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THEMA INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD   
 

‘In de komende jaren willen we eraan bijdragen dat alle inwoners van gemeente Woerden 
niet alleen toeschouwer, maar ook medemaker kunnen zijn van sport en cultuur. En daarmee 
ook van de eigen dorp of stad’ 

 

Wat is inclusieve cultuur, sport en vrije tijd?  
  
Wat nou als elke sportclub, kunstatelier, restaurant, museum of muziekvereniging open 
staat voor iedereen? Dan ontmoet je veel gemakkelijker nieuwe mensen. En als je elkaar 
tegenkomt maak je nieuwe vrienden. En kun je gemakkelijk met jouw talent een bijdrage 
leveren aan de samenleving.  
De een gaat naar de atletiekbaan of schilderclub. De ander speelt gitaar en geeft een 
concert. Of je ontmoet vrienden in het café of het restaurant.  
 
Meedoen in clubs & verenigingen 
Voor iedereen is er wel een gewone, reguliere club te vinden die aansluit bij zijn of haar 
interesses en talenten. Voorwaarde is natuurlijk dat je naar binnen kunt, en dat de plek zo is 
ingericht dat je binnen jouw club een gewaardeerde rol kunt vervullen. Ben jij overal welkom 
met jouw partner? Kun jij bijvoorbeeld in je rolstoel, het podium op, een bardienst draaien 
of docent zijn? Is er op de feestjes ook halal en/of vegetarisch eten? Kun je apart douchen? 
Is het mogelijk mee te doen als je een laag inkomen hebt? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Op de foto: Boogschieten bij de Brediusschutters in Woerden. Fotograaf: Thomas Sohilait. 
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Relevante artikelen uit het VN-verdrag   
Artikel 9 Toegankelijkheid  
Artikel 30 Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport   
  
Wat betekenen deze artikelen in de praktijk?  

• Clubs, verenigingen, horecagelegenheden, evenementen en culturele voorzieningen 
zijn toegankelijk voor iedereen.  

• Clubs, verenigingen, horecagelegenheden, evenementen en culturele voorzieningen 
zijn erop ingericht dat iedereen optimaal kan deelnemen.  

• Clubs en Verenigingen weerspiegelen de diversiteit van alle inwoners.  
 
Iedere individuele inwoner kan:   

• Naar eigen voorkeur deelnemen aan clubs, verenigingen, evenementen, kunst & 
cultuur.  

• Gewaardeerde rollen vervullen in diverse netwerken in de samenleving.  
• Gebruik maken van culturele voorzieningen en horecagelegenheden op tijdstip van 

eigen keuze.  
• Zich zo zelfstandig mogelijk verplaatsen naar plek en tijdstip van eigen keuze. 

 
Uit: De Quickscan Inclusieve Gemeenten   

 
Stip op de horizon 
‘Iedereen doet mee!’ heeft echt zijn plek gevonden in de cultuur, vrije tijd & sport sector in 
gemeente Woerden. Clubs, verenigingen, cultuur en vrijetijdsorganisaties willen echt 
bijdragen aan een inclusieve samenleving in gemeente Woerden. Dat blijkt niet alleen uit de 
vele inschrijvingen voor de organisatie van activiteiten voor het festival. Het wordt ook 
zichtbaar in de inspanningen die gedaan zijn de afgelopen jaren om ‘Iedereen doet mee!’ 
echt te verankeren in de dagelijkse gang van zaken. Zoals in het Sportakkoord en het 
Cultuurmanifest. Hierin blijkt ook dat organisaties een stap verder willen zetten. Dat cultuur, 
sport & vrije tijd niet alleen inclusief willen zijn, maar ook willen bijdragen aan een inclusief 
gemeente Woerden op andere vlakken.  
 
Van toeschouwer naar medemaker van cultuur, vrije tijd & sport 
Een inclusieve samenleving is gebouwd op de interesses en talenten van iedere inwoner. 
Cultuur, vrije tijd & sport zijn bij uitstek terreinen waarop we die talenten tot uitdrukking 
kunnen laten komen. In de komende jaren willen we eraan bijdragen dat alle inwoners van 
gemeente Woerden niet alleen toeschouwer, maar ook medemaker kunnen zijn van sport, 
cultuur en evenementen. En daarmee ook van het eigen dorp of de eigen stad. In een 
inclusieve samenleving wordt langzamerhand het accent verlegd van niet meer alleen ‘iets 
over hebben voor een ander’ of ‘zorgen voor elkaar’, naar ‘samen ondernemen op basis van 
interesses en talenten’. Oftewel, ‘met elkaar het leven vormgeven dat je wilt’, met de gehele 
diversiteit aan inwoners door elkaar. Dat betekent dat we erop letten dat iedereen zich 
uitgenodigd voelt om niet alleen sport & cultuur te beleven, maar ook te máken! Cultuur, 
vrije tijd en sport zijn bij uitstek terreinen waar we dit voor elkaar kunnen krijgen.  
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Mooie voorbeelden 
 
Inclusieve clubs & verenigingen! 
Er zijn diverse clubs en verenigingen die al in grote mate vormgeven aan inclusieve cultuur, 
vrije tijd en sport. Zoals sleutelclub Kamerik, basketbalvereniging Blue Drakes, De 
Speelgarage, De Kunstkring, Fast Forward Sports, KUNSTaandenRIJN, KNA Zegveld, 
atletiekvereniging Clytoneus, ASV Bredius, Tennisvereniging Cromwijck, roeivereniging De 
Krom, De Scoutinggroep Woerden en voetbalclub Siveo. Met een aantal van hen zijn 
interviews gehouden die als corona wat achter de rug is, zullen verschijnen in (social) media 
van Gemeente Woerden. Verschillende clubs en verenigingen hebben daarnaast een mooie 
bijdrage geleverd aan het ‘Iedereen doet mee!’ festival.  
 

 
Sportakkoord gemeente Woerden  
‘Iedereen doet mee!’ is op verzoek van de sportclubs en andere partners van het Lokaal 
Sportakkoord integraal opgenomen in dit akkoord. ‘Inclusiviteit is cruciaal voor en bij alle 
deelakkoorden. Vanuit brede aandacht voor een inclusieve samenleving is er in het bijzonder 
ook aandacht voor het stimuleren en mogelijk maken dat iedereen kan meedoen aan het 
sport en bewegen in Woerden.’ (Uit het sportakkoord gemeente Woerden). Clubs en 
verenigingen nemen inclusie en maatschappelijke doelstellingen mee in de realisatie van het 
sportakkoord. Van een beweegvriendelijke buitenruimte, het gebruik van 
sportaccommodaties voor initiatieven in de buurt, naar het lid zijn én blijven van ouderen in 
een sportvereniging.  

 
Cultuurmanifest ‘Woerden: culturele stad met creatief vermogen’  
‘Een uitnodigende, inclusieve cultuur – met waardering voor verschillen.’ Inclusieve cultuur 
is als een van de drie ontwikkelthema’s in het cultuurmanifest opgenomen. 
Cultuurorganisaties en gemeente hebben in dit cultuurmanifest prioriteiten en 
uitgangspunten opgesteld voor gezamenlijke acties de komende jaren. ‘Kunst, cultuur en  
 

28. Op de foto: Inclusief freestyledansen bij ASV-
Bredius. Fotograaf: Thomas Sohilait 

29. Op de foto: Open repetitie Malletband KNA Zegveld, 2021 
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30. Op de foto: De Woerdense Saph Metekohy vertelt haar verhaal in het Utrechts Requiem in De 
Plint in Woerden. Fotograaf: Thomas Sohilait 

 
creativiteit wil zich op iedereen richten, als bezoeker of als maker. Het gaat erom cultuur 
toegankelijker te maken. En het naar de mensen te brengen die zelf minder gemakkelijk naar 
cultuur toe kunnen komen.’ Op 15 september 2021 hebben 80 cultuurmakers uit gemeente 
Woerden het cultuurmanifest ondertekend. De cultuurorganisaties richten zich de komende 
jaren onder andere op het inzetten van cultuur om vraagstukken in het sociaal domein aan 
te pakken.  
 
De Woerdense vakantieweek!  
Ruim honderdzestig inwoners organiseren jaarlijks De Woerdense Vakantieweek. Met 
overdag van alles voor de kinderen, en ’s avonds allerlei optredens op het podium! En: zoals 
vanzelfsprekend natuurlijk voor iedereen toegankelijk.  
 
Sportaccommodaties  
De afgelopen paar jaar zijn er een aantal kleine 
verbouwingen geweest van 
sportaccommodaties. Zoals bijvoorbeeld de 
bouw van een extra kleedkamer bij de gymzaal 
aan de Essenlaan. Hiervoor is een aangepaste 
inclusietoets gemaakt die ook bij de 
scholenbouw gebruikt wordt. Er is rekening 
gehouden met inclusief ontwerp van loop- en 
rolroutes, een genderneutrale en toegankelijke 
douche en toilet, en oriëntatie voor blinden en 
slechtzienden in de binnen- en buitenruimten. 
In het kader van de verduurzaming van 
sportaccommodaties, is er daarnaast een 
schouw op toegankelijkheid van 
sportaccommodaties geweest. Knelpunten in 
de uitgankelijkheid zijn opgelost. Dat geldt 
bijvoorbeeld in het geval van een nooduitgang 
met een afstap van 30 cm. Dit maakte de 31. Op de foto: Inclusief dansen met ASV-Bredius. Fotograaf: 

Thomas Sohilait 
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nooduitgang voor een rolstoelgebruiker onbruikbaar.  
 
De regenboogweek  
Sinds 2018 organiseert Coming Out 
Woerden rond Coming Outdag op 11 
oktober de Regenboogweek! Dit jaar, in 
2021 was het thema ‘Openhartig’: open 
jezelf kunnen zijn, een open samenleving 
en de liefde die voorbij hokjes gaat. Op 
een mooie manier zet de regenboogweek 
kunst & cultuur in om belangrijke thema’s 
bespreekbaar te maken. Galerie van 
Slagmaat organiseerde de afgelopen 
jaren een prachtige regenboogexpositie. 
In 2021 was dat de expositie: ‘Kings & 
Queens in Woerden.’ Drag kings & 
queens gingen op de foto in een innige 
omhelzing met hun mannelijke zelf. 
Tijdens de regenboogweek was er ook een Regenboog hang-out voor openminded jongeren, 
een regenboogviering in De Opstandingskerk, een Pubquiz in De Reehorst en een Hits & Tits 
eindfeest in Plein 7. De Tour d’Amour in Park Oudeland kon helaas niet doorgaan vanwege 
te weinig aanmeldingen. Belangrijk is wel dat deze nog een keer georganiseerd wordt. Want 
hoeveel mensen gaan er terug in de kast als zij in een verzorgings- of verpleeghuis gaan 
wonen?  
 
Het Klooster  
Het Klooster heeft, net als verschillende andere cultuurorganisaties, verbinding met het 
sociaal domein als speerpunt opgenomen voor haar cultuur, muziek en theateractiviteiten. 
Hoe kun je als sociaal domein en cultuursector in gemeente Woerden de handen ineenslaan 
om een inclusief Woerden te realiseren? Er 
gebeurt al veel op dit vlak, maar er kan nog 
veel meer. De cultuursector zou hier graag met 
de gemeente en organisaties van zorg & 
welzijn de handen over ineen slaan. Dit geeft 
voor de gehele diversiteit aan inwoners de 
mogelijkheid om de overstap te maken van 
‘samen zorgen’ naar ‘samen dingen 
ondernemen op basis van gedeelde interesses 
en talenten’. Zoals een wijktheater, of een 
gezamenlijke expositie, een gezamenlijk orkest 
of een open podium. Dan wordt gelijkwaardige 
deelname en medemaker zijn van kunst en 
cultuur pas echt mogelijk.  
 
 

32. Op de foto: Het hijsen van de Progress Pride vlag aan de start van 
de Regenboogweek 2021. Fotograaf: Alex de Kuijper 

33. Op de foto: Theatervoorstelling (W)AUW! Door Edward 
Tuheteru in Het Klooster in Woerden 
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Creatief Centrum Woerden 
Het Creatief Centrum Woerden is een initiatief van 
verschillende inwoners en organisaties dat er wil zijn 
voor alle Woerdenaren die zich bezighouden met 
beeldende kunst. Vanuit een virtuele start werkt het 
centrum toe naar een vast gebouw in de stad, een 
inclusieve bruisplek. Hoe kan iedereen medemaker 
zijn van cultuur en beeldende kunst?  Activiteiten 
vanuit het Creatief Centrum Woerden die zullen 
plaatsvinden? Exposities, workshops, markten en het 
opbouwen van een netwerk van creatieve 
ondernemers en betrokkenen. Met elkaar werken we 
aan een digitale gids voor alles wat er aan creatieve 
activiteiten is. Dit in samenwerking met het cultuur 
platform. Voor dit inclusieve initiatief werkt het 
Creatief Centrum graag samen met andere 
initiatieven, organisaties en de werkgroep Iedereen 
doet mee.  
 
Buurtsportcoaches: supporters van inclusieve sportclubs!  
De buurtsportcoaches en de consulent aangepast sporten zijn echt gaan uitdragen, dat zij er 
zijn voor sportclubs en verenigingen die inclusief willen werken. Hoe ga je om met een team 
vol diversiteit? Hoe is een avond sporten een avond plezier voor het hele team? Hoe kan 
iemand die gevlucht is, of iemand met een beperking volwaardig meedoen in een sportclub? 
Met al deze vragen kun je terecht bij de buurtsportcoaches. Voor cultuur is er nog niet zo’n 
combinatiefunctionaris.  
 
Kunstpark 
Kunstpark in Woerden is elk jaar een bruisplek voor kunst & cultuur. De kunstmarkt met 
kraampjes is al eens voorafgegaan door een inclusieve culturenlunch. Een eetgebeuren 
waarin smaken van alle culturen in Gemeente Woerden samenkomen. De organisatie daagt 
zichzelf elk jaar weer uit totaal een uniek gebeuren te organiseren. ‘Alles wordt opnieuw 
uitgevonden alleen de marktkramen komen elk jaar terug’. We willen dat het een festival 
wordt voor iedereen in gemeente Woerden. Daarom betrekken we in de volgende editie de 
werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ in de plannen. 
 
 
Knelpunten 
 
Meedoen in clubs en verenigingen als je support krijgt van een zorgorganisatie 
Voor iedereen is er wel een club of vereniging te vinden die aansluit bij de eigen interesses 
en talenten. Daarom is cultuur, vrije tijd & sport een van de meest laagdrempelige manieren 
om mee te doen in de samenleving. Het is onbekend hoeveel kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen die wonen bij een zorgorganisatie meedoen in reguliere clubs & 
verenigingen. Wat we wel weten is dat zij bij clubs en verenigingen nog niet zo zichtbaar zijn. 
Hier zouden zorg & welzijn en de sport en cultuursectoren hun handen ineen kunnen slaan. 

34. Op de foto: MozaÏekworkshop KUNSTaandenRIJN 
in Woerden. 
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We hebben dit opgenomen in actiepunt 1 – 3 van het thema zorg & welzijn in een inclusieve 
samenleving. 
 
Wij willen sporten!  
De een wil aerobics doen, fitness of gym, de ander yoga. Je moet er een kaart voor hebben, 
begrijpen we, maar we weten niet hoe we dat moeten regelen. Ook is het heel duur.’ Tijdens 
de interviews is ook het onderwerp kunst & cultuur verkend. Zijn er in jouw land musici, 
kunstenaars en theatermakers waar je wel eens heen ging? ‘Ja, ze zijn er wel, maar wij 
deden daar niet zoveel mee. Voor ons is nu taal, werk en sport prioriteit. Later willen we 
daar wel graag aan deelnemen.’ Aldus vijf vrouwen die gevlucht zijn (de namen zijn bekend 
bij ‘Iedereen doet mee!’).  
 
Inclusief spelen  
Er is een inventarisatie gedaan op het speelbeleid en de speeltuinen in gemeente Woerden. 
Daaruit blijkt dat een aantal speelplekken inclusief zijn vorm gegeven. De Boterbloemweide, 
Landgoed Bredius en Batenstein buiten zijn inclusief. De Hazelaarstraat en De Berlijnhof zijn 
licht aangepast. Tot op dit moment gebeurde dat, ook vanwege de financiën, vooral op 
verzoek van bewoners. Je hebt op dit moment ‘blokspeelplekjes’ voor de kleintjes en wijk en 
buurtspeelplekken voor de wat grotere kinderen. De raad heeft voor inclusief spelen 
financiën vrijgemaakt. Zo kunnen er elk jaar een aantal inclusieve speeltoestellen worden 
neergezet. Het is echter nog niet genoeg om alle speelplekken inclusief te maken. Je zou 
ervoor kunnen kiezen om in die wijk en buurtplekjes te zorgen dat je inclusief ontwerp en 
toegankelijkheid echt garandeert.  
 
Inclusieve Horeca & Toerisme  
Inwoners vertellen over de gastvrijheid van de horeca en de cultuursector in gemeente 
Woerden. Over het algemeen voelen mensen zich echt welkom. Alleen, je kunt niet altijd 
overal in. Gemakkelijker zou zijn als er op de websites van ‘Beleef Woerden’ en op de 
websites van horeca, toeristische plekken, culturele en uitgaansgelegenheden aangegeven 
staat of iets toegankelijk is en voor wie. Hier nemen we graag een actiepunt voor op. 
Daarnaast willen we kijken naar de mogelijkheden voor ondernemers voor aanpassingen in 
inclusief ontwerp van hun hotel of B&B. Zoals bijvoorbeeld toegankelijke kamers, douche en 
toilet. In het netwerk ‘Ontmoet Woerden’ is hier al over gesproken. We willen inclusief 
toerisme in de breedste zin van het woord promoten in de stad en in het buitengebied. Dan 
gaat het bijvoorbeeld ook om de toegankelijkheid van wandelpaden en accommodaties. 
Daar liggen mogelijkheden voor verbetering.  
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35. Op de foto: Gebarentaal bij de patatkraam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusieve Evenementen  
Alle evenementen inclusief en toegankelijk voor iedereen, qua culturen, leeftijden, talenten 
en beperkingen. Veel evenementen organisatoren doen daar al heel veel in. Op dit moment 
wordt dit vooral bij organisaties en verenigingen neergelegd. Als gemeente willen we hier 
meer in doen. Door onze eigen evenementen nog inclusiever te maken en andere 
organisatoren te ondersteunen dat ook te doen. In het netwerk horeca & toerisme willen we 
daar aandacht aan besteden. Ook is er al een subsidiekader inclusieve evenementen. Meer 
informatie o.a.: https://coalitievoorinclusie.nl/festivals-voor-iedereen/  
 
Actiepunten  
 
1. Het promoten van inclusief toerisme & horeca in de breedste zin in stad en buitengebied.  
 
2. Voor elke horeca- en uitgaansgelegenheid, evenement, toeristische plek, galerie en 
cultureel podium is informatie beschikbaar over faciliteiten op het gebied van inclusie & 
toegankelijkheid. Zowel op de website van de organisatie zelf, als op ‘Beleef Woerden’.   
 
3. Inventariseren waar de mogelijkheden liggen voor ondernemers voor aanpassingen voor 
inclusie & toegankelijkheid in hotels, B&B, toeristische plekken, culturele trekpleisters en 
accommodaties.  
 
4. Elk evenement inclusief & toegankelijk voor iedereen.  
 
5. Inspiratiebijeenkomsten organiseren over inclusieve cultuur, vrije tijd & sport. 

6. Creatief Centrum Woerden neemt inclusie mee in al haar activiteiten.  

7. We werken aan een fysiek inclusief gebouw zodat iedereen optimaal kan deelnemen. 
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THEMA DE INCLUSIEVE BUURT  
 

’ Wat maakt voor jou nou dat je fijn woont? En: hoe zou dat voor een ander zijn? Hoe kun je diverse 
woonwensen bij elkaar brengen, plekken creëren van rust en reuring en ontmoeting stimuleren?’  

 

Wat is wonen in een inclusieve buurt?   
 
Wat is jouw ideale buurt? Wil jij een buurt met een 
open podium, of een plek waar je kunt 
skateboarden? Wil je meebouwen aan een 
duurzame wijk waar een grote diversiteit aan 
mensen in één buurt kan wonen? Wil je een 
woonomgeving waar mensen elkaar aanspreken? 
Een plek waar alle kinderen samen spelen en als 
vanzelf, spelenderwijs ontdekken wat anders en 
hetzelfde is?  
 
Je maakt hem samen  
Mensen in de inclusieve buurt maken hem samen. 
Een inclusieve buurt kenmerkt zich door inclusief 
ontwerp en toegankelijkheid van de buitenruimte. 
Iedereen kan op tijdstip van eigen keuze van en 
naar de winkel, de plaatselijke horeca, skatebaan of 
de natuur in om even tot rust komen.  Mensen uit 
de buurt kunnen bij elkaar op bezoek komen, 
doordat de benedenverdieping van woningen 
toegankelijk is voor iedereen. Culturen gaan 
vanzelfsprekend met elkaar om. En je kunt er zijn 
wie je bent en kiezen wie je liefhebt. Er is ruimte 
voor ontmoeting en een fijne, open sfeer. 
Bovendien zijn er in een inclusieve wijk 
buurtinitiatieven die aansluiten bij de interesses en 
talenten van alle inwoners in de wijk. Als dit niet 
voorhanden is, kunnen buurtinitiatieven erop 
gericht zijn dit te realiseren. Gezamenlijke actie is 
een van de best werkzame bestanddelen voor de 
versterking van de relaties in de wijk. 
 
Woningtypen 
Een inclusieve buurt kenmerkt zich ook door een divers huizenaanbod: sociale huur en koop 
door elkaar en zo veel mogelijk aanpasbaar zodat iedereen er kan wonen. Het is de 

36. Op de foto: Vrouw met geleidestok in 
de binnenstad. 
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bedoeling dat er door de realisatie van verschillende woningtypen er een mix ontstaat van 
mensen met diverse inkomensklassen en achtergronden.  
 
Eigen regie 
Mensen hebben regie over hun eigen leven. En kunnen zelf bepalen wanneer ze opstaan en 
naar een eetafspraak gaan. Ze kunnen kleur geven aan hun eigen huis en hebben invloed op 
de samenstelling van het huishouden. Of ze rommel maken of elke dag schoonmaken. En of 
ze uitgebreid koken of een pizza met de brommer laten komen. Als iemand hier 
ondersteuning bij nodig heeft, dan draagt deze bij aan een leven midden in de samenleving. 
Op een gewone reguliere plek, waar iedereen graag woont. 
 
Relevante artikelen uit het VN-verdrag   
  
Artikel 9 Toegankelijkheid              
Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uit maken van de maatschappij.    
Artikel 30 Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport   
  
Wat betekenen deze artikelen in de praktijk?  
De inclusieve buurt:   

• Publieke ruimte, gebouwen, winkels en natuur zijn fysiek, functioneel en sociaal 
toegankelijk voor iedereen.   

• Buurtinitiatieven zijn gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners in de 
buurt.  

• De woonomgeving draagt optimaal bij aan participatie van alle inwoners in de 
maatschappij.  

• Het woningaanbod weerspiegelt de behoeften van de gehele diversiteit aan inwoners 
in de gemeente.  

• Nieuwe woningen zijn levensloopbestendig en toegankelijk.  
Iedere individuele inwoner kan:   

• Gebruik maken van de voorzieningen in de buurt op tijdstip van eigen keuze: natuur, 
winkels, openbare ruimte en gebouwen.  

• Voor iedereen toegankelijke buurtinitiatieven ontplooien. Daarvoor zijn middelen 
beschikbaar in de wijk.   

• Zeggenschap hebben over zijn of haar directe leefomgeving/publieke ruimte in de 
buurt.  

• Kiezen waar en met wie hij of zij wil wonen.  
• Wonen op een plek midden in de maatschappij.  
• Zijn of haar eigen huishouden runnen en keuzes maken voor zijn of haar eigen 

levensritme.   
• Dezelfde keuzen maken met betrekking tot de woonomgeving als anderen.  
• Wonen in een diverse leefomgeving.  
• Bij andere inwoners op bezoek.  

Uit: De Quickscan Inclusieve Gemeenten   
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Mooie voorbeelden 
 
GroenWest: Inclusief 
Wonen 
GroenWest heeft tijdens het 
festival ‘Iedereen doet 
mee!’ een bijeenkomst 
georganiseerd over Inclusief 
Wonen. GroenWest wil 
graag dat huurders prettig 
wonen op een manier die bij 
hen past. Tijdens de 
inspiratiebijeenkomst 
brachten we onze eigen 
ervaringen bij elkaar, maar 
kropen ook in de huid van 
een ander. Wat maakt voor  
jou nou dat je fijn woont? En:  
hoe zou dat voor een ander zijn? Hoe kun je diverse woonwensen bij elkaar brengen, 
plekken creëren van rust en reuring en ontmoeting stimuleren? Al gauw kwamen we uit op 
het idee van gemengd wonen. Buurten met particuliere huur, sociale huur en koop door 
elkaar. Met nieuwe en gevestigde Woerdenaren. Openbare ruimtes gebaseerd op de 
talenten en interesses van alle bewoners. Woningen voor singles, afgewisseld met 
eengezinswoningen en woningen voor ouderen. Zoveel mogelijk aanpasbaar en 
levensloopbestendig, zodat iedereen bij elkaar op bezoek kan komen. En je er ook kan 
wonen als je minder gemakkelijk kunt lopen of ondersteuning nodig hebt. Inclusief wonen is 
voor GroenWest een belangrijke doelstelling, waar we elke dag aan werken. Vanuit 
verschillende disciplines en samen met huurders en maatschappelijke partners. Want, zo 
bleek ook uit deze workshop: inclusief wonen doe en realiseer je samen. 
  
Inclusieve woningbouw  
Met inspiratie van het eerste ontwerp van Vredehorst in Ede, worden er in Woerden 
stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt voor inclusieve buurten. Daarin wordt gemengd en 
inclusief wonen gelijk vanaf het begin toegepast in het ontwerp. Zo ontstaan interessante 
buurten waarin generaties, culturen en soorten huishoudens elkaar ontmoeten.  
De openbare ruimte wordt in de bouwfase opengehouden, met een budget om daar een en 
ander te kunnen realiseren. Zo maken de nieuwe bewoners een mooie gezamenlijke start. 
Door daar op basis van hun eigen interesses en talenten vorm aan te geven.  
Er zijn meerdere woning/gebiedsontwikkelingen in de Gemeente Woerden waar vaak ook 
met een website wordt gewerkt. Voor o.a. de websites van Nieuw-Middelland en 
Snellerpoort wordt er ingezet op inclusief beeldmateriaal om een zo groot mogelijke groep 
mensen aan te spreken. Ook in de woonvisie is gedifferentieerd wonen als uitgangspunt 
opgenomen: gemengd wonen voor meerdere prijsklassen, soorten huishoudens en 
woonwensen bij elkaar in één buurt. Het gaat om bouw van woningen die aansluit op de 
vraag van een diverse samenleving.  

37. Op de foto: Inspiratiebijeenkomst De inclusieve buurt over inclusief 
wonen, georganiseerd door GroenWest. Fotograaf: Thomas Sohilait 
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Buurtverbinders  
Tijdens het schrijven van de vorige Lokale Inclusie Agenda waren er geen buurthuizen, was 
er weinig te doen voor jongeren, en was het netwerk van signaleren en verbinden mager. 
Nu, vier jaar later, is dat geheel anders.  
Er is een actief netwerk van buurtverbinders die weten wat er te doen is. En die mensen heel 
gemakkelijk aan elkaar koppelen in initiatieven en vrijwilligerswerk. Tijdens de bezuinigingen 
van de gemeente afgelopen jaar, is toch besloten niet te bezuinigen op buurtverbinders en 
het jongerenwerk. Dat heeft zeker bijgedragen. Het netwerk is versterkt de afgelopen tijd. 
Ook in de coronacrisis. Binnen een week was er een belcirkel opgetuigd, en een website met 
vraag en aanbod, samen met Hart voor Woerden en veel vrijwilligersorganisaties. Niet vanuit 
het idee: die persoon heeft ondersteuning nodig. Maar vanuit het principe: de buurt is er 
voor elkaar, wederkerigheid! 
 
Citytrainers & Talentenjachten  
Je bent jong en je wilt leuke dingen doen in je stad. Niet alleen voor jezelf, maar voor álle 
jongeren uit je wijk. Want verveling; dat vind je maar niets. Alleen… Hóe pak je dat aan? In 
de training citytrainers gaan jongeren de uitdaging aan. Ze zitten vol leuke plannen, doen 
een opleiding, en weten dan precies hoe ze die plannen werkelijkheid moeten laten 
worden. Een grote diversiteit aan jongeren doet mee! Het heeft mooi gewerkt! Er zijn 
talentenjachten geweest. En in coronatijd waren er korte lijntjes, zodat dingen weer snel op 
hun pootjes terecht konden komen. Bron: indebuurt.nl  

38. Op de foto: Het levend ganzenbord tijdens het 'Iedereen doet mee!' festival, georganiseerd 
door Kiwanis. Fotograaf: Alex de Kuijper. 
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Huizen van Woerden  
Ook nieuw is de stevige impuls 
aan de buurthuizen. De Plint, 
het dorpshuis in Harmelen, Het 
buurthuis in Molenvliet, inloop 
huis ’t Centrum, de Huiskamers 
van Zegveld, Kamerik en de 
Binnenstad: ‘Dat is echt mijn 
tweede thuis’, zeggen mensen 
in Woerden. En dat binnen vier 
jaar. Het zijn met recht plekken 
van ontmoeting geworden. Er is 
iets erg moois opgebouwd de 
afgelopen jaren, en dat ook 
ondanks corona. Er is zelfs een mobiele ‘Thuisbus’ gekomen, waarbij het Pop-up terras 
gewoon naar de mensen toe komt. Wat ons betreft kan er nog meer aan diversiteit gebouwd 
worden. Hoe kunnen het nog meer interessante plekken worden voor iedereen? Zodat een 
nog grotere diversiteit aan generaties, culturen, inkomensgroepen, voorkeuren, talenten en 
beperkingen elkaar ontmoeten?  
 
Het Gebarencafé   
Sinds januari 2019 is in Gemeente 
Woerden het gebarencafé gestart. 
Een mooi initiatief van een inwoner 
dat ontmoeting tussen dove, 
slechthorende en horende mensen 
bevordert. Daarnaast kunnen 
mensen een workshop gebarentaal 
volgen. Dit is een belangrijke stap 
voor inclusie van dove en 
slechthorende mensen in de 
samenleving. Inwoners vertellen 
echter ook dat het op andere 
terreinen, zoals werk, evenementen 
en clubs & verenigingen nog niet 
gemakkelijk is om mee te doen in de 
Woerdense samenleving. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt waar we via het Woerdense netwerk van doven en slechthorenden 
actie op kunnen ondernemen. Een eerstvolgende stap daarin is dat het gebarencafé en de 
buurtsportcoaches een gebarensportcafé gaan organiseren. Met een gezellig samenzijn, 
tolken zijn aanwezig, en een inventarisatie naar de interesse van mensen voor deelname aan 
reguliere sport.  
 

 

 

39. Op de foto: Samen met je buurtgenoten eten in de dorpskeuken 
van Harmelen. Fotograaf: Alex de Kuijper 

40. Op de foto: Het gebarencafé is elke laatste woensdag van de 
maand in Café De Reehorst in Woerden. Fotograaf: Thomas Sohilait 
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Een oecumenische regenboog én 
vredesviering  

In de kerk vertellen dat je in transitie gaat 
om vrouw te worden. Een oecumenische 
viering tijdens het ‘Iedereen doet mee!’ 
festival, waarin de binnenkant van 
inclusie werd benoemd. Het stuntelen, 
dat iedereen wel eens meemaakt bij een 
ontmoeting met iemand die echt anders 
is dan jij. Maar als je echt doorvraagt? 
Hoe anders ervaar je de wereld dan als je 
Moslim bent, psychische problematiek, of 
een andere culturele achtergrond? En de 
regenboogviering, van diverse kerken 
gezamenlijk, over de liefde en houden van wie je wilt. Over de passie die je kunt hebben als 
je verliefd bent. Over uit de kast komen, diepe liefde, je kwetsbaar mogen opstellen en over 
dat een relatie soms ook ‘uithouden’ is. Echt jezelf kunnen zijn in de kerk, dat is waar deze 
vieringen aan willen bijdragen.   

 
Winkels, Horeca & Cultuur  
Drempelloze winkels, een kledingwinkel die de harde muziek even uit zet op verzoek, 
doorzichtige mondkapjes zodat mensen die doof zijn goed kunnen spraakafzien. Allemaal 
mooie voorbeelden van inclusief ondernemerschap in Gemeente Woerden. Daarnaast 
hebben twintig horecagelegenheden, winkels en andere organisaties hun toiletten 
opengesteld voor iedereen met hoge nood. Je kunt ze sinds medio 2021 vinden in de gratis 
te downloaden Hoge Nood app. Er staat ook in aangegeven of er een verschoningsruimte is 
voor kinderen, en of het toilet toegankelijk is voor mensen die gebruik maken van een 
rolstoel. De informatie is goed vindbaar via de app, maar deze moet wel meer gepromoot 
worden. Winkelcentra, cultuur en horecagelegenheden willen echt gastvrij zijn voor alle 
inwoners. Het gaat goed met de toegankelijkheid van de winkels.  
 
‘Een positieve ervaring met mijn moeder: Ze kwam al een tijdje een winkel niet in vanwege 
een hoogteverschil bij de ingang. Na een half jaar heeft de ondernemer de stoep glooiend 
gemaakt. Bijna alle winkels zijn ook binnen goed toegankelijk. ‘Alleen (naam winkel) is niet te 
doen met een rolstoel. De gangen zijn heel nauw. Met een loopfiets gaat het heel goed.’ 
 
De Vestingraad heeft ‘Iedereen doet mee!’ daarom als speerpunt opgenomen in de 
Binnenstadsagenda. Door corona hebben we de inspiratiebijeenkomst voor de invulling 
ervan steeds moeten uitstellen. Dat gaan we gauw inhalen.  
 
Transgenderontmoetingsavonden  
Je hebt van jezelf ontdekt dat je je niet helemaal thuis voelt in het hokje “man ”of “vrouw”, 
maar misschien weet je niet helemaal wat je ermee aan moet. Naar schatting 400.000 
mensen in Nederland hebben transgender gevoelens. Dat betekent gemiddeld een of twee 
mensen in elke straat. De transgenderontmoetingsavonden worden sinds januari 2020, als 
corona het toelaat, elke maand in Woerden georganiseerd. Een plek waar Woerdenaren met 
transgendergevoelens elkaar kunnen ontmoeten, openlijk met elkaar van gedachten kunnen 

41. Op de foto: De Oecumenische vredesviering tijdens het 
'Iedereen doet mee!' festival. Fotograaf: Thomas Sohilait. 
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wisselen, vragen kunnen stellen, ervaringen delen of tips kunnen vinden. Dat maakt het 
gemakkelijker om je gevoelens een plek te geven. En ook voor jezelf te bekijken: wil ik verder 
gaan in het proces, en echt leven als man of vrouw? Of bijvoorbeeld als crossdresser of 
transgenderist? De maandelijkse ontmoetings- avonden zijn bedoeld voor crossdressers, 
transseksuelen, transgenderisten, partners, familie, vrienden en andere geïnteresseerden. 
Het is gebleken dat de avonden ook worden bezocht door mensen die voor het eerst over 
hun transgendergevoelens willen praten.  

 

Inclusieve projecten in de 
buitenruimte  
De Sofa van Woerden, het 
vooronderzoek van de Rijngracht, de 
Grondschildering van het Kerkplein, 
het park in Molenvliet, Inclusief 
begraven en cremeren, het 
regenboogpad, de herstructurering 
van het Bomen & Bloemenkwartier, 
een vernieuwde webpagina voor 
meldingen in de openbare ruimte, 
Inclusieve Speeltuinen, De 
Rembrandtbrug, zomaar wat 
projecten in de openbare 
buitenruimte waar ‘Iedereen doet mee!’ in verwerkt is. De bedoeling is dat nu en in de 
toekomst elke betrokkene, van politicus tot inwoner, van bedrijf tot maatschappelijke 
organisatie, van ambtenaar tot bestuurder, inclusief denkt en handelt in het vormgeven aan 
projecten. Wat zou jij daarin kunnen betekenen?  
 
 
Inclusief Ontwerp in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)  
Hoe voelt iedereen, ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond, talent of beperking zich welkom 
op straat? Hoe kan iedereen overal in en uit? De teams die in de gemeente Woerden en 
Oudewater werken aan het beheer en het ontwerp van de openbare buitenruimte, werken 
volgens een handboek. Daarin staan allerlei richtlijnen opgenomen. In de nieuwe versie van 
het Handboek Inrichting Openbare Ruimte staan ook richtlijnen voor Inclusief Ontwerp 
opgenomen. Zo wordt er structureel gewerkt aan een inclusieve openbare buitenruimte.  
 
De warmtevisie  
We willen dat iedereen in gemeente Woerden profijt kan hebben en kan bijdragen aan 
duurzame energie. Ook mensen die weinig geld hebben, of die niet zo gemakkelijk naar 
bijeenkomsten van de gemeente komen. Daarom zijn we bezig de warmtevisie en 
energietransitie Woerden zo inclusief mogelijk te maken. Breed de samenleving betrekken 
en zo inclusief mogelijk communiceren. Zodat we alle perspectieven mee kunnen nemen. 
Daarom is bewonersinitiatief Duurzaam Woerden ook de duurzaamheidswinkel op de 
Voorstraat gestart https://warmwoerden.inbeeld.app/.  
 
De Stationssafari  

42. Op de foto: De slotbijeenkomst van het 'Iedereen doet mee!' 
festival op de Sofa van Woerden. Fotograaf: Alex de Kuijper 
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Tijdens het ‘Iedereen doet mee!’ festival is 
er een mooie en vruchtbare stationssafari 
geweest. Een diversiteit aan inwoners, de 
stationsmanager van de NS, een 
coördinator en een chauffeur van Syntus, 
een beleidsadviseur en een wethouder 
waren erbij. Samen hebben we het gehele 
bus & treinstation bekeken. En zijn we ook 
nog even bij een bus naar binnen geweest. 
Hoe is het om te reizen als je nog geen 
Nederlands spreekt, doof bent, alleen 
maar cash geld hebt (bewindvoering) of 
gebruik maakt van een rolstoel? Kun je dan 
op gelijke voet reizen met anderen? 
Tijdens de stationssafari zijn veel mooie 
voorbeelden in kaart gebracht, maar ook 
verbeterpunten, actiepunten en aanbevelingen. Bijvoorbeeld over hoe je graffitigevoelige 
plaatsen echt gewaardeerde plekken kunt maken.  Over contant een kaartje kunnen kopen 
voor de trein of naar het toilet kunnen gaan. Over een whatsappnummer op de 
informatiezuil, zodat ook dove mensen er gebruik van kunnen maken. Soms hebben de 
chauffeurs van Syntus te maken met mensen die verward zijn of dementie hebben. Dan kan 
de chauffeur de afweging maken om iemand mee te nemen, ook als deze persoon niet kan 
betalen. Zo kan iemand toch thuiskomen. Syntus wil een stappenplan ontwikkelen voor hoe 
chauffeurs deze afweging kunnen maken. Een verslag van de Stationssafari is op te vragen 
via ‘Iedereen doet mee!’.  
 
 

Knelpunten 

 
Apart wonen 
‘Ik woon in een flat van een zorgorganisatie samen met nog dertig mensen. Een flatgebouw 
tussen twee andere flats. We hebben nu geen contact met de andere buren. Ik woonde 
eerst met twaalf mensen die support hadden van de zorgorganisatie in een complex met 
vijfenzestig mensen zonder supportvraag. Toen was het contact heel vanzelfsprekend. Je 
maakte gemakkelijk buiten een praatje. Ik zou graag net zoveel contact willen met de andere 
bewoners van de wijk als met de mensen van de zorgorganisatie. Het zou een idee zijn als de 
tuin van ons allemaal is. We wilden een minibieb beginnen om elkaar te ontmoeten, maar de 
vereniging van eigenaren wilde dit niet.’  
De laatste paar jaar zijn er grote wooncomplexen gerealiseerd voor mensen met een 
beperking, of psychische problematiek. Onder hen zijn mensen die eerder meer midden in 
de buurt woonden. Dit werkt uitsluiting uit de samenleving in de hand. Uit internationaal 
onderzoek blijkt dat met vier á vijf mensen, die ondersteuning krijgen, samenwonen, het 
meest optimaal werkt voor meedoen in de samenleving. Bij meer dan zes mensen richten 
huisgenoten zich naar binnen. En professionals hebben de neiging routinematig te werken 
als in een zorginstelling.  Het is dan uiterst moeilijk om inwoners te ondersteunen bij een een 
leven midden in de samenleving. Terwijl dat het doel van een zorgorganisatie is.  

43. Op de foto: Busstation Woerden tijdens de 
stationssafari. 
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‘Ik woon in een buurt waar van alles gebeurt’  
‘Ik woon goed. Ik heb een ruim appartement. Alleen is het trappenhuis voor iedereen 
toegankelijk en dat lokt mensen. Scooters rijden hard door de straat. Ik bel telkens de politie 
maar het lost niet op. Ik woon in een buurt waar van alles gebeurt. Een buurt met geweld. 
Architectuur kan hierbij helpen. De trappenhuizen trekken bepaalde mensen aan. Ik kan me 
er niet voor afsluiten, omdat er te veel gebeurt.’ Eenzijdige architectuur en inrichting van 
buurten trekken moeilijkheden aan. Er wordt veel verwacht van de draagkracht van 
inwoners in buurten waar veel mensen met een laag inkomen bij elkaar wonen. 
Drugsgebruik, prostitutie, armoede, vandalisme. In vijf straten in Woerden concentreert 
problematiek zich. Elke Woerdenaar kan een aantal van deze straten benoemen. Tijdens 
enkele straatinterviews benoemen Woerdenaren deze straten ook (uit zichzelf!) als plekken 
waar je niet wilt wonen. Dat moet anders en is een plek als Woerden onwaardig. We leggen 
prioriteit bij de herstructurering van deze buurten. We richten ons op mooie renovatie of zo 
nodig nieuwbouw van een mix aan woningen van huur, koop en sociale huur door elkaar. 
Inclusief ontwerp, ruimte voor ontmoeting, groen en levensloopbestendigheid zijn daarin 
voorwaarden. Ook werken we als inwoners, buurtverbinders en gemeente aan inclusieve 
buurtinitiatieven om van deze straten weer een mooie plek om te wonen te maken.  
 
Ze vinden er iets van  
‘Ouders, oma’s, opa’s buren, clubs & verenigingen, 
werkgevers vinden er iets van als je open bent over je LHBTI-
oriëntatie,’ zeggen inwoners. Om deze reden vinden 
mannen het meestal nog steeds ongemakkelijk om hand in 
hand te lopen. Mensen die duidelijker met hun oriëntatie 
naar buiten komen ervaren meer discriminatie. Soms is de 
discriminatie openlijk. Hoewel het bij veel cafés erg goed 
gaat, is er in enkele andere cafés een ander klimaat. Daar 
worden misplaatste grappen getolereerd en doet de 
eigenaar daar soms gewoon aan mee. Er zijn nog steeds 
situaties waarin mensen last hebben van pesterijen, 
discriminatie. Dit blijft vaak onder de oppervlakte. Soms 
doen mensen een melding bij de politie. Het is echter vaker 
gebeurd dat zij hier niets meer van horen. Daarom is de 
bereidheid om een melding te doen onder inwoners laag. 
Tegelijkertijd geeft de politie aan dat er uit Woerden bijna 
geen meldingen bekend zijn. We willen dat de pesterijen en 
discriminatie tot het verleden gaan behoren. Ook pesterijen 
en discriminatie die onder de oppervlakte liggen. 
Discriminatie kan een reden zijn om niet openlijk voor je 
oriëntatie uit te komen. Daarnaast schrikken oudere 
transgenders er vaak voor terug om in transitie te gaan. Uit 
angst alles kwijt te raken. Hun baan, club, partner, kinderen. 
Hierdoor durven mensen vaak niet omgekleed binnen te 44. Op de foto: Twee mannen op een step. 
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lopen bij een transgender ontmoetingsavond. Daarom moeten deze avonden nog besloten 
georganiseerd worden.  
 
Gevlucht zijn 
‘Woerdenaren zijn vriendelijk en heel begripvol. Met de kinderen gaat het goed. Ze hebben 
vriendjes op school, ze leren goed, en de gesprekken met de leerkracht zijn prettig. 
Leerkrachten hebben aandacht en nemen echt de tijd. Wat voor ons lastig is? We willen heel 
graag werken. In een keuken staan van een restaurant. Of kapper worden. Of eventueel een 
opleiding volgen. De enige belemmering die we hebben is de taal. We willen echt graag de 
taal leren. Een uur of twee uur per dag. Of drie dagen per week. We willen gewoon graag 
aan de slag. We weten niet hoe we dat kunnen regelen. Ook willen we graag sporten. De 
een wil aerobics doen, fitness of gym, de ander yoga. Je moet er een kaart voor hebben, 
begrijpen we, maar we weten niet hoe we dat moeten regelen. Ook is het heel duur.’ Tijdens 
de interviews is ook het onderwerp kunst & cultuur verkend. Zijn er in jouw land musici, 
kunstenaars en theatermakers waar je wel eens heen ging? ‘Ja, ze zijn er wel, maar wij 
deden daar niet zoveel mee. Voor ons is nu taal, werk en sport prioriteit. Later willen we 
daar wel graag aan deelnemen.’ Aldus vijf vrouwen die gevlucht zijn (de namen zijn bekend 
bij ‘Iedereen doet mee!’). Op dit moment wordt gewerkt aan nieuw beleid voor de 
inburgering van mensen die gevlucht zijn. Inwoners vinden het van belang dat we de 
geleerde lessen vanaf 2016 meenemen. En dat het beleid net zo integraal is als eerder het 
geval was: over alle levensthema’s van wonen, taal, werk, onderwijs, vrije tijd, inkomen 
gezondheid en mobiliteit heen.  
 
Hoe ervaar je Woerden als rolstoelgebruiker? 
‘Ik ervaar in Woerden eigenlijk geen belemmeringen als het gaat om overal 
kunnen komen. Ik kan naar een café met vrienden, besluiten dat ik over een 
uur naar een concert wil met de regiotaxi, naar de bios, of naar de winkels 
bij mij in de buurt. Stoepen zijn oké. Dat is echt goed geregeld. Wel zet de 
NS bij vrieskou ontoegankelijke treinen in. En hoor ik van anderen dat een 
aantal buslijnen ontoegankelijk zijn. Wat wel een groot probleem is, dat 
mensen op straat, instanties en zorgorganisaties, je nog steeds niet normaal 
aanspreken als je in een rolstoel rijdt. Vaak spreken ze je helemaal niet aan, 
maar alleen de persoon naast de rolstoel. Ze denken dat je ze niet met je 
kunnen praten. Of ze praten met je op een kinderlijke toon.’ Hier moeten 
we echt wat aan doen. Bijvoorbeeld door middel van een bewustwordings- 
& beeldvormingscampagne.  
 
Toegankelijkheid in de openbare ruimte 
Er zijn soms ook dingen die niet helemaal goed gaan. Een inwoner vertelt: 
’Vaak als er een nieuwe weg wordt gebouwd, staat er ineens een lantaarnpaal midden op de 
stoep. Dan kun je er als rollator- of rolstoelgebruiker niet langs. Bij de bouw van het 
rolstoeltoegankelijke toilet in de parkeergarage heeft de gemeente om advies gevraagd. Dat 
advies hebben ze niet opgevolgd, dat betekent dat veel rolstoelgebruikers nu geen gebruik 
van het toilet kunnen maken. Het is goed trouwens, als we er echt op letten dat er een 
diversiteit aan inwoners betrokken is bij de wijkschouwen. De taxi is trouwens ook vaak nog 
een probleem. Staat de taxi voor de deur? Is het wel goed geregeld? Als het spaak loopt, sta 

45. Op de foto: Melissa Fox 
van Jolt Dance 
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47. Op de foto: Meisje met skateboard. 

je soms een uur te wachten en ben je veel te laat. Ook komt de taxi wel eens helemaal niet 
opdagen. 
 
Dementievriendelijke gemeente  
We willen dat mensen met dementie zo lang mogelijk op een 
gelijkwaardige en respectvolle manier kunnen blijven 
deelnemen aan de samenleving. Om dat te bereiken is het 
nodig dat we als Woerdense inwoners en organisaties weten 
hoe we kunnen omgaan met mensen die dementie hebben. Dat 
geldt voor de werkvloer, middenstand en horeca, clubs & 
verenigingen, cursuscentra, de organisaties die met vrijwilligers 
werken, buren en op alle andere plekken waar mensen elkaar 
ontmoeten. Hoe kunnen mensen echt gezien worden in hun 
talent en op basis daarvan gewaardeerde rollen in de 
samenleving blijven vervullen? Hoe kunnen ook mensen met 
dementie zich blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
uitproberen als ze dat willen? In Woerden willen we een dementievriendelijke gemeente 
worden. Er gaan al een aantal dingen goed, maar we kunnen ook nog heel veel verbeteren. 
Dat willen we in kaart brengen. Maar belangrijker nog. Samen met bedrijven, horeca, 
winkels, cultuur, vrije tijd & sport, maatschappelijke organisaties en studenten van MBO 
Rijnland willen we ook actie ondernemen. De winkeliers van Harmelen hebben hiervoor al 
mooie stappen gezet! Zij hebben met elkaar een training gevolgd.  
 
Toegankelijke haltes  
Het openbaar vervoer? De Syntus Flex die tussen Woerden en Linschoten rijdt, wordt als een 
goede oplossing gezien. Het is toegankelijk, en rijdt op tijd. Alleen, waarom rijdt hij niet in 
Zegveld, Harmelen of Kamerik, vragen mensen zich af? Daarnaast lees je op de OV-9292 app 
dat er geen enkele toegankelijke lijn naar Zegveld gaat. Hoe zit dat? En het 
(rolstoeltoegankelijk) taxivervoer? Over hóe de taxi geregeld is, zijn mensen tevreden. Wel is 
het zo, dat ze soms niet komen opdagen als je een taxi nodig hebt. Net als op andere plekken 
in Nederland. Dan kun je niet naar school, je dansles, of je werk. Of er vandaan komen. Een 
enkele keer hoor je ook dat de rolstoeltoegankelijke taxi niet kan rijden, omdat er iets mee is. 
Is het in zo’n geval niet mogelijk om een vervangende taxi te regelen bij een collegabedrijf?   
Bij het zoeken van een locatie voor een landelijk inclusief congres in gemeente Woerden, 
liepen we er tegenaan dat NS-routeplanner app aangeeft 12 van de 14 haltes ontoegankelijk 
zijn. Hoe zit dat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Op de afbeelding: 
samendementievriendelijk.nl 
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Veiligheid in de openbare ruimte: Van casuïstiek naar kwestuïstiek  
Een goede lakmoesproef voor de vormgeving aan een inclusieve samenleving is een diepere 
blik op de individuele gevallen van criminaliteit en onveilig gedrag in gemeente Woerden. 
Waar komt criminaliteit vandaan? Individuele gevallen kunnen wijzen op dieperliggende 
kwesties in de samenleving. De verschillende situaties overziend, zouden we meer kunnen 
werken aan stressreductie. Zodat mensen weer op het oorspronkelijke punt geholpen 
kunnen worden. Net zoals we in het armoedebeleid doen met mobility mentoring. Soms 
hebben we daarnaast te maken met mensen die elke vorm van ondersteuning mijden. Op 
het moment dat het team veiligheid op orde is, gaan we met deze thema’s aan de slag. Leuk 
om te melden is dat toezichthouders (Boa’s) in gemeente Woerden oog hebben voor 
diversiteit in mobiliteit:  
 
‘Ik heb een loopfiets en daarmee lukt het mij om de markt over te kunnen. Het is geen 
rolstoel, dus mensen zien mij fietsen met spullen. Een BOA sprak mij aan: Heeft u een reden 
om hier te fietsen? Ik vertelde over mijn spierziekte en toen zei de BOA, “Dan heb ik niks 
gezegd.” Dat was heel fijn! Ik was dankbaar en dat heb ik ook verteld. Het was een mooie 
open vraag. Ik maak me wel wat zorgen over de binnenstad. De binnenstad wordt fietsluw 
gemaakt. Dit is voor mij een flinke uitdaging. Als ik mijn fiets in de fietsenstalling kwijt moet 
verderop, kan ik niet meer het centrum in. Hoe gaan we dit oplossen? Is er iets te bedenken 
dat ik mag fietsen?’ 
 

Actiepunten 
1. We nemen inclusief ontwerp en gemengd wonen vanaf het begin mee in nieuwbouw van 
woningen en openbare gebouwen. In de woonvisie is gedifferentieerd en gemengd wonen al 
als uitgangspunt van beleid opgenomen: de ontwikkeling van inclusieve buurten voor 
verschillende prijsklassen, diverse soorten huishoudens en woonwensen. Nu ontwikkelen we 
beleid en richtlijnen voor inclusief ontwerp van woningen, zodat we nieuwbouwplannen 
eraan kunnen toetsen.  
 
2. We nemen Inclusief Ontwerp vanaf het begin mee in nieuwbouw en renovatie van 
openbare gebouwen in sport, onderwijs, algemene voorzieningen en de buurt. We 
ontwikkelen beleid en richtlijnen voor inclusief ontwerp van openbare gebouwen, zodat we 
nieuwbouw- en renovatieplannen eraan kunnen toetsen. 
 
3. Invulling geven aan het speerpunt ‘Iedereen doet mee!’ in de binnenstadsagenda.  
 
4. Als bedrijven, horeca, winkels, verenigingen, inwoners, buren, maatschappelijke 
organisaties, buurtwerk, studenten van MBO Rijnland en gemeente werken we samen aan 
een dementievriendelijke gemeente. 
 
5. Het realiseren van enkele projecten van ruimtelijke inclusiviteit op bestaande en 
nieuwbouwlocaties om inclusief denken een plek te geven in de woonomgeving.  
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6. Verdiepen op Inclusie & Veiligheid: Het analyseren van situaties van criminaliteit op 
dieperliggende kwesties.  
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49. Op de foto: Twee kinderen spelen met 
blokken op school. 

THEMA ZORG & WELZIJN IN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING 
 

‘Als Zorg & Welzijnsorganisaties willen we werken aan een samenleving waarin iedereen kan 
meedoen op basis van eigen interesses en talenten. Op de school in de buurt, op de arbeidsmarkt, in 
clubs & verenigingen, thuis en in de buurt. Niet alleen als toeschouwer, maar vooral als medemaker.’  

 
 
Wat is inclusie & support?   
 
Hoe kun jij een leven opbouwen midden in de samenleving onder eigen regie? Op school, op 
de arbeidsmarkt, op de sport, muziek of theaterclub, thuis, of in de buurt? Dat is waar het bij 
support gericht op inclusie om gaat. Je ondersteunt inwoners, en de mensen om hen heen, 
het eigen leven vorm te geven op basis van hun eigen interesses en talenten. Op gelijke voet 
met anderen en met gebruik van gewone reguliere voorzieningen. Support is afgestemd op 
alle culturen, leeftijden, inkomens, genders en voorkeuren. 
 
De vormgeving aan een inclusief leven staat centraal 
Bij de vormgeving van support en het bepalen van de 
ondersteuningsbehoefte (indicatie) is de leidende vraag: 
‘Welke ondersteuning heb jij nodig om optimaal deel te 
nemen aan de samenleving? Hoe kun je jouw talenten en 
interesses laten spreken? En op basis daarvan een rol van 
betekenis in de samenleving vervullen? Of je nu 
kortdurende support krijgt van het wijkteam, of langdurige 
support van een zorg- of welzijnsorganisatie. Bij support 
hebben mensen zelf de regie over de ondersteuning. In 
plaats van dat het aanbod van organisaties leidend is.  
Support gericht op inclusie helpt mensen niet alleen bij hun  
problemen, maar stelt talenten en interesses centraal in de  
vormgeving aan het gewone leven. Met vrienden, in de buurt, met klasgenootjes of collega’s 
op school of werk, thuis en op de sportclub of vereniging. Support richt zich op het netwerk. 
En voorkomt dat familie en vrienden onevenredig belast worden. Zodat ook de mensen die 
support bieden een leven kunnen leiden gebaseerd op hun eigen interesses en talenten.   
 
Support midden in de samenleving, daar waar je leeft, woont, werkt of leert 
In een Inclusieve samenleving vindt de meeste ondersteuning plaats, gewoon tussen 
collega’s, clubgenoten, medescholieren, buurtbewoners als onderdeel van het leven zelf. 
Het gaat niet om samen zorgen, maar om samen ondernemen, werken, naar school gaan, 
spelen, bouwen, muziek maken en voetballen. Is er extra professionele ondersteuning 
nodig? Dan brengen we die daar waar de mensen zijn, op het werk, thuis, in de buurt, op de 
sportclub of op school. In plaats van dat mensen naar de zorg/ondersteuning toe moeten 
komen. Mensen hoeven niet hun eigen dorp of buurt uit. Ook niet als het specialistische 
ondersteuning betreft.   
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Relevante artikelen uit het VN-verdrag  

Artikel 12 Gelijkheid voor de wet  
Artikel 14 Vrijheid en veiligheid van de persoon  
Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij  
Artikel 21 Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie  
Artikel 22 Respect voor privacy  
Artikel 26 Habilitatie en revalidatie   
 
Wat betekenen deze artikelen in de praktijk? 

• Support is erop gericht dat elke inwoner op gelijke voet kan deelnemen aan de 
samenleving en een zo groot mogelijke zelfstandigheid kan bereiken.  

• Support is erop gericht dat elke inwoner de regie kan voeren en zeggenschap kan 
uitoefenen over zijn eigen leven op alle levensterreinen.  

• Support wordt gegeven op de plekken waar de inwoner is, thuis, op school, op het 
werk, op het sportveld of bij de vereniging.  

• Support respecteert de privacy van de persoon. 
Elke individuele inwoner:   

• Heeft toegang tot de ondersteuning/persoonlijke assistentie die hij of zij nodig heeft 
om op gelijke voet mee te doen in de samenleving.   

• Heeft de zeggenschap en regie over de eigen ondersteuning, zorg, behandeling of 
opvang.   

• Is op gelijke voet met anderen in alle aspecten van het leven 
handelingsbekwaam.   

• Heeft het recht op vrijheid van meningsuiting en toegang tot 
informatie op gelijke voet met anderen.   

• Heeft de mogelijkheid zowel ondersteuning te geven als te 
ontvangen.   

Uit: De Quickscan Inclusieve Gemeenten.   

 

Stip op de horizon  
Inwoners, zorg & welzijnsorganisatie en gemeente kwamen tijdens het 
‘Iedereen doet mee!’ Festival bij elkaar in de inspiratiebijeenkomst ‘Zorg & 
Welzijn in een inclusieve samenleving. We hebben daarin mooie 
voorbeelden en knelpunten bij elkaar gelegd. En ook een stip op de horizon 
en actiepunten geformuleerd. Wat willen we met elkaar bereiken? Als Zorg 
& Welzijnsorganisaties willen we werken aan een samenleving waarin 
iedereen kan meedoen op basis van eigen interesses en talenten. Op de 
school in de buurt, op de arbeidsmarkt, in clubs & verenigingen, thuis en in 
de buurt. Niet alleen als toeschouwer, maar vooral als medemaker van de 
samenleving. Daarin trekt de gehele diversiteit van inwoners samen op. We 
willen de support geven die daarbij nodig is. Daarvoor is het van belang 
mensen echt te zien. En hoge verwachtingen te hebben van wat zij in de 
toekomst kunnen bereiken. Er zit meer in mensen dan je denkt. Iedereen 
kan iets bijdragen en een gewaardeerde rol vervullen. Ook als het nu even 

50. Op de foto: jonge 
automonteur sleutelt aan een 
wiel. 
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ingewikkeld is. Mensen hebben de regie over hun eigen leven, en krijgen zo nodig 
ondersteuning om die regie te kunnen behouden.  
 
Om dat te bereiken gaan we stapje voor stapje leren, sleutelen aan onze werkwijze, 
systemen en geldstromen. We kijken steeds naar de persoon. En stellen niet het aanbod 
centraal, maar wat de persoon nodig heeft om optimaal deel te nemen in de samenleving. 
Als het kan verzinnen we iets dat beter werkt. Een inclusief leven betekent soms veel 
investeren in het begin. Om later te zien, dat iemand veel zelfstandiger zijn leven kan 
vormgeven dan verwacht. Inwoners gaan niet naar de specialistische ondersteuning toe. 
Maar de specialistische ondersteuning komt daar waar de mensen zijn. Zodat iemand thuis, 
op school, op het werk, in de buurt of in de club of vereniging een gewaardeerde rol kan 
vervullen. Steeds wordt gekeken hoe niet alleen de persoon, maar iedereen ter plekke 
optimaal kan deelnemen.  
 

 
51. Inspiratiebijeenkomst Zorg & Welzijn in een inclusieve samenleving 2021. Fotograaf: Alex 
Kuijpers. 

Mooie voorbeelden  
 
Buurtgezinnen & Mentorprojecten 
Minder inzetten op pleegzorg, maar het ene gezin helpt het andere gezin. Buurtgezinnen 
heeft mooie vruchten afgeworpen in Woerden. Het heeft gemaakt dat gezinnen bij elkaar 
bleven, onderdeel van het sociale weefsel in Woerden. Even logeren gebeurt ook vaak, zodat 
het thuisgezin even bij kan komen. Coach4you is een succesvol mentorproject waarin een 
jongere wordt gecoacht in de overstap naar de middelbare school. Vrijwillige coaches, waar 
jongeren wat tegenop kijken, die meekijken met opgroeien, huiswerk, en alles wat jongeren 
interesseert. Zo wordt een kind echt aangesproken op zijn of haar interesses en talenten en 
wordt vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.  
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning 
De onafhankelijke cliëntondersteuning is heel groot geworden in Woerden. Mensen ervaren 
echt dat er iemand naast hen staat. Woerden heeft koplopersgelden gekregen, om deze 
ondersteuning goed te ontwikkelen. Nu is er zoveel vraag, dat het financieel een uitdaging is  
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om dit in stand te houden. De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door 
Kwadraad.  
 
Jeugdhulp op school 
Daar ondersteunen waar de mensen zijn, gewoon thuis op 
school, het werk, de club of in de buurt. Voor het werken aan 
een inclusieve samenleving is dat een van de belangrijkste 
elementen. Sinds enkele jaren is dat geregeld via de 
onderwijszorgarrangementen. Ook is er  
nauw contact tussen de scholen en WoerdenWijzer, zodat er 
laagdrempelig snel contact gelegd kan worden als een kind 
extra support nodig heeft.  
 
Logeerhuis & Pitstop 
Respijtzorg is belangrijk in een inclusieve samenleving. Zoals 
de Pitstop: een tijdelijke plek voor mensen die dakloos zijn geraakt, beschikbaar gesteld door 
de gezamenlijke kerkelijke diaconieën. Sinds kort is ook het logeerhuis geopend voor mensen 
die intensieve ondersteuning krijgen van een partner, familielid of vrienden. In het 
Logeerhuis kun je enkele nachten logeren waardoor jouw familielid of vriend(in) de 
ondersteuning tijdelijk uit handen kan geven. Dit kan (over)belasting verlichten of 
voorkomen. Het logeerhuis is een huiselijke plek om te zijn. Getrainde vrijwilligers nemen de 
ondersteuning over. Heb je verpleegkundige zorg nodig? Dan gaat die mee naar het 
Logeerhuis. Respijtzorg kan opname in een instelling voorkomen. Doordat een gezinslid even 
ergens anders is, kan een gezin of huishouden echt even tot rust komen. Om er daarna weer 
flink tegenaan te kunnen.  
 
Beleid om huisuitzettingen te voorkomen 
Woerden heeft specifiek beleid om huisuitzettingen te voorkomen. Hierdoor komt dit in 
Woerden niet of bijna niet voor. Gemeente Woerden werkt hiervoor intensief samen met 
wooncorporaties, energiemaatschappijen en politie. In heel enkel geval wordt wel besloten 
tot een huisuitzetting. Dan wordt de huisuitzetting gebruikt om vraagstukken op te lossen en 
bijvoorbeeld in de nieuwe woning gedwongen ondersteuning te bieden. 
 
Invoering casemanagement, doorontwikkeling begeleiding 
WoerdenWijzer heeft een organisatieverandering ondergaan van indicatiestellend orgaan 
met een aantal sociaal makelaars, naar casemanagement. Werken volgens de bedoeling is 
het motto. Casemanagers hebben meer tijd om mensen te ondersteunen bij wat nodig is om 
mee te doen. Er zitten bovendien welzijnscoaches en mantelzorgondersteuners in de sociale 
teams. Alles is erop gericht dat optimale participatie mogelijk wordt. De invoering van 
casemanagement wordt ook de komende periode verder doorontwikkeld. Zo gaan de teams 
van WoerdenWijzer en Kwadraad nog nauwer met elkaar samenwerken vanuit integrale 
teams.  
 
Maatwerkbende 
De huidige zorgstapeling (te veel zorg voor het resultaat dat je krijgt) en verwijzing naar 
residentiële jeugdhulp (uithuisplaatsing) wordt landelijk gezien voor een deel veroorzaakt 
door het verwijsgedrag van lokale teams en consulenten. Het Transformatieprogramma  

52. Op de foto: Twee jongens basketballen in 
de gymzaal. 
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54. Op de foto: Opa & kleinzoon luisteren samen naar muziek! 

53. Op de foto: Opa en kleinzoon luisteren samen naar muziek 

 
Jeugdhulp Utrecht West heeft als doel om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen, 
meer kinderen in gezinnen te laten opgroeien en het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdige 
te verminderen. Woerden zet hiervoor de maatwerkbende in. WoerdenWijzer wordt hierbij 
gefaciliteerd door een regionale, ervaren netwerkbegeleider. Een maatwerktafel wordt 
georganiseerd als er een uithuisplaatsing dreigt. Of op verzoek, als er sprake is van 
meervoudige problemen. Het gezin staat centraal. Het doel is het vinden van goede hulp, 
zodat kinderen en jongeren zo thuis mogelijk op kunnen groeien.  
 
Knelpunten 
 
De samenleving is ingewikkeld 
Digid, je pincode onthouden, je OV-Chipkaart én mondkapje bij de hand hebben voor de 
trein, je verzekering op tijd betalen, online formulieren invullen, digitaal bankieren. De 
samenleving wordt steeds ingewikkelder, waardoor er steeds meer ondersteuning nodig is. 
Een inclusieve samenleving houdt alles wat je nodig hebt, zo toegankelijk en eenvoudig 
mogelijk. Ook in Gemeente Woerden moeten mensen bijvoorbeeld naar maatschappelijk 
werk om formulieren in te vullen. Waar kunnen we de samenleving toegankelijker maken? 
Zodat we onnodige professionele support kunnen voorkomen?  
 
Vooroordelen 
‘De buurt roddelt….daar is die gek weer.’ ‘Daar heb je weer zo’n autist.’ ‘Bij ons in de keuken 
werkt iemand van (naam zorgorganisatie).’ In Woerden worden nog mensen onnodig 
gelabeld, gestickerd. Of er wordt met een grote boog omheen gelopen. Zoals het geval is bij 
enkele flats in Woerden. Meerdere inwoners die ondersteuning krijgen, willen niet meer in 
aparte flats of portieken wonen, maar juist in een diverse woonomgeving. Intuïtief klopt dit 
ook. In grote groepen bij elkaar wonen, werkt dit negatief in op de beeldvorming rond 
mensen. Inwoners leren elkaar veel minder goed kennen. Daar willen we vanaf. Doordat 
mensen gemixt kunnen wonen, leven, leren en werken. In plaats van apart van de rest. En 
doordat zij een gewaardeerde rol kunnen vervullen in de samenleving. Dit is het beste recept 
voor inclusie. We zijn hierin al beter geworden dan vier jaar geleden. Maar we zijn er nog 
niet.  
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56. Aan de slag in een gewone betaalde baan in een productiebedrijf 

Terug in de kast 
‘In het verzorgingshuis waar ik woon weet eigenlijk niemand dat ik op 
mannen val. Ik ben blij dat ik hier mijn verhaal kwijt kan.’ Dit is een verhaal 
van een inwoner uit Woerden van boven de tachtig die, nadat hij in een 
verzorgingshuis is gaan wonen, weer terug de kast in is gegaan. De 
inwoner kan daar zichzelf niet zijn, en zijn persoonlijke verhaal niet kwijt. 
Niet bij de mensen met wie de inwoner samenwoont. Niet bij het 
personeel. We willen een manier zoeken om op dit vlak harder te lopen 
voor ouderen. Bijvoorbeeld door een plek te creëren waar 
regenboogouderen in gesprek kunnen gaan. En door theater in te zetten 
om dit onderwerp bespreekbaar te maken, zoals bijvoorbeeld de Tour ‘d 
Amour.  
 
Het systeem is geconditioneerd 
‘Je moet hard werken om je regie te bewaren als je gebruik maakt van de 
support van een zorgorganisatie. Als je zelf niet denkt, dan gaan anderen 
dat voor je doen. In plaats van dat ze je ondersteunen om zelf de regie te 
houden. Ik word cliënt genoemd in plaats van aangesproken als mens. Het 
lijkt alsof er twee samenlevingen naast elkaar bestaan.’  
Waar leidt Zorg & Welzijn in Woerden mensen nog onbedachtzaam naar 
aparte speciale voorzieningen? Waar zien we medicatie of opsluiting als 
oplossing? Waar worden problemen nog te veel bij het individu gelegd, in 
plaats van dat er in de samenleving een oplossing voor wordt gezocht? 
Waar staat het zorgsysteem eigen regie in de weg? In Nederland worden 
nog meer mensen opgesloten dan in de rest van de wereld. Dat is tegen de mensenrechten.  
Gebeurt dat ook in Woerden? Daarnaast is ook bekend geworden dat 80% van de problemen  
in de jeugdhulp In Nederland, niet in het kind, maar in de omgeving liggen. We weten niet 
precies op welke schaal deze vraagstukken in Woerden spelen. We hebben in Woerden ook 
nog geen visie op hoe je iemand kunt ondersteunen bij een inclusief leven in een complexe 
situatie. Professionals van zorg & welzijn geven echter wel aan dat het vaak lastig is om je 
aan het systeem te ontworstelen. Dan is het gemakkelijker om mensen naar aparte, dan naar 
inclusieve, voorzieningen toe te leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Op de foto: Bovenburen van 
twee huizen hangen de 
regenboogvlag uit het raam.  
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De nodige hulpmiddelen aanvragen 
‘Zes jaar geleden ging het goed. Toen had je geen enkel probleem als je een hulpmiddel 
moest aanvragen, zoals een nieuwe rolstoel, of aanpassing van je woning. Nu is het allemaal 
veel arbeidsintensiever geworden. Dat kost veel tijd. Ze vragen zich bij alles af: heb je het 
echt wel nodig? Instanties spreken je ook niet altijd gelijkwaardig, als volwassene aan.’ 
 
Inkoop en vraagverheldering  
Waar draagt de ondersteuning daadwerkelijk bij aan een inclusief leven? En waar niet?  
Door de vele projecten, de omslag naar casemanagement en corona, heeft WoerdenWijzer 
haar werkwijze nog niet specifiek bekeken op de bijdrage aan een inclusief leven. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het proces van vraagverheldering, de inkoop van voorzieningen en de 
ondersteuning zelf.  
 

 
57. Op de foto: De opbrengst van de inspiratiebijeenkomst 'Zorg & Welzijn in een inclusieve 
samenleving.  

Actiepunten  
1. We richten als zorgorganisaties, inwoners en gemeente een platform op om met elkaar te 
leren, te innoveren en kwesties op te lossen op het gebied van ondersteuning in een 
inclusieve samenleving.  
 
2. We starten met twee mensen uit Woerden een traject op om een leven midden in de 
samenleving op te bouwen onder eigen regie (vgl Rijk Leven traject). Het vervullen van 
gewaardeerde rollen in de samenleving en het bouwen aan een divers netwerk op basis van 
eigen interesses en talenten staat daarin centraal. Met gebruik van gewone reguliere 
voorzieningen in onderwijs, arbeidsmarkt, clubs & verenigingen en in de buurt. We leren van 
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58. Op de foto: Gitarist 

deze trajecten als exemplarisch voorbeeld voor iedereen die in Woerden ondersteuning 
krijgt.  
 
3. Het verspreiden van mooie voorbeelden van een inclusieve wijze van ondersteunen via 
nieuwsbrieven, overlegtafels, facebook, Hart voor Woerden, en krant. 
 
4. We verdiepen onze uitgangspunten en werkwijzen, zodat we inwoners en gezinnen ook 
kunnen ondersteunen bij een leven midden in de samenleving als inclusie echt moeilijk is.  
 
5. We inventariseren hoe we in complexe situaties inclusie al meenemen in 
vraagverheldering in het casemanagement van WoerdenWijzer. Hoe nemen we het al mee? 
En wat kunnen we daarin versterken?  
 
6. Kijken we ook in complexe situaties bij de matching van de juiste ondersteuning en 
hulpmiddelen met de persoon/huishouden vanuit een inclusieve mindset? Of kijken we 
vanuit regels en beschikkingen? We trainen onze inclusieve blik en borgen deze in onze 
werkwijze.  
 
7. We organiseren een Tour d’Amour voor professionals die met ouderen werken en 
bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen.   
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THEMA COMMUNICATIE, POLITIEK & DIENSTVERLENING 
 

‘Het gaat om deelname aan het reguliere politieke proces. En dat er sprake is van een 
onderlinge samenwerking die meedoen in de politiek bevordert.’

 

Wat is inclusieve communicatie, politiek & 
dienstverlening?   
Hoe kun je communicatie, politiek & dienstverlening zo 
vormgeven dat het uitnodigend is voor iedereen? En 
iedereen mee kan doen? Of het nu gaat om een kleine 
dienst aan de balie van de bibliotheek, de supermarkt, 
een helpdesk, een paspoort of uitkering aanvragen in 
het gemeentehuis, informatie over afvalheffingen, 
inspraak of bewonersavonden.  
 
Inclusieve communicatie betekent begrijpelijke taal 
gebruiken in brieven, in toespraken en op 
inwonersbijeenkomsten, aan de balie, telefoon, op 
websites, in foldermateriaal, in beleid en op social media. Daarnaast is gebarentaal bij 
grote evenementen en een voorleesfunctie op de website van belang. Inclusief 
communiceren betekent ook de inclusieve samenleving zichtbaar maken in tekst en 
beeldmateriaal. Door de gehele diversiteit van de samenleving zo af te beelden, dat mensen 
zich gewaardeerd voelen. En door na te denken over hoe we mensen benaderen en 
aanspreken.  
 
In de politiek gaat het erom dat iedereen kan stemmen, en zich verkiesbaar kan stellen. En 
dat je in je politieke werk zo met elkaar optrekt dat iedereen een bijdrage kan leveren vanuit 
haar of zijn specifieke talent. Met elkaar stukken doornemen, standpunten verhelderen, 
elkaar coachen, het stimuleren van eigen initiatief, de vergadering zo vormgeven dat 
iedereen het kan volgen, kunnen mooie manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen.  
 
Mooie voorbeelden 
 
Inclusieve Politiek  
Uniek in Nederland is dat er in Woerden echt voorbeelden zijn van inclusieve politiek. Politici 
uit Woerden hebben hun verhaal verteld in het dit jaar opgezette landelijke leernetwerk: 
'Versterken politieke en beleidsmatige participatie van mensen met een licht verstandelijke 
beperking' (Movisie, Zorgbelang inclusief, Ministerie Binnenlandse zaken). Inclusieve politiek 
in Woerden is als een van de drie voorbeelden in de handreiking opgenomen. Wat de 
voorbeelden zo uniek maakt is dat er met recht sprake is van beleidsbeïnvloeding. Het gaat 
om deelname aan het reguliere politieke proces. En dat er sprake is van een onderlinge 
samenwerking die meedoen in de politiek bevordert. Dit kan alleen met een bewuste 
vormgeving daarvan. Onderlinge coaching, de tijd nemen om samen op te trekken en 
gebruik van begrijpelijke taal zijn hierin sleutel. We willen deze beweging naar een inclusieve  
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60. Op de foto: De raadszaal van gemeente Woerden. Fotograaf: AD. 

61.Op de foto: De raadszaal van gemeente Woerden. Fotograaf: AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
politiek in gemeente Woerden versterken. Het blijkt dat er in Nederland nauwelijks andere 
voorbeelden zijn te vinden van inclusieve politiek. Wel moeten we constateren dat er minder 
sprake is van een multiculturele raad dan in de vorige raadsperiode. Met 9% niet-westerse 
migranten, en 7% westerse migranten in gemeente Woerden mag er meer diversiteit bij.   
 
Inclusieve verkiezingen  
Drie jaar geleden is er een scan gedaan op toegankelijkheid van de stemlokalen door de 
organisatie Ongehinderd. Daaruit blijkt dat het overgrote deel toegankelijk is. We hebben 
tips gekregen voor verbetering. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komt 
er een brief in beeldtaal in het Nederlands, Engels en Arabisch die samen met de stempas 
aan alle stemgerechtigden wordt verstuurd.  Er zijn twee stemlokalen ingericht voor blinden 
en slechtzienden met een stemmal en soundbox. Bij één stemlokaal is een gebarentolk 
aanwezig. Daarnaast hebben zorgorganisatie Reinaerde, inwoners en de gemeente 
workshops georganiseerd over stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Deze workshops worden ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gehouden.  De 
houten vlonders en drempels worden vervangen door professionele aluminium drempels. 
Bovendien is er hulp voor mensen met een verstandelijke beperking in het stemhokje. 
Daarin lopen we voor op andere gemeenten. Woerden heeft een lans gebroken voor de 
aanpassing van wetgeving. Die aangepaste wetgeving is toegezegd. Als vervolg hierop is de 
tijdelijke experimentenwet assistentie in het stemhokje in voorbereiding.  
 
Inclusieve websites, brieven, toespraken & social media  
Ten tijde van de ontwikkeling van de eerste Lokale Inclusie Agenda was het webteam van 
gemeente Woerden al bezig met een plan voor een drempelvrije website. De website 
voldoet aan de strengste toegankelijkheidsvoorwaarden. De kennis over digitale inclusie bij 
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62. Op de foto: Leen een levend boek, de mensenbieb in bibliotheek Het groene hart Woerden 2021. 
Fotograaf: Thomas Sohilait 

dit team is groot. Op dit moment wordt er door het team communicatie ook goed gelet op 
de begrijpelijkheid van teksten op de informatiepagina, social media, in persberichten en 
toespraken. Bovendien is de procedure rond ‘meldingen openbare ruimte’ nu goed geregeld. 
Het heeft een toegankelijke, mooie plek op de website gekregen. Dertig beleidsadviseurs zijn 
daarnaast eind 2021 getraind in het gebruik van begrijpelijke taal in beleidsdocumenten (B1 
taalniveau). 50 medewerkers krijgen in 2022 een licentie op Klinkende Taal, een online 
hulpmodule waarin teksten kunnen worden beoordeeld op het gebruik van begrijpelijke taal. 
Onder leiding van de bibliotheek hebben de schuldhulpverleners in de gemeente een 
training gehad in het begrijpelijk maken van hun dienstverlening door een heldere 
combinatie van tekst en beeld (Taalakkoord). Het schrijven van begrijpelijke 
beleidsdocumenten, (standaard)brieven, standaard invulformulieren blijft ook hierna nog 
een aandachtspunt. Evenals het gemakkelijk toegankelijk maken van de beleidsdocumenten 
op de website van de gemeenteraad.  
 
De balie van het gemeentehuis 
De balie van gemeente Woerden wordt als erg gastvrij ervaren. Ook bij navraag bij diverse 
bezoekers. Hier willen we graag verdieping aan geven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als 
mensen zich niet gemakkelijk uitdrukken of als verstaanbaarheid bij het loket lastig is?). En 
het is mogelijk om ter plekke via ‘Klik voor teletolk’ een tolk gebarentaal aan te vragen. Er is 
een mobiele ringleiding in de raadszaal aanwezig. Ook spreekt het robotje in de hal enkele 
zinnen gebarentaal. Een aantal mensen van dienstverlening heeft bovendien een workshop 
gebarentaal gevolgd. Voor mensen die niet zo gemakkelijk naar het gemeentehuis komen, 
wordt het paspoort indien gewenst thuisbezorgd. Tenslotte is het mogelijk om op  
verschillende manieren bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente: online, fysiek 
en per telefoon. 
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Knelpunten 
 
Beeldvorming rond mensen 
Wat wel een groot probleem is, dat mensen op straat, instanties en zorgorganisaties, je nog 
steeds niet normaal aanspreken als je in een rolstoel rijdt. Vaak spreken ze je helemaal niet 
aan, maar alleen de persoon naast de rolstoel. Ze denken dat je ze niet met je kunnen 
praten. En vaak praten ze met je op een kinderlijke toon.’ 
Mensen met een beperking worden nog niet altijd gelijkwaardig aangesproken op straat 
door iedereen. Daar moet wat aan veranderen. Om die reden besteedt Werkgroep ‘Iedereen 
doet mee!’ aandacht aan inclusieve communicatie in haar activiteiten. Daarnaast kunnen 
inwoners, organisaties en gemeente veel doen om de beeldvorming rond mensen te 
versterken. Door communicatie in te zetten als veranderstrategie. In je communicatie en 
beeldmateriaal kun je de inclusieve samenleving dichterbij brengen, door een diversiteit aan 
mensen te laten zien. En door mensen altijd in een gewaardeerde rol op foto & film te 
zetten. Daarnaast lever je een flinke bijdrage als je let op je taalgebruik in gesprekken, 
persberichten, toespraken, brieven & social media en borden op straat. Spreek mensen altijd 
aan hoe je zelf ook aangesproken zou willen worden. Géén cliënt, géén gehandicapte, géén 
ervaringsdeskundige, begeleider, invalide, MIVA, rolstoeler, gehandicaptenparkeerplaats. 
Wél inwoner, mensen met een beperking, rolstoelgebruiker, assistentie, rolstoeltoegankelijk 
toilet, parkeerplaats voor scootmobiels, etc. Begin 2022 wordt dit besproken in het team 
communicatie van de gemeente.  
 
Samen beleid maken!  
Er wordt meer samen beleid gemaakt dan vijf jaar geleden in gemeente Woerden. Dat is een 
belangrijke vooruitgang. Wel gaat de communicatie niet altijd even goed, bijvoorbeeld rond 
het parkeerbeleid. Of worden belangrijke maatschappelijke partners niet altijd voldoende 
betrokken bij de totstandkoming van het beleid, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe 
inburgeringswet. Dit staat goede samenwerking in de weg. En op sommige vlakken kan er 
nog meer in worden geïnvesteerd om er samen echt goed uit te komen.  
63. Op de foto: Een spandoek op een camper langs de Oudelandseweg in Woerden. 
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De komende periode is het van belang de puntjes op de i te zetten. Het is goed dat iedereen 
zijn of haar stem kan laten horen. Ook met spandoeken op straat en als meningen afwijkend 
zijn. Dat is voorwaarde voor een democratisch proces. Daarnaast kan actiever worden 
gezocht naar samenwerking met andersdenkenden met een minderheidsstandpunt. Er is in 
Nederland sprake van veel kritiek op de landelijke overheid. Is dit ook in Woerden het geval? 
Een gezonde inclusieve democratie zoekt ook het minderheidsstandpunt op. In 2021 heeft 
de gemeenteraad het participatiekader vastgesteld. Een van de actiepunten die direct wordt 
opgepakt is de aanstelling van een participatie adviseur binnen de organisatie.  

Actiepunten  
 
1. Inzetten van inclusieve communicatie in tekst en beeld als veranderstrategie. In onze 
teksten en beelden (bv. gemeentegids), laten we een diverse en inclusieve samenleving zien. 
Ook zetten we communicatie in voor bewustwording. 
 
2. De gemeente let op haar taalgebruik. Bv. geen mindervalide toilet, 
gehandicaptenparkeerplaats of cliënt meer, maar inwoner, mensen met een beperking of 
mensen met een ondersteuningsvraag. 
 
3. Uitvoering blijven geven aan de motie ‘Vic bro, doe ff chill man!’ over begrijpelijk schrijven 
in beleidsdocumenten. 
 
4. De acties rond begrijpelijke teksten in brieven, toespraken, social media, gesprekken en 
op de website voortzetten. 
 
5. Verdieping geven aan inclusieve dienstverlening.  
 
6. Een pool van mensen samenstellen die gebarentaal in de basis beheersen.  
 
7. Inventariseren & aanpakken vraagstukken ‘Samen beleid maken.’ 
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Bijlage 1: Een format voor de monitoring van de Lokale Inclusie 
Agenda  
Tijdens het uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda, houden we elk half jaar in de gaten of 
we goed op weg zijn. Daarvoor hebben we een monitoringsinstrument ontwikkeld (zie de 
volgende pagina). Via dit monitoringsinstrument houdt de werkgroep overzicht, en kunnen 
organisaties en teams steeds aangeven hoe ver ze al zijn. Van de uitvoering van de 
actiepunten wordt bovendien verslag bijgehouden in de kwartaalrapportages van de 
gemeente.  
 
 
 
 

 
64. Op de foto: Drie atletes op de atletiekbaan. 
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Inclusie in het onderwijs 
 

Actiepunt(en) 
1. De gemeente gaat in gesprek met het 
onderwijsveld om te onderzoeken wat mooie 
stappen zouden kunnen zijn om samen te werken 
in inclusie.  
2. Openen van een breder gesprek over inclusie in 
het onderwijs, o.a. in een grotere bijeenkomst 
met alle scholen, jongeren, ouders, docenten, 
schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden. 
3. Scholen die dat willen, actief ondersteunen in 
de vormgeving aan inclusief onderwijs.  
4. Aandacht besteden aan LHBTI in het onderwijs 
in het kader van het Regenboog actieplan 
 
Planning 

• Congres ‘Samenwerken op inclusie.’ 
Voorjaar 2022 

• Organisatie gesprek met onderwijs over 
stappen in samenwerking op inclusie. 
Voorjaar 2022.   

• Training & Gedachtenwisseling 
WoerdenWijzer, Leerplicht, 
Onderwijshuisvesting. Najaar 2022 

• Scholen die dat willen actief ondersteunen 
in de vormgeving aan inclusief onderwijs. 
Doorlopend.  

• Organiseren gedachtewisseling tussen 
scholen, jongeren, ouders, docenten, 
schoolbestuurders, 
samenwerkingsverbanden en gemeente 
over samen optrekken naar meer inclusie 
in het onderwijs. Resulterend in enkele 
gezamenlijke initiatieven. Najaar 2022 

 
Wat is het effect van onze acties op het 
leven van mensen en onze alledaagse 
praktijk?   

•  

 
Hoever zijn we op dit thema?  

 

 
Op schema 

 
Aandacht 

nodig 

 
Loopt  
achter 

 
 

Resultaten 
   

Planning 
   

Financiën 
   

Maatschappelijk 
effect    

  
Te behalen resultaten 
 

• Ontwikkeling en uitvoering 
gezamenlijke initiatieven gericht op 
inclusie in het onderwijs. 

 
Wat hebben we al bereikt? (Behaalde 
resultaten).  
 

• Initiatief 1 
• Initiatief 2 

Tegen welke knelpunten lopen we aan?  
•  
•  

Wat gaan we daaraan doen?  
•  
•  
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Bijlage 2: Werkvormen bij de routekaart Inclusieve Projecten 
 
Hieronder vind je vier mooie werkvormen. Je kunt ze inzetten als je wilt meedenken met 
iemand over een inclusief project. Of als een groep mensen hun eigen organisatie inclusief 
wil maken. Per werkvorm staat aangegeven met welk doel je hem kunt gebruiken. En welke 
stappen je kunt zetten. Wijs voor elke werkvorm een gespreksleider aan, die de stappen 
voorleest.  
 

1. DURF TE VRAGEN SESSIE  
Het doel van een durf te vragensessie is het verzinnen van zoveel mogelijk ideeën 
voor een inclusief project. Belangrijk is dat er een concrete vraag van een 
inbrenger is. Zoals bijvoorbeeld: hoe organiseer ik een inclusief dans evenement?  
De meedenkgroep houdt vervolgens een vrije brainstorm. De durf te vragensessie 
duurt zo’n 35 minuten. Of korter als je hem snel doet. Je hebt nodig: Een flap, dikke 
en dunne stiften en een stapel post-its.  
Vrij naar: ‘Durf te vragen’ van Nils Roemen en Fanny Koenen 
 
5min 
1. Wat is de vraag van de inbrenger van het project/het initiatief? Waarover zou je het fijn 
vinden dat de meedenkgroep meedenkt? Waarvan je ook weet dat de meedenkgroep die 
kennis heeft? De gespreksleider schrijft deze vraag bovenaan een flap. Als jouw vraag gelukt 
is, wat is er dan gelukt? 
 
5 min 
2. Houd geen stukje van je idee geheim. Deel zoveel mogelijk wat nodig is. De 
meedenkgroep kan nu vragen stellen over het initiatief. Wat moet je als meedenkgroep 
weten om goed mee te kunnen denken over het project?  
 
10 min 
3. De meedenkgroep houdt nu een stille brainstorm. Ieder voor zich schrijft op post it’s alle 
ideeën op die ze bedenken (maakt niet uit hoe gek of hoe maf het klinkt). Als het maar 
helpend is. De inbrenger blijft nu stil tot stap 5. 
 
10 min 
4. Ieder presenteert nu om de beurt zijn of haar post-its met ideeën.  En plakt ze onder de 
vraag op de flap.   
 
5 min 
5. De vragensteller neemt de antwoorden in ontvangst en mag kort reageren 
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2. MEEDENKEN OVER HET INCLUSIEF ONTWERP VOOR EEN 
GEBOUW, BUURT, STRAAT OF SPEELTUIN.  
Soms word je helemaal vanaf het begin van het project meegenomen. Dan is er bijvoorbeeld 
een plan voor een nieuw gebouw, buurt, straat of speeltuin. Maar nog geen ontwerp. Dit is 
een werkvorm om input te geven voordat het eerste ontwerp gemaakt wordt. De groep 
verdeelt zich in kleinere groepen om een mooie gedachtewisseling op gang te brengen. Je 
kunt de ontwerpvraag eventueel ook in thema’s verdelen, zodat elke groep met een 
afzonderlijke ontwerpvraag meedenkt. Denk dan bijvoorbeeld aan thema’s: cultuur, groen, 
wonen, spelen, parkeren, stoepen, straat, gezamenlijke ruimtes, etc. Voor deze werkvorm 
heb je omdenkkaarten en persona’s nodig. Deze zijn specifiek ontworpen voor het gebruik in 
dit soort inclusieve projecten in gemeente Woerden. Je hebt nodig: Kaarten van het gebied 
voor op de tafels, persona’s, omdenkkaarten, dunne stiften, post-its. Trek voor deze 
werkvorm ongeveer 1 uur uit.  
 
10 min 
1. De inbrenger presenteert de ontwerpvraag. Komt er een nieuw gebouw, buurt, straat, 
plein, brug of speeltuin? Waar komt het? En voor wie is het? Wat is de aanleiding?  
 
5 min 
2. De meedenkgroep stelt zo nodig aanvullende vragen.  
 
30 min 
3. De meedenkgroep verdeelt zichzelf in groepen van vijf mensen. Elke groep gaat aan een 
eigen tafel zitten. Zo nodig kun je aan elke tafel een thema koppelen. Op de tafel ligt een 
kaart van het gebied, met de persona’s en omdenkers ter inspiratie opengelegd eromheen. 
Ook ligggen er post-its en stiften. Zij bedenken geïnspireerd door de omdenkkaarten en 
persona’s zoveel mogelijk mooie, simpele, gekke, grootse en wilde inclusieve ideeën voor 
het ontwerp en schrijven deze op post-its. Hoe zou een mooi inclusief ontwerp eruitzien?  
 
10 min 
4. Alle ideeën worden plenair gepresenteerd en meegegeven aan de ontwerpers.  
 
 
Tip: Je kunt deze werkvorm ook gebruiken voor het meedenken met een nieuw project, 
werkwijze of beleid in onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur, sport, vrije tijd, of buurtinitiatieven.  
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GEDACHTENWISSELING OVER EEN NIEUW ONTWERP IN DE 
OPENBARE RUIMTE 
 
Stel, er ligt een nieuw ontwerp van een nieuw in te richten plein, straat, speeltuin, buurt of 
gebouw. Hoe kun je meedenken over een inclusieve vormgeving daarvan? Hoe kan een 
diversiteit aan mensen zich in het ontwerp bewegen? In het onderstaande vind je wat uitleg 
over inclusief ontwerp en een leuke werkvorm. Hij neemt wel wat tijd in beslag, trek 
minimaal 1 uur uit. Je hebt nodig: Een tekening/presentatie van het ontwerp, twee kleuren 
post-its, dunne stiften.  
 
Wat is inclusief ontwerp?  
In inclusief ontwerp zijn drie categorieën te onderscheiden: sociaal ontwerp, 
toegankelijkheid en inclusief (ontwerp)proces. Deze komen uit het Handboek Inrichting 
Openbare Ruimte van Gemeente Woerden.  
 
Sociaal ontwerp 
• Is de plek uitnodigend, aantrekkelijk, voel je je welkom? 
• Bevordert het ontwerp ontmoetingen tussen mensen? 
• Zijn er plekken van rust en reuring? 
• Is je ontwerp uitnodigend om activiteiten te ondernemen (bijv. buurtactiviteiten, 
bewegen, cultuur, natuur)? 
• Prikkelt het ontwerp je om anders te denken over een stad of dorp dat voor iedereen is? 
Verrast het door een nieuwe manier van denken/ontwerpen? 
 
Toegankelijkheid 
• Kan iedereen erin/erbij/erlangs komen, en ook eruit bij calamiteiten? 
• Is er een goede, duidelijke routing? 
• Kan iedereen de informatie lezen en begrijpen? 
• Is het meubilair/toestel/apparaat bruikbaar voor iedereen? 
• Is het veilig? 
 
Inclusief (ontwerp)proces 
• Doet de diversiteit aan inwoners in de buurt mee in het ontwerpproces? 
• Hoe bereik je mensen die niet vanzelfsprekend betrokken zijn? 
• Is de locatie voor de bewonersbijeenkomsten toegankelijk (ook een toegankelijk toilet)? 
• Zijn de bewonersbijeenkomsten inclusief vormgegeven? Kan iedereen meedoen in de 
gesprekken en zich in het proces herkennen?  
 
De stappen:  
 
5min 
1. Neem voor de gehele groep één kleur post-its. Neem ieder individueel de vijf meest 
verschillende mensen uit je omgeving in gedachten. En schrijf ze voor jezelf op verschillende 
post-its, bijvoorbeeld: je oma met rollator, je kleindochter, een Zambiaanse buurman, je 
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65. Op de foto: Met de grootst mogelijke diversiteit aan mensen samenwerken aan nieuw beleid. 

kennis met een chronische ziekte, je vader met kinderwagen, een blinde muziekdocent, je 
vriend in een rolstoel, een dove tenniscoach, je zoon met zijn skateboard, je collega met een 
verstandelijke beperking etc. Leg de post-its om het ontwerp.  
 
10min 
2. Kies vervolgens met de groep één persoon uit. Hoe kan deze persoon zich in het plan 
bewegen/deelnemen? Kan hij of zij overal komen waar hij of zij wil komen (fysiek)? Kan 
iedereen de plek kan gebruiken waar hij voor bedoeld is (functioneel)? En stimuleert de plek 
tot creativiteit en volwaardige deelname aan de maatschappij (sociaal)? Voelt iedereen zich 
welkom? Verzin zoveel mogelijk gekke, wilde, serieuze, grote en kleine ideeën om de plek 
nog meer inclusief voor deze persoon te maken, en schrijf deze op een andere kleur post-its.  
 
10 min per persoon 
3. Kies vervolgens met de groep een nieuwe persoon uit. En herhaal stap 2. Je kunt stap 2 zo 
vaak herhalen als je wilt, en vervolgens ook een derde, vierde, vijfde en zesde persoon 
uitkiezen.  
 
10min 
4. Welke ideeën voor inclusief ontwerp zijn we nog vergeten? Schrijf die ook allemaal op.  
 
10min 
5. Kies met elkaar de 10 belangrijkste ideeën. En zet die bovenaan. Geef alle ideeën 
gezamenlijk mee aan de ontwerpers.  
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VANUIT DE TOEKOMST TERUGDENKEN 
Deze werkvorm heet van oorsprong: future backwards. Je kunt hem gebruiken als je echt 
serieus in de diepte wil meedenken met een organisatie, initiatief of project. Een bedrijf dat 
graag wil werken aan inclusief werkgeverschap. Een school die wil werken aan inclusief 
onderwijs. Of een zorgorganisatie die mensen wil ondersteunen een rijk leven midden in de 
samenleving op te bouwen. Je ontwikkelt samen een toekomstvisie en een helder beeld van 
de stappen ernaartoe. Het leuke van deze werkvorm is dat je ook goed inzicht krijgt in waar 
je niet heen wilt. En wat je daarom vooral niet moet doen. Het mooist werkt het als de 
initiatiefnemer(s) ook onderdeel van de groep zijn. Je hebt nodig: Verschillende kleuren 
post-its, een lange tafel of een groot raam (min. 2,5 meter), dunne stiften. Trek voor deze 
werkvorm één uur uit.  

 
 
15 min 
1. De huidige situatie: Iedere deelnemer pakt een post-it van dezelfde kleur en beschrijft 
daarop de huidige situatie in tekeningen en/of trefwoorden. Hoe staat het nu met inclusie in 
het initiatief, project of organisatie? De deelnemers mogen de inbrenger vragen stellen. Plak 
de blaadjes op de juiste plek op de tafel. Wat is jullie gezamenlijke samenvatting van de hui 
dige situatie? Probeer iets te bedenken waar jullie het over eens zijn. Schrijf dat ook op een 
blaadje van dezelfde kleur en plak het op de juiste plek. 
 
10 min.  
2. Sleutelmomenten: Welke sleutelmomenten hebben tot de situatie van vandaag geleid? 
Op welke momenten zijn de belangrijkste kenmerken van het nu tot stand gekomen? Bepaal 
ze met elkaar en schrijf ze op een andere kleur postit. Ook hier mogen de deelnemers de 
inbrengers vragen stellen. Begin bij de momenten die het kortst geleden zijn, en denk vanuit 
daar steeds verder terug. 
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67. Op de foto: Twee hockeysters hockeyen op internationaal niveau. 

 
15min 
3. De ideale uitkomst: Iedereen schrijft (of tekent) voor zichzelf de ideale inclusieve 
toekomst voor de organisatie, initiatief project op: een onmogelijk goede uitkomst! Plak die 
op de juiste plek. Wat is jullie gezamenlijke samenvatting van de ideale toekomst? 
 
15min 
4. De meest slechte toekomst: Die schrijft of tekent ook weer iedereen voor zichzelf. Wat 
zou jullie gezamenlijke niet-inclusieve hel zijn? 
 
10min 
5. Verbindt de ideale toekomst met vandaag door fictieve, maar mogelijke gebeurtenissen 
door gezamenlijk vanuit de toekomst terug te denken naar het nu. 
 
10min 
6. Verbindt op dezelfde manier de slechtst mogelijke uitkomst met vandaag. Je mag ook 
gebruik maken van onverwachte gebeurtenissen. 
 
15min 
7. Maak fotootjes van de futurebackwards. Welke inzichten hebben we opgedaan? Wat 
neemt de inbrenger mee naar huis? 
  
Tip: Voor het werken aan inclusief onderwijs is een in het Nederlands vertaalde tool 
beschikbaar: De Index voor inclusie van Tony Booth & Mel Ainscow. Hier staan veel 
werkvormen in die je kunnen helpen in het gedachtenproces om van je school een inclusieve 
school te maken. In het Engels is hij gratis te downloaden op internet.  
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Bijlage 3: Een stappenplan voor nieuwe inclusieve initiatieven 
Wil je een nieuw inclusief initiatief opstarten? Bijvoorbeeld in de werkgroep? En weet je niet 
goed waar je moet beginnen? Hieronder staan een aantal stappen die je daarin kunt zetten!  
 
1. Wat is het doel? En hoe kunnen we dat het beste aanpakken?  

• Wat willen we bereiken? Door middel van vragen helpen we de inbrenger het doel 
te bepalen. Soms zijn er meerdere mensen bij het initiatief betrokken. Dan moet het 
een doel zijn waar iedereen zich in kan vinden. Je criterium voor het juiste doel is de 
vraag of je echt iets moois gaat bereiken (maatschappelijke impact). En of het vuurtje 
bij de initiatiefnemer feller gaat branden. 

• Vervolgens maken we een ruw plan over hoe we dit het beste aan kunnen pakken. 
(Zie stap 3). Hier kun je als werkgroep een gewone brainstorm, of een ‘Durf te Vragen 
sessie’ voor houden. Welke ingrediënten heb je nodig om dit plan tot een succes te 
maken? Onderdeel van dit plan is hoe je juiste mensen bij elkaar vindt. Wie heb je 
nodig? En welke informatie heb je nodig om je doel te bereiken? Misschien moet je 
bijvoorbeeld iets weten over welk beleid er nu is over inclusieve evenementen. Op 
basis van deze informatie maak je het plan in stap 3 verder af. Je kunt voor de ruwe 
schets van het plan het schema hieronder gebruiken.  

 
2. Wie hebben we hierbij nodig?  

• Bepaal met elkaar wie je nodig hebt om je doel te bereiken. Gaat het om het verder 
brengen van de #SocialHap? Wie hebben we hierbij nodig? De horecaondernemers, 
de winkeliers misschien? Hoe kunnen we die het beste bereiken? Van wie heb je nog 
informatie nodig? Gaat het om het toegankelijk maken van de stoep? Wie maken de 
stoepen in de gemeente? Wie maakt het beleid?  

• Plan een gedachtewisseling. Plan oriënterende gesprekken met bovenstaande 
mensen om je plan nog verder scherp te stellen.  

 
3. Plan maken 

• Welke stappen hebben we nodig om ons doel te bereiken?  
• En binnen welke tijd kunnen we dat doen?  
Maak het plan dat je gemaakt hebt in stap 1 verder af. En leg het eventueel voor aan de 
mensen die betrokken zijn. Bepaal ook wanneer je gaat starten.  

 
4. Plan uitvoeren 

• Maak een lijstje met taken en spreek met iedereen af wanneer de taken af zijn.  
• Zijn alle taken klaar? En is het doel bereikt? Dan kun je door naar de volgende stap.  
• Is het doel nog niet bereikt? Bepaal dan wat er moet gebeuren, en maak een nieuw 

takenlijstje.  
 
5. Evalueren en vieren 

• Je hebt iets moois bereikt! Vind een mooi moment om samen met anderen je 
successen te vieren. 

• En bepaal met elkaar wat je ervan geleerd hebt. Wat ging echt goed? En wat zou je 
volgende keer anders doen?  
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Aan dit actieplan werkten mee: 
 
Inwoners & Organisaties:  
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
Deelnemers ‘Iedereen doet mee!’ Festival 
Beleidsadviseurs Gemeente Woerden 
Inwoners & organisaties gemeente Woerden 
 
Tekst & Organisatie:  
Anouk Bolsenbroek 
Ingrid van Schaik 
Bram de Vries 
… 
 

 



 

 

 

INTRODUCTIE  
 
‘Hoe creëer je een mooi vergezicht? Door een realistische stip op de horizon te zetten en 
daar langzaam maar zeker naartoe te bewegen. Als het niet rechtsom gaat, dan linksom.’  
 
Met de tweede Lokale Inclusie Agenda 2022 – 2025 werken we aan een gemeente Woerden 
waar iedereen mee kan doen. Maakt niet uit hoe oud of jong je bent. En wat je culturele 
achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen ook zijn. 
Iedereen kan optimaal meedoen op de gewone buurtschool, op de arbeidsmarkt, op club of 
vereniging of in de buurt. In een inclusieve samenleving is iedereen medemaker.  
 
Hoe ziet de Lokale Inclusie Agenda eruit?  
De Lokale Inclusie Agenda bestaat uit drie documenten. De Lokale Inclusie Agenda zelf, 
waarin je kunt vinden wat de huidige stand van zaken is van ‘Iedereen doet mee!’. De mooie 
voorbeelden en knelpunten laten ons zien welke volgende acties we moeten ondernemen 
op weg naar een inclusieve samenleving. Er is ook een terugblik geschreven op de vorige 
Lokale Inclusie Agenda: De ‘Terugblik Routekaart Woerden Inclusief 2017 – 2021’. 
 
De uitvoeringsagenda  
Voor je ligt de uitvoeringsagenda van de Lokale Inclusie Agenda 2022 – 2025. In deze 
uitvoeringsagenda staat hoe we de actiepunten van de Lokale Inclusie Agenda gaan 
uitvoeren. In dit document vind je per actiepunt een schema. Daarin staat wie voor de 
uitvoering van dat actiepunt verantwoordelijk is. En welke stappen we gaan ondernemen om 
het actiepunt uit te voeren. Je vindt hier ook een tijdsplanning met betrokken mensen en 
organisaties. 
 
De eerste stappen worden al gezet!  
Ondertussen, nog voordat over deze Lokale Inclusie Agenda wordt besloten, worden de 
eerste acties al uitgevoerd. In maart 2022 zal, als corona het toelaat, het eerste inclusief 
ondernemerscafé worden gehouden in Loef en Lij. Georganiseerd door inwoners en 
ondernemers zelf! Ben je er ook bij?   



 

 

 
WERKGROEP ‘IEDEREEN DOET MEE’  
 
 

Actiepunten 
 

1. De Lokale Inclusie Agenda aanjagen, ontwikkelen, 
uitvoeren en monitoren 
2. Meedenken met inclusieve initiatieven en projecten 
3. Organiseren ‘Iedereen doet mee!’ festival & prijs.  
4. Het faciliteren van de werkgroep 

Wat willen we bereiken? • Een sterke beweging richting de inclusieve 
samenleving in scholen, bedrijven, clubs & 
verenigingen, buurten, maatschappelijke organisaties 
in gemeente Woerden.  

• Een inclusief DNA, denken en doen in gemeentelijke 
organisatie en samenleving.  

• Bijdragen aan gelijkwaardigheid en inclusieve 
beeldvorming in gemeente Woerden.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Het organiseren van minimaal vijf 
Werkgroepbijeenkomsten per jaar.  

• Contacten leggen met initiatieven en projecten in 
samenleving en gemeente.  

• Meedenken met, en ondersteunen van, initiatieven 
en projecten 

• Organiseren festival & prijs 
• Schrijven lokale Inclusie Agenda 
• Coördineren uitvoering actiepunten lokale inclusie 

agenda 
• Monitoring actiepunten lokale inclusie agenda.  
• Aantrekken beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’  & 

communicatie adviseur 
Wat is het resultaat?  • Vijf werkgroepbijeenkomsten per jaar. 

• Inclusieve initiatieven en projecten uit samenleving 
en gemeente 

• ‘Iedereen doet mee!’ festival & prijs 
• Lokale inclusie Agenda 
• Uitgevoerde actiepunten 

Tijdspad • Start: voorjaar 2022 
• Looptijd tot: najaar 2025 
• Evaluatie en vervolg: najaar 2025. 

Wie zijn betrokken?  Werkgroep, inwoners, organisaties en gemeente, 
beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ en 
communicatieadviseur.  

Wie coördineren?  Werkgroep:  
Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 



 

 

Financiën • Organisatie Festival uren, 2 mensen, in totaal: 600 uur 
per festival 

• Schrijven & Evalueren Lokale Inclusie Agenda: 120 uur 
• Inzet Communicatie Adviseur: 2 uur per week 
• Inzet Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’  

(strategisch), coördinatie & monitoring actiepunten: 2 
uur per week. Faciliteren werkgroep: 2,5 uur per 
week. Meedenken & ondersteunen inclusieve 
initiatieven & projecten: 2 uur per week. 
Verbindingen leggen in de samenleving: 2 uur per 
week.  

• Uitvoeren actiepunten: zie onderstaande schema’s.  
 

  



 

 

THEMA INCLUSIE IN HET ONDERWIJS   
 
Actiepunten  
 

Actiepunten 
 

1. De gemeente gaat in gesprek met het onderwijsveld om 
te onderzoeken wat mooie stappen zouden kunnen zijn om 
samen te werken in inclusie. De gemeente werkt hierbij 
vanuit het perspectief dat zij steeds kijkt waar zij de 
beweging richting inclusief onderwijs kan ondersteunen.  
2. Openen van een breder gesprek over inclusie in het 
onderwijs, o.a. in een grotere bijeenkomst met alle scholen, 
jongeren, ouders, docenten, schoolbestuurders en 
samenwerkingsverbanden. 
3. Scholen die dat willen actief ondersteunen in de 
vormgeving aan inclusief onderwijs. O.a. door 
WoerdenWijzer, leerplichtambtenaren, 
onderwijshuisvesting.  

Wat willen we bereiken? • Inclusief onderwijs is voor elk kind, jongere en 
volwassene toegankelijk in gemeente Woerden.  

• Gezamenlijk leren en optrekken naar meer inclusie in 
het onderwijs.   

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Congres ‘Samenwerken op inclusie.’  
• Organisatie gesprek met onderwijs over stappen in 

samenwerking op inclusie.  
• Training & Gedachtenwisseling WoerdenWijzer, 

Leerplicht, Onderwijshuisvesting.  
• Scholen die dat willen actief ondersteunen in de 

vormgeving aan inclusief onderwijs. 
• Organiseren gedachtewisseling tussen scholen, 

jongeren, ouders, docenten, schoolbestuurders, 
samenwerkingsverbanden en gemeente over samen 
optrekken naar meer inclusie in het onderwijs.  

• Resulterend in enkele gezamenlijke initiatieven. 
Wat is het resultaat?  • Ontwikkeling en uitvoering gezamenlijke initiatieven 

gericht op inclusie in het onderwijs.  
Tijdspad • Start: voorjaar 2022 

• Looptijd tot: najaar 2023  
• Evaluatie en vervolg: voorjaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Scholen, jongeren, ouders, docenten, schoolbestuurders, 
samenwerkingsverbanden en gemeente.  

Wie coördineren?  Gemeente: 
Onderwijs:  

Financiën •  Inzet beleidsadviseur onderwijs: 20uur 
•  Inzet portefeuillehouder onderwijs: 8 uur 



 

 

• Organiseren training: 20 uur.  
• Organiseren gedachtewisseling, inclusief werving: 40 

uur.  
• Contacten leggen/werving: 40 uur 

 
 
 

Actiepunten 
 

4. Aandacht besteden aan LHBTI in het onderwijs! In het 
kader van Regenboog actieplan  

Wat willen we bereiken? • Ieder kind en jongere voelt zich welkom, kan zijn wie 
die is, en houden van wie die wil.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• We gaan in gesprek met het onderwijsveld in 
gemeente Woerden, vooral met de basisscholen. 

• We stellen voorlichting voor en door leerkrachten 
beschikbaar.  

• Samen met de buurtsportcoaches onderzoeken we of 
sport een goede manier is om dit thema met kinderen 
op school bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door 
middel van de gratis workshops van John 
Blankenstein Foundation.  

Wat is het resultaat?  • Elk kind voelt zich erkend en gewaardeerd op school. 
En voelt zich veilig genoeg om open zijn over eigen 
identiteit en voorkeuren.  

Tijdspad •  Start: najaar 2021 
• Looptijd tot: najaar 2023  
• Evaluatie en vervolg: voorjaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Gemeente, COC Midden-Nederland, Scholen, 
buurtsportcoaches.  

Wie coördineren?  Gemeente: George Becht 
Werkgroep Iedereen doet mee!:   

Financiën •  Inzet beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 4 uur 
•  Inzet wethouder: 1 uur 
• Inzet buurtsportcoaches: 5 uur PM 

 

 
  



 

 

THEMA DE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT   
 
Actiepunten  
 

Actiepunt 
 

1. Werkgevers trekken gezamenlijk op om inclusief 
ondernemerschap in gemeente Woerden te versterken.  

Wat willen we bereiken? • Een sterk inclusief werkgeverschapsklimaat in 
gemeente Woerden vanuit win-win situaties. Mooie 
matches tussen medewerkers en werkgevers. 

• Optimaal benutten van het potentieel op de 
arbeidsmarkt  

• Een diversiteit op de werkvloer die een afspiegeling 
vormt van de samenleving.  

• Een mooie manier van samenwerken en omgaan met 
die diversiteit. 

• Optimaal inzetten van interesses en talenten binnen 
het bedrijf/de organisatie.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Het organiseren van een thematafel over inclusief 
werkgeverschap. Welke kennis, inzicht en ervaring 
hebben we al? Wat hebben we nog nodig? Wat willen 
we bereiken? En wat zijn gezamenlijke actiepunten?  

• Actiepunten uitvoeren.  
• Het halfjaarlijks organiseren van een inclusief 

ondernemerschapscafé!   
• Matchingscafé’s?  

Wat is het resultaat?  • Een sterk inclusief werkgeverschapsklimaat.  
• Goede matches op de arbeidsmarkt 
• Inwoners vinden een betaalde baan.  
• Gedeelde kennis over inclusief werkgeverschap.  

Tijdspad • Start: voorjaar 2022 
• Looptijd tot: najaar 2022  
• Evaluatie en vervolg: voorjaar 2023 (cyclus van een 

jaar).  
Wie zijn betrokken?  Werkgevers, gemeente Woerden, FermWerk, UWV.   
Wie coördineren?  Werkgevers:  

Economische Zaken: 
Werk & Inkomen:  
FermWerk:  

Financiën Organiseren Thematafel, inclusief werving: 60 uur (al 
gerealiseerd) 
Mede organiseren Inclusief Werkgeverschapscafé, inclusief 
werving: 12 uur x 6 bijeenkomsten (inclusief werving) = 72 
uur.  
Uitvoeren actiepunten/verbindingen leggen: 30 uur 



 

 

Aanwezigheid beleidsadviseurs EZ & Werk & Inkomen: 4 jaar 
2 personen, 2 café’s per jaar x 3 uur = 48 uur 
Locatie & Catering:  

 
Actiepunt 2. Doorontwikkelen arbeidstoeleiding 
Wat willen we bereiken? • Elke inwoner kan betaald werk vinden en behouden 

op basis van eigen interesses en talenten.  
• Ook mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt 

het grootst is.  
• Werken loont! Mensen gaan er in inkomen op vooruit 

als zij gaan werken.  
• Inwoners kunnen gemakkelijk switchen tussen Werk, 

Wajong, dagbesteding en participatiewet.  
• Werkgevers de papierwinkel uit handen nemen.  
• De ervaringen die zijn opgedaan met de integrale 

aanpak met jongeren JiP, ook toepassen voor andere 
werkzoekenden.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Doorontwikkelen van de reguliere arbeidstoeleiding, 
volgens een integrale werkwijze. Zodat meedoen op 
de verschillende levensgebieden (o.a. wonen, werk & 
inkomen, vrije tijd, sociaal leven, onderwijs) en 
arbeidstoeleiding in samenhang worden bekeken.  

• We maken gebruik van de geleerde lessen die we in 
de arbeidstoeleiding hebben opgedaan (Integrale 
benadering) en voegen zo nodig nieuwe creatieve 
instrumenten toe aan onze werkwijze toe. (Bv. 
begeleid werken, bv. samen met je 
assistent/ondersteuner een baan invullen).  

• Belemmerende schotten tussen WMO en 
participatiewet die we in de arbeidstoeleiding 
tegenkomen, heffen we zo veel mogelijk op.  

Wat is het resultaat?  • Mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is hebben 
via creatieve wegen regulier betaald werk gevonden 
en behouden.  

• Hiervan zijn meerdere mooie voorbeelden ontstaan.  
• Delen mooie voorbeelden in het netwerk.   

Tijdspad Doorlopend (regulier). 
Wie zijn betrokken?  FermWerk, UWV, Strategie & Beleid 
Wie coördineren?  FermWerk (contactpersoon): 

Strategie & Beleid (contactpersoon):  
Financiën Regulier.  

 
 

Actiepunt 
 

3. Project inclusief werkgeverschap Gemeente Woerden 
doorzetten.  



 

 

Wat willen we bereiken? • Inclusieve werving, selectie, onboarding & inwerken: De 
werknemers in de organisatie weerspiegelen de 
diversiteit van de omringende samenleving. Mensen met 
verschillende culturen, talenten, seksuele voorkeuren, 
genders, leeftijden & beperkingen werken samen.  

• Inclusief leiderschap: Ieder kan eigen specifieke talenten, 
kennis en drijfveren inzetten voor de maatschappelijke en 
commerciële doelstelling van de organisatie.  

• Inclusieve cultuur: Er is een fijne, open sfeer, waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. En een mooie manier van 
samenwerken en omgaan met die diversiteit. Aandacht 
voor een optimale combinatie van werk & thuis, ritme, 
rust & activiteit.  

• Inclusief ontwerp & toegankelijkheid: Het gebouw en de 
faciliteiten zijn zo ontworpen dat ieder er met plezier, 
gezond en zelfstandig kan werken en door het gebouw 
kan bewegen (zoveel als mogelijk).    

• Inclusief organiseren: Voor iedereen zijn op tijd de juiste 
hulpmiddelen beschikbaar, zoals flexibele werktijden, een 
bureaustoel, coaching of support, jobcarving, braille 
regel, flexibele functiestructuur, een rustige of bruisende 
werkplek. 

• Inclusieve dienstverlening: De diversiteit in het bedrijf 
wordt gebruikt om de dienstverlening en/of het product 
te verbeteren. 

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Bepalen onder welke voorwaarden we aan de slag gaan. 
Wanneer staat de organisatie voldoende sterk om een 
volgende stap richting inclusief werkgeverschap te 
zetten?  

• Initiatiefgroep vormen.  
• Workshops inclusief werkgeverschap teams, inzichten en 

actiepunten op teamniveau verzamelen.  
• Verzamelen mooie voorbeelden andere gemeenten 
• Bepalen welk model van inclusief werkgeverschap de 

gemeente wil inzetten.  
• Actieplan omwerken naar collegevoorstel, met benodigde 

budgetten.  
• Actiepunten uitvoeren.  

Wat is het resultaat?  • Workshops inclusief werkgeverschap in teams, inzichten 
& actiepunten op teamniveau.  

• Collegevoorstel Inclusief werkgeverschap 
• Uitgevoerde actiepunten. 

Tijdspad • Start: voorjaar 2022 
• Looptijd tot: najaar 2023  
• Evaluatie en vervolg: najaar 2023 



 

 

Wie zijn betrokken?  P&O, Teammanagers, Huisvesting,  
Wie coördineren?  P&O:  

Teammanagers:  
Huisvesting:  

Financiën Aanpassingen toegankelijkheid: wordt nader bepaald.  
Interne coach P&O: 8-10 uur per week 
Inzet P&O coördinatie: 2 uur per week 
Inzet teammanagers: ieder 10 uur (in totaal) 
Workshops/actieplan/monitoring door werkgroep ‘Iedereen 
doet mee!’: 12 teams x 6 uur + 60 + 40 = 172 uur 

 
 

Actiepunt 
 

4. Regelingen vereenvoudigen & communiceren zodat meer 
inwoners met een laag inkomen gebruik maken van de 
inkomensondersteunende regelingen. 

Wat willen we bereiken? Dat meer inwoners met een laag inkomen of die in armoede 
leven gebruik weten te maken van inkomensondersteunende 
regelingen.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

- Samen met onze netwerkpartners de aantallen inwoners 
in beeld brengen.  

- Doelstellingen formuleren over het gebruik van de 
inkomensondersteunende regelingen door inwoners en 
deze SMART uitwerken. 

- Communicatiestrategieën uitwerken voor het bereiken 
van inwoners 

- De informatievoorzieningen over de 
inkomensondersteunende regelingen evalueren en 
verbeteren. 

- Onderzoeken waar regelingen eenvoudiger kunnen. 
 

Wat is het resultaat?  Dat meer inwoners die tot de doelgroep behoren gebruik 
maken van de inkomensondersteunende regelingen. 
Aantallen/percentages worden later bepaald. 

Tijdspad Eerste helft van 2022 met uitloop voor de uitvoering. 
 

Wie zijn betrokken?  Team Strategie & Beleid Sociaal Domein 
Woerden Wijzer Sociaal Team 
Team communicatie 
Ferm Werk 
Netwerkpartners 
Inwoners/doelgroep 

Wie coördineren?  Thuisteam Werk & Inkomen 
Financiën Inzet beleidsadviseur W&I valt binnen formatie 

Inzet communicatieadviseur en kosten communicatie: n.t.b. 
 
 



 

 

Actiepunt 
 

5. Werkgevers uitnodigen de regenboogvlag uit te hangen 
op coming-out dag.  
6. Tools voor werkgevers verspreiden, i.s.m. het COC.  

Wat willen we bereiken? • Iedereen voelt zich erkend en gewaardeerd op de 
eigen werkplek. Ongeacht LHBTI-achtergrond.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Werkgevers uitnodigen de regenboogvlag uit te 
hangen in een persbericht en via een brief van de 
gemeente.  

• Tools verspreiden over inclusief werkgeverschap 
tbv.LHBTI 

Wat is het resultaat?  • Persbericht & Uitnodiging 
• Meerdere werkgevers hangen de regenboogvlag uit.  
• Verspreiding tools voor werkgevers.  

Tijdspad • Start: oktober 2021 – persbericht met info verstuurd.  
• Tweede uitnodiging & Toolkit: oktober 2022  
• Evaluatie en vervolg: najaar 2022.  

Wie zijn betrokken?  Werkgevers Gemeente Woerden, Coming Out groep 
Woerden, Gemeente Woerden, COC,  

Wie coördineren?  Communicatieadviseur:  
Financiën Inzet beleidsadviseur economische zaken: 4 uur 

Communicatieadviseur: 6 uur 
  



 

 

 

THEMA INCLUSIE IN CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD   
Actiepunten  
 

Actiepunt 
 

 1. Het promoten van inclusief toerisme & horeca in de 
breedste zin in stad en buitengebied.  
2. Voor elke horeca- en uitgaansgelegenheid, evenement, 
toeristische plek, galerie en cultureel podium is voor 
iedereen informatie beschikbaar over faciliteiten op het 
gebied van inclusie & toegankelijkheid. Zowel op de website 
van de organisatie zelf, als op ‘Beleef Woerden’.   
3. Inventariseren waar de mogelijkheden liggen voor 
ondernemers voor aanpassingen voor inclusie & 
toegankelijkheid in hotels, B&B, toeristische plekken, 
culturele trekpleisters en accommodaties.  

Wat willen we bereiken? • Horeca, toerisme, cultuur, natuur & 
uitgaansgelegenheden sluiten aan bij de interesses en 
talenten van elke inwoner van Woerden.  

• Horeca, toerisme, cultuur, natuur & 
uitgaansgelegenheden zijn inclusief en toegankelijk 
voor elke inwoner en bezoeker van gemeente 
Woerden.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Een moment plannen over inclusief toerisme & 
horeca op het citymarketing overleg.  

• Gezamenlijke brainstorm over mooie voorbeelden, 
knelpunten, stip op de horizon en actiepunten.  

• Beknopt actieplan maken & uitvoeren. 
• Inventarisatie inclusie en toegankelijkheid toerisme & 

horecagelegenheden, aanpassen websites.  
• Zo nodig verankeren in beleid.  
• Promotie van de Hoge Nood app als digitale 

bewegwijzering naar toiletten.  
Wat is het resultaat?  • Voor iedereen is er informatie beschikbaar over 

faciliteiten op het gebied van inclusie & 
toegankelijkheid van horeca & toerisme. Zowel op de 
website van de organisatie zelf, als op ‘Beleef 
Woerden’.   

• Een gezamenlijk actieplan & uitgevoerde actiepunten 
voor toegankelijkheid en promotie inclusieve horeca 
& toerisme.  

Tijdspad • Eerstvolgende citymarketing overleg 
• Eerste resultaten: juni 2022. 
• Looptijd tot: najaar 2023  
• Evaluatie en vervolg: najaar 2023 



 

 

Wie zijn betrokken?  Citymarketing overleg, horeca- en uitgaansgelegenheden, 
toeristische plekken, natuurbeheerders, cultuur organisaties, 
gemeente. 

Wie coördineren?  Gemeente:  
Citymarketing:  

Financiën Inzet beleidsadviseur horeca & toerisme: 40 uur 
Financiën toegankelijkheid: PM 
Financiën aanpassing websites: 1200,-  
Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’: 20 uur 

 
 

Actiepunt  4. Elk evenement inclusief & toegankelijk voor iedereen.  
Wat willen we bereiken? • Meer diversiteit in deelnemers & organisatoren van 

evenementen.  
• Voor iedere inwoner van gemeente Woerden zijn er 

evenementen die aansluiten bij zijn of haar interesses 
en talenten.  

• Elk evenement inclusief & toegankelijk voor iedereen.  
Welke stappen gaan we 
zetten 

• Een moment plannen over inclusieve evenementen 
op het evenementen overleg.  

• Inventarisatie: wie komen er naar de evenementen? 
En hoe kunnen we meer diversiteit bereiken? Zowel 
in deelname als in organisatie van evenementen?  

• Gezamenlijke brainstorm over mooie voorbeelden, 
knelpunten, stip op de horizon en actiepunten.  

• Beknopt actieplan maken & uitvoeren. 
• Zo nodig aanpassen evenementenbeleid gemeente.  

Wat is het resultaat?  • Een gezamenlijk actieplan & uitgevoerde actiepunten 
• Op de websites van elk evenement staat aangegeven 

welke faciliteiten er zijn op het gebied van inclusie & 
toegankelijkheid.  

Tijdspad • Eerstvolgende citymarketing overleg 
• Eerste resultaten: seizoen 2022 
• Evaluatie & vervolg: winter 2022  

Wie zijn betrokken?  Evenementen overleg, evenementen organisatoren, 
gemeente.  

Wie coördineren?  Evenementenoverleg: 
Gemeente:  

Financiën Inclusieve faciliteiten: PM 
Inzet beleidsadviseur: 60 uur 
Inzet beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 20 uur 

 

 
 



 

 

Actiepunten 
 

5. Inspiratiebijeenkomsten organiseren over inclusieve 
cultuur, vrije tijd & sport. 

Wat willen we bereiken? •  De kennis die al bij clubs, verenigingen en andere 
vrije tijdsorganisaties aanwezig is onderling 
beschikbaar maken.  

• Het formuleren en uitvoeren van kleine acties om 
inclusie in vrije tijd te bevorderen.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Alle clubs, verenigingen en andere cultuur, sport & 
vrije tijdsorganisaties komen tweejaarlijks bij elkaar 
voor een inspiratiebijeenkomst. Zo mogelijk één keer 
per vier jaar in het cultuurcafé, en één keer in het 
sportcafé. Voor beide bijeenkomsten worden zowel 
sportorganisaties als cultuurorganisaties uitgenodigd.  

• Tijdens de inspiratiebijeenkomst zijn er workshops 
over inclusieve vrije tijd vóór en dóór vrijetijds 
organisaties. Bv. door Kunstkring over actief zijn tot 
op hoge leeftijd, De scouting over inclusieve 
spelvormen, The blue Drakes over multiculturaliteit, 
etc.  

• Ook is er de mogelijkheid om snel en kort met elkaar 
in gesprek te gaan & inspiratie uit te wisselen (bv. 
verteltafels/open space/speak easy).  

• Tot slot worden er met elkaar twee soorten acties 
geformuleerd en aan een mooie wand gehangen: wat 
ga ik doen, wat kunnen we met elkaar doen.  

• De ‘wat kunnen we met elkaar doen’ acties worden 
ter plekke geclusterd, waar kleine groepjes omheen 
worden gevormd.  

• De acties worden gemonitord door de gemeente, de 
werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ het sportcafé en het 
cultuurcafé. 

Wat is het resultaat?  • Twee bijeenkomsten over inclusieve cultuur, vrije tijd 
& sport.  

• Enkele gezamenlijke acties.  
Tijdspad • Eerste bijeenkomst: najaar 2022 

• Evaluatie acties & vervolg najaar 2023 
• Tweede bijeenkomst najaar 2024 
• Evaluatie acties & vervolg najaar 2025 

Wie zijn betrokken?  Clubs, verenigingen, andere cultuur, sport & 
vrijetijdsorganisaties, buurtsportcoaches, cultuurplatform, 
inwoners, gemeente.  

Wie coördineren?  Beleidsadviseur sport:  
Buurtsportcoach aangepast sporten:  
Beleidsadviseur cultuur:  
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’:  



 

 

Financiën •  Beleidsadviseur sport: 40 uur 
• Beleidsadviseur cultuur: 40 uur 
• Buurtsportcoach: PM 
• Organisatie 2 bijeenkomsten: 120 uur (inclusief 

werving)  
• Werkgroep:  
• Locatie & catering:   

 
Actiepunten 
 

6.  We nemen inclusieve cultuur, vrije tijd en sport mee als 
gespreksonderwerp in de gesprekken die we als 
organisaties van cultuur, vrije tijd & sport en gemeente 
voeren. Het vinden van mooie creatieve wegen om inclusie 
te realiseren is hierbij uitgangspunt. Voor iedereen is wel 
een reguliere club of vereniging te vinden die aansluit bij de 
eigen interesses en talenten.  

Wat willen we bereiken? • Voor elke inwoner is een aantrekkelijke reguliere club, 
vereniging of vrije tijdsorganisatie te vinden die 
aansluit bij zijn of haar interesses en talenten.   

• Clubs, verenigingen en organisaties van cultuur, sport 
& vrije tijd staan open voor iedereen.  

• Creativiteit in denken en doen om inclusie van 
individuele mensen te bevorderen, zodanig dat het 
echt een bijdrage vormt aan de club of organisatie.  

• Iedereen kan medemaker zijn van cultuur, sport & 
vrije tijd in gemeente Woerden.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Kansen voor inclusieve cultuur, sport & vrije tijd zien 
en benutten in gesprekken, samenwerking en 
beleidsvorming.   

• Bijdragen aan deelname van individuele inwoners aan 
inclusieve cultuur, sport & vrije tijd op basis van de 
eigen interesses en talenten.  

Wat is het resultaat?  • Kansen voor inclusieve cultuur, vrije tijd & sport 
worden gezien en benut.  

• Inwoners voor wie het voorheen niet vanzelfsprekend 
was nemen deel aan reguliere cultuur, vrije tijd & 
sport in gemeente Woerden.   

Tijdspad • Doorlopend 2022 - 2025 
Wie zijn betrokken?  Beleidsadviseurs sport & cultuur, buurtsportcoaches, 

combinatiefunctionarissen, cultuur, sport & 
vrijetijdsorganisaties, inwoners.  

Wie coördineren?  Beleidsadviseur sport:  
Beleidsadviseur cultuur:  
Contactpersoon buurtsportcoaches aangepast sporten:  
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’:  

Financiën •  Beleidsadviseur sport: regulier 



 

 

• Beleidsadviseur cultuur: regulier 
• Buurtsportcoaches: regulier  

 
 
 

Actiepunt 
 

7. Creatief Centrum Woerden neemt inclusie mee in al haar 
activiteiten. We werken daarin ook aan een fysiek inclusief 
gebouw zodat iedereen optimaal kan deelnemen.  

Wat willen we bereiken? • Een creatief centrum dat de gehele diversiteit aan 
inwoners weerspiegelt.  

• Een fysiek creatief centrum waar iedereen zich 
welkom voelt.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• We doen een oproep aan initiatieven en organisaties 
om mensen met ons in contact te brengen die 
interesse hebben in beeldende kunst. 

• We organiseren creatieve workshops in 
samenwerking met diverse organisaties.  

• Bij de bouw van het fysieke centrum betrekken we de 
Werkgroep Iedereen doet mee!  

Wat is het resultaat?  • Inclusieve workshops 
• Een inclusief toegankelijk gebouw 

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: najaar 2022 
Evaluatie & vervolg: voorjaar 2023 
Looptijd tot: najaar 2025 

Wie zijn betrokken?  Dorpshuis Harmelen, Buurtwerk Woerden, Sleutelclub 
Kamerik, Wij Zijn Woerden, Voedselbank, Steunpunt 
Vluchtelingen, Prago, Inloophuis 

Wie coördineren?  Ton IJlstra 
Financiën N.v.t. 

 
  



 

 

THEMA DE INCLUSIEVE BUURT  
 

’Een leven lang wonen in een gewone buurt.’  

 

 

Actiepunten 
 

Actiepunt 
 

1. We nemen Inclusief Ontwerp en gemengd wonen vanaf 
het begin mee in nieuwbouw van woningen. En verankeren 
dit in de eerstvolgende nieuwe (geactualiseerde) versie van 
de woonvisie. In de woonvisie is gedifferentieerd en 
gemengd wonen al als uitgangspunt van beleid opgenomen: 
de ontwikkeling van inclusieve buurten voor verschillende 
prijsklassen, diverse soorten huishoudens en woonwensen. 
Nu ontwikkelen we beleid en richtlijnen voor inclusief 
ontwerp van woningen, zodat we nieuwbouwplannen eraan 
kunnen toetsen (wordt opgenomen in nieuwe versie 
woonvisie). Daarnaast nemen we inclusief ontwerp als 
wens/pré mee in de aanbestedingen. De beleidsadviseur 
wonen geeft dit aan de voorkant mee aan de projectleider 
binnen de gemeente. Voor maatvoering en materialen in 
inclusief ontwerp van woningen en buurten maken we 
gebruik van de toegankelijkheidsrichtlijnen van 
batutrecht.nl.   

Wat willen we bereiken? • Inclusieve woonprojecten en buurten gericht op de 
gehele diversiteit aan inwoners in gemeente Woerden.  

• Gezamenlijke binnen- en buitenruimten waar iedereen 
optimaal gebruik van kan maken, zich welkom voelt, in en 
uit kan.  

• Voldoende aanpasbare woningen  
• Zoveel mogelijk toegankelijke benedenverdiepingen 

zodat mensen bij elkaar op bezoek kunnen komen.  
Welke stappen gaan we 
zetten 

• Verzamelen voorbeelden andere gemeenten. Voorjaar 
2022. 

• Ronde langs GroenWest, projectbureaus, ontwerpers, 
aannemers, werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ en collega’s 
voor input. Evt. in bijeenkomsten. Zomer 2022 

• Ontwikkeling, feedbackronde & vaststelling richtlijnen 
inclusief ontwerp ruimtelijke projecten (BAT Utrecht, 
zoals in het HIOR, of ITS). Collegevoorstel. Najaar 2022. 



 

 

• Ontwikkeling toetsingskader vergunningsvoorwaarden. 
Najaar 2022.  

Wat is het resultaat?  • Helder beleid & richtlijnen voor inclusief ontwerp en 
realisatie van ruimtelijke plannen en projecten (woningen 
& openbare binnen- en buitenruimten).  

• Een helder toetsingskader voor bouwvergunningen. 
• Inclusieve buurten met een gemengd en gedifferentieerd 

woningaanbod.  
• Gerealiseerde inclusieve binnen- en buitenruimten waar 

iedereen optimaal gebruik van kan maken, zich welkom 
voelt, en in en uit kan. 

• Voldoende aanpasbare woningen  
• Toegankelijke benedenverdiepingen  

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2023  
Evaluatie en vervolg: voorjaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Inwoners, projectbureaus, GroenWest, aannemers, 
ontwerpers, gemeente.  

Wie coördineren?  Van Ruimtelijk beleid & projecten/Ruimtelijke 
Plannen/Vergunningen Toezicht & Handhaving:  
Van GroenWest:  

Financiën Beleidsadviseurs wonen & vastgoed, ieder: 100 uur 
Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 20 uur 

 
 

Actiepunt 
 

2. We nemen Inclusief Ontwerp vanaf het begin mee in 
nieuwbouw en renovatie van openbare gebouwen in sport, 
onderwijs, algemene voorzieningen en de buurt. We 
ontwikkelen beleid en richtlijnen voor inclusief ontwerp van 
openbare gebouwen, zodat we nieuwbouw- en 
renovatieplannen eraan kunnen toetsen. Voor maatvoering 
en materialen in inclusief ontwerp van openbare binnen- en 
buitenruimtes maken we gebruik van de 
toegankelijkheidsrichtlijnen van batutrecht.nl en de 
ervaringen die in scholenbouw en sportaccommodaties zijn 
opgedaan.  

Wat willen we bereiken? • Openbare gebouwen waar iedere inwoner en bezoeker 
van gemeente Woerden optimaal gebruik van kan maken. 

• Inclusieve gebouwen waar de gehele diversiteit aan 
inwoners en bezoekers van gemeente Woerden zich 
welkom voelt en in en uit kan.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Samenstellen kleine initiatiefgroep. Voorjaar 2022.  
• Inventarisatie wat nodig is om tot helder beleid en 

richtlijnen te komen. Voorjaar 2022 
• Verzamelen voorbeelden andere gemeenten. Voorjaar – 

najaar 2022. 



 

 

• Evt: Schouw op inclusief ontwerp & toegankelijkheid 
bestaande gebouwen najaar 2022.  

• Inhoudelijke brainstorm ontwikkeling richtlijn inclusief 
ontwerp najaar 2022 (zie voorbeeld richtlijn inclusief 
ontwerp HIOR). 

• Ontwikkeling toetsingskader vergunningsvoorwaarden 
openbare gebouwen en bedrijven. Begin 2023. 

• Ontwikkeling, feedbackronde & vaststelling richtlijnen 
inclusief ontwerp openbare gebouwen (BAT Utrecht, 
zoals in het HIOR, of ITS). Collegevoorstel. Voorjaar 2023. 

Wat is het resultaat?  • Helder beleid & richtlijnen voor inclusief ontwerp en 
realisatie van openbare gebouwen.  

• Een helder toetsingskader voor bouw- en 
renovatieprojecten.  

• Inclusieve buurten, scholen, vrije tijd en publieke 
voorzieningen waarin de gehele diversiteit aan inwoners 
optimaal kan deelnemen.  

• Gerealiseerde inclusieve gebouwen waar iedereen 
optimaal gebruik van kan maken, zich welkom voelt, en in 
en uit kan.   

Tijdspad Start: najaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2023  
Evaluatie en vervolg: voorjaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Beleidsadviseurs en projectleiders team vastgoed gemeente, 
aannemers, beheerders (en evt gebruikers) van 
accommodaties.  

Wie coördineren?  Van Vastgoed/Ruimtelijke projecten/Vergunningen Toezicht 
& Handhaving:  

Financiën Beleidsadviseurs vastgoed, 100 uur in totaal.  
Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 20 uur 

 
 
 
 

Actiepunt 
 

3. Invulling geven aan het speerpunt ‘Iedereen doet mee!’ 
in de binnenstadsagenda.  

Wat willen we bereiken? • Een inclusieve, toegankelijke, welkome en gastvrije 
binnenstad voor iedereen.  

Welke stappen gaan we 
zetten  

• Een inspiratiebijeenkomst in samenspraak met de 
Vestingraad organiseren (voorjaar 2022) met o.a.: 

o Mooie voorbeelden van inclusie in de binnenstad 
inventariseren en laten zien! (Voorbereiden).  

o Knelpunten inventariseren. Waar lopen 
ondernemers, organisaties en inwoners 
tegenaan?  



 

 

o Stip op de horizon formuleren: waar willen we 
naartoe?  

o Actiepunten en acties formuleren. 
• Acties uitvoeren en monitoren (voorjaar 2022 – voorjaar 

2023).  
Wat is het resultaat?  • Overzicht van mooie voorbeelden en knelpunten van 

inclusie in de binnenstad (huidige situatie).  
• Een gezamenlijke visie en actiepunten voor een inclusieve 

binnenstad.  
• Mooie voorbeelden en positieve ervaringen van inwoners 

en bezoekers van inclusie in de binnenstad.  
Tijdspad Start: voorjaar 2022 

Eerste resultaten: najaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2023  
Evaluatie en vervolg: najaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Vestingraad, Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
Wie coördineren?  Regisseur ontwikkelagenda binnenstad &  

Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’:   
Financiën Regisseur ontwikkelagenda binnenstad, inclusief monitoren 

acties: 40 uur (regulier) 
Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 20 uur 

 
Actiepunt 
 

4. Als bedrijven, horeca, winkels, verenigingen, inwoners, 
buren, maatschappelijke organisaties, buurtwerk, 
studenten van MBO Rijnland en gemeente werken we 
samen aan een dementievriendelijke gemeente. 

Wat willen we bereiken? • Inwoners met dementie nemen op gelijke voet met 
anderen deel aan de clubs & verenigingen, arbeidsmarkt 
en buurtinitiatieven in Gemeente Woerden.  

• Mensen met dementie vervullen gewaardeerde rollen in 
de samenleving op basis van hun interesses en talenten.  

• Gemeente Woerden is een fijne, vriendelijke en veilige 
plek om te wonen, werken en je vrije tijd te besteden, 
ook voor mensen met dementie. 

• Vrienden, buren, kennissen, dorps- en stadsgenoten gaan 
vanzelfsprekend met elkaar om en helpen elkaar even op 
weg als dat nodig is. 

 
Welke stappen gaan we 
zetten  

•  Studenten, buurtwerk en gemeente werken samen in 
een initiatiefgroep. 

• We inventariseren de vraagstukken waar inwoners en 
organisaties tegenaan lopen.  

• We stellen de belangrijkste prioriteiten vast en 
ondernemen gericht actie 



 

 

• We maken o.a. gebruik van de kennis die 
door www.samendementievriendelijk.nl is verzameld. 

Wat is het resultaat?  • Wordt samen met studenten vastgesteld.  
• Gerealiseerde acties resulteren in mooie voorbeelden van 

gelijkwaardige deelname van mensen met dementie en 
hun naasten in de samenleving.  

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: najaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2023  
Evaluatie en vervolg: najaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Studenten MBO Rijnland, Buurtwerk, Gemeente. 
Wie coördineren?  Studenten:  

Beleidsadviseur sociaal domein:  
Financiën Inzet beleidsadviseur: 70 uur (regulier) 

Inzet beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 20 uur  
Materieel: PM 

 
 

Actiepunten 
 

5. Het realiseren van enkele projecten van ruimtelijke 
inclusiviteit op bestaande en nieuwbouwlocaties om 
inclusief denken een plek te geven in de woonomgeving.  

Wat willen we bereiken? • Elke inwoner van Woerden herkent zich in de 
openbare ruimte.  

• Het stimuleren van inclusief denken, creatieve 
verbeelding, ontmoeting en dialoog, door kleine 
projecten in de openbare ruimte.  

• In elke wijk staat iets in de openbare ruimte dat 
helder maakt inclusief straatbeeld.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Er worden twee kleine ruimtelijke projecten op 
prominente locaties geplaatst, waarvan één bij het 
gemeentehuis. 

• Stappen vormgeven… 
Wat is het resultaat?  • Twee gerealiseerde inclusieve projecten in de 

openbare ruimte.  
Tijdspad • Voorjaar 2022 
Wie zijn betrokken?  Gemeente Woerden & Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
Wie coördineren?  Beleidsadviseur wonen/R&B:  

Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’:  
Financiën •  Inzet beleidsadviseur: 30 uur  

• Inzet beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’ : 20 uur 
• Inzet werkgroep: PM 

 
 



 

 

Actiepunten 
 

6. Verdiepen op Inclusie & Veiligheid: Het analyseren van 
situaties van criminaliteit op dieperliggende kwesties.  

Wat willen we bereiken? • Inwoners geven vorm aan een eigen leven midden in 
de samenleving onder eigen regie.  

• Inwoners maken deel uit van een sterk & inclusief 
sociaal netwerk in Gemeente woerden (veiligheid zit 
in de community). 

• Inwoners vervullen gewaardeerde rollen op basis van 
hun eigen interesses en talenten.  

• Oplossen van knelpunten voor een inclusief leven in 
de samenleving.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Het organiseren van een masterclass ‘Iedereen doet 
mee!’ voor het team. Hierin kijken we naar de huidige 
situatie van beleid en uitvoering, denken we onze 
eigen projecten en aanpak inclusief om, en maken we 
een inventarisatie van ingrediënten voor inclusief 
beleid.  

• We maken van een toekomstplan ‘Iedereen doet 
mee’ om beleid en uitvoering van openbare orde en 
veiligheid inclusief te maken. 

Wat is het resultaat?  • Een beknopte inventarisatie en een toekomstplan 
‘Iedereen doet mee’ om beleid en uitvoering van 
openbare orde en veiligheid inclusief te maken. 

• Mooie voorbeelden van de aanpak gericht op het vervullen 
van gewaardeerde rollen in de samenleving.  

Tijdspad Masterclass & Toekomstplan: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: najaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2023  
Evaluatie en vervolg: najaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Gemeente Woerden & Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  
Wie coördineren?  Team VTH: Margret van Wijk, Mourad Ezzoubaa, Gerdien van 

de Wetering.  
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!: 

Financiën •  Inzet beleidsadviseurs: 10 uur 
• Inzet team: 2,5 uur p.p.  
• Masterclass ‘Iedereen doet mee!”: 18 uur 

  



 

 

THEMA ZORG & WELZIJN IN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING 
 

‘Ondersteuning gericht op optimale deelname op school, op de arbeidsmarkt, thuis, op de 
club of vereniging of in de buurt.’ 

 
 
Actiepunten 
 
 

Actiepunten 
 

1. We richten als zorgorganisaties, inwoners en gemeente 
een platform op om met elkaar te leren, te innoveren en 
kwesties op te lossen op het gebied van ondersteuning in 
een inclusieve samenleving.  
2. We starten met twee mensen uit Woerden een traject op 
om een leven midden in de samenleving op te bouwen 
onder eigen regie (hier na te noemen: Rijk Leven traject). 
Het vervullen van gewaardeerde rollen in de samenleving 
en het bouwen aan een netwerk op basis van eigen 
interesses en talenten staat daarin centraal. Met gebruik 
van gewone reguliere voorzieningen in onderwijs, 
arbeidsmarkt, clubs & verenigingen en in de buurt. We 
leren van deze trajecten als exemplarisch voorbeeld voor 
iedereen die in Woerden ondersteuning krijgt.  
3. Het verspreiden van mooie voorbeelden van een 
inclusieve wijze van ondersteunen via nieuwsbrieven, 
facebook, Hart voor Woerden, en krant. 

Wat willen we bereiken? • Iedereen die ondersteuning heeft in gemeente 
Woerden, heeft een leven midden in de samenleving 
onder eigen regie op basis van eigen interesses en 
talenten.  

• Eigen regie en gelijkwaardigheid voor alle inwoners 
van Gemeente Woerden.  

• Een gezamenlijke visie op ondersteuning in een 
inclusieve samenleving door inwoners, organisaties 
en gemeente.  

• Never give up: Het criterium voor inclusie is ademen. 
Ook al heeft iemand een ernstig meervoudige 
beperking of stevige gedragsproblemen, een leven 
midden in de samenleving is altijd mogelijk. Op het 
moment dat onze creativiteit ernstig op de proef 
wordt gesteld, zoeken we net zo lang tot we de 
oplossing gevonden hebben. Zo nodig leren we hierbij 
van nationale en internationale voorbeelden.  



 

 

• We oriënteren ons op een organisatiewijze, waardoor 
mensen als zij van de ene regeling in de andere 
terecht komen, kunnen blijven rekenen op 
continuiteit in inclusieve support.  

• Duurzaam leren door gezamenlijk optrekken in de 
‘Rijk Leven trajecten’ en in de aanpak van kwesties.  

• Nieuwe werkwijzen ontwikkelen gericht op inclusie in 
de samenleving.  

• Gezamenlijke kwaliteitsrichtlijnen ontwikkelen gericht 
op een inclusieve wijze van ondersteunen.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Initiatiefgroep vormen, voorjaar 2022 
• Oriëntatie inclusieve samenleving initiatiefgroep 

(najaar 2021) 
• Betrekken eerste partners & organiseren 

gedachtewisseling over dit idee, voorjaar 2022. Vraag: 
wie wil aan de slag met de twee trajecten (benoemen 
voorwaarden).  

• Organiseren eerste netwerkbijeenkomst met 
visieontwikkeling, workshops en het benoemen van 
gezamenlijke vraagstukken. Organiseren van groepjes 
rondom vraagstukken. Gedachtenwisseling over 
vervolg, voorjaar 2022.  

• Aan de slag met de 2 trajecten.  
• Plannen vervolgbijeenkomsten 1 x per half jaar, met 

o.a. als onderwerpen: verzamelen mooie 
voorbeelden, uitwisseling praktijkvoorbeelden gericht 
op inclusie, ontwikkelen richtlijnen, investeren in 
mensen vs geldstromen, etc, voorjaar 2022. 

• Gezamenlijk inventariseren geleerde lessen 2 
trajecten. Gezamenlijk actiepunten voor 
ondersteuning gericht op een inclusieve samenleving.  

• Ontwikkelen richtlijnen ondersteuning in een 
inclusieve samenleving, najaar 2022.  

Wat is het resultaat?  • Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering actiepunten 
voor ondersteuning gericht op een inclusieve 
samenleving.  

• Zichtbare verbeteringen in het leven van mensen. 
• Mooie voorbeelden van ondersteuning gericht op een 

leven midden in de samenleving. Ook bij complexe 
ondersteuning. 

• Gezamenlijke richtlijnen ondersteuning in een 
inclusieve samenleving, najaar 2022. 

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: najaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2023 en verder.  



 

 

Evaluatie en vervolg: najaar 2023 
Wie zijn betrokken?  Abrona, Kwintes, WoerdenWijzer, Buurtwerk, Hart voor 

Woerden, Leger des Heils, Strategie & Beleid, en andere 
geïnteresseerde Zorgorganisaties (nog betrekken).  

Wie coördineren?  Vanuit WoerdenWijzer/Strategie & Beleid:  
Vanuit 2 zorgorganisaties:  

Financiën • Tijdsinvestering initiatiefgroep teams sociaal domein: 
3 x 10 uur p.p. 

• Aanwezigheid initiatiefgroep twee bijeenkomsten 5 
uur p.p. 

• Facilitator platform, vormgeving bijeenkomsten 
(gezamenlijke financiering gemeente & 
zorgorganisaties?)(inclusief werving): 30 uur per 
bijeenkomst. 

• Facilitators 2 trajecten (idem?): 2 x 50 uur + inzet 
zorgorganisaties.  

 
 

Actiepunten:  
 

4. We verdiepen onze uitgangspunten en werkwijzen, zodat 
we inwoners en gezinnen ook kunnen ondersteunen bij een 
leven midden in de samenleving als inclusie echt moeilijk is.  
5. We inventariseren hoe we in complexe situaties inclusie 
al meenemen in vraagverheldering in het casemanagement 
van WoerdenWijzer. Hoe nemen we het al mee? En wat 
kunnen we daarin versterken?  
6. Kijken we ook in complexe situaties bij de matching van 
de juiste ondersteuning en hulpmiddelen met de 
persoon/huishouden vanuit een inclusieve mindset? Of 
kijken we vanuit regels en beschikkingen? We trainen onze 
inclusieve blik en borgen deze in onze werkwijze.  

Wat willen we bereiken? • Iedereen, ook mensen met complexe ondersteuning, 
kan een eigen leven midden in de samenleving 
opbouwen. Op de gewone buurtschool, op het werk, 
thuis, in de buurt of op de club of vereniging.  

• Heldere uitgangspunten en werkwijzen ontwikkelen 
voor inclusie bij complexe ondersteuning. 

• De opgedane inclusieve inzichten, mindset en 
werkwijzen verankeren in vraagverheldering, 
matching en vormgeving van de ondersteuning.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Initiatiefgroep vormen, voorjaar 2022 
• Oriëntatie inclusieve samenleving initiatiefgroep 

(najaar 2021), met gebruik mooie voorbeelden 
andere gemeenten.  

• Uitstippelen werkwijze, bijvoorbeeld:  
o Workshop met pioniers (of ieder teamlid kiest 

1 workshop):   



 

 

§ Workshop inclusief ondersteunen in 
complexe situaties. Wat betekent dat 
voor de vraagverheldering, met 
analyse en aanpassing huidige 
werkwijze.  

§ Workshop inclusief ondersteunen in 
complexe situaties. Wat betekent dat 
voor de matching van de juiste 
ondersteuning met de 
persoon/huishouden, met analyse en 
aanpassing huidige werkwijze.  

§ Workshop inclusief ondersteunen in 
complexe situaties: met omdenken in 
casuïstiek. En: aanbevelingen voor 
vervolg. 

o En/of: externe evaluatie.  
o Initiatiefgroep brengt opbrengst bij elkaar en 

doet voorstellen voor verwerking inzichten en 
uitgangspunten in gangbare werkwijzen. 

o Aanpassing van matching & 
vraagverhelderingsinstrumenten 

o Zakgids inclusief omdenken in complexe 
ondersteuning, dun gidsje/infographic met 
tips & tricks 

• Feedbackronde casemanagers/eropaf 
team/gedragsdeskundigen.  

• Meenemen nieuwe werkwijze in 
casuïstiekbesprekingen.  

• Zo nodig aanvullende training.  
Wat is het resultaat?  • Een heldere visie en werkwijze voor inclusie bij 

complexe ondersteuning. 
• Inkoop & vraagverhelderingsinstrumenten die 

bijdragen aan een inclusief leven midden in de 
samenleving onder eigen regie.  

• Zakgids inclusief omdenken in complexe 
ondersteuning, dun gidsje met tips & tricks. 

• Mooie voorbeelden van ondersteuning gericht op een 
leven midden in de samenleving. Ook bij complexe 
ondersteuning.  

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: voorjaar 2023 
Looptijd tot: najaar 2023 en verder.  
Evaluatie en vervolg: najaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Casemanagers & Gedragswetenschappers, teammanagers 
van WoerdenWijzer, beleidsadviseurs WMO & Jeugd.  



 

 

Wie coördineren?  Vanuit team Jeugd & Gezin: 
Vanuit sociaal team:   

Financiën • Tijdsinvestering initiatiefgroep teams sociaal domein: 
3x 10 uur p.p.  

• Coördinatie: 40 uur 
• Vormgeving bijeenkomsten/workshops: 3 x 20 uur 
• Tijdsinzet teamleden: 3 uur p.p. 
• Schrijven & vormgeven Visie, Zakgids, verankering in 

werkwijze: 100 uur (40 uur beleidsadviseur ‘Iedereen doe 
mee!’ 60 uur teams sociaal domein).  

 
 

Actiepunten  
 

7. We organiseren een Tour d’Amour voor professionals die 
met ouderen werken en bewoners van verzorgings- en 
verpleeghuizen.  

Wat willen we bereiken? • Dat iedereen, ook bewoners van verzorgings- en 
verpleeghuizen, vanzelfsprekend kan uitkomen voor 
de eigen geaardheid. En daarin ook net als ieder 
ander wordt geaccepteerd.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Organiseren muzikale verhalenvoorstelling Tour ‘d 
Amour in eetkamer Bredius 

Wat is het resultaat?  • Een open gesprek over LHBTI in verzorgings- en 
verpleeghuizen.  

• Zichtbare verbeteringen in de acceptatie van ouderen 
met een regenboogachtergrond in verzorgings- en 
verpleeghuizen.  

Tijdspad • Juni 2022 
Wie zijn betrokken?  Coming Out groep Woerden, Park Oudeland, Werkgroep 

‘Iedereen doet mee!”, Het Cultuurplatform, Bob Angelofonds 
Wie coördineren?  Coming Out groep Woerden:  

Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’:  
Financiën •  Gedekt door Cultuurplatform & Bob Angelofonds, 

aanvulling nodig?  
 
 

  



 

 

THEMA COMMUNICATIE, POLITIEK & DIENSTVERLENING 
 
 
 

Actiepunt 
 

1. Inzetten van inclusieve communicatie in tekst en beeld 
als veranderstrategie. In onze teksten en beelden (bv. 
gemeentegids), laten we een diverse en inclusieve 
samenleving zien. Ook zetten we communicatie in voor 
bewustwording.  
2. Als inwoners, organisaties & gemeente letten we op ons 
taalgebruik. Bv. geen mindervalide toilet, 
gehandicaptenparkeerplaats of cliënt meer, maar inwoner, 
mensen met een beperking of mensen met een 
ondersteuningsvraag.  

Wat willen we bereiken? • Mensen kijken naar elkaar met een inclusieve, 
gelijkwaardige blik.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Een inhoudelijk teammoment van het team 
communicatie wijden aan inclusieve communicatie als 
veranderstrategie.   

• Aan de hand van voorbeelden inventariseren wat we al 
doen qua inclusieve communicatie in tekst en beeld. En 
waar verbeterpunten liggen.  

• Samen opdenken over een door een 
communicatieadviseur ingebracht project. Dat 
gezamenlijk inclusief omdenken. Hoe kun je deze 
communicatie (campagne) zo vormgeven dat die 
bijdraagt aan een inclusieve samenleving?  

• Met elkaar inventariseren wat nu achterliggende 
principes zijn waarlangs je je communicatie inclusief 
omdenkt/anders vormgeeft.  

• Deze principes omwerken naar een PIM-bericht/stukje 
voor de toolkit over inclusief communiceren.  

• Mogelijk de organisatie van een workshop over inclusief 
communiceren voor mensen van gemeente en andere 
organisaties.  

Wat is het resultaat?  • Een lijstje ontwerpprincipes voor inclusieve 
communicatie 

• Een PIM-bericht/stuk voor de toolkit over inclusief 
communiceren.  

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: voorjaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2022 
Evaluatie en vervolg: najaar 2022 

Wie zijn betrokken?  Team communicatie en andere geinteresseerden. 
Wie coördineren?  Team communicatie:  



 

 

Financiën Teammoment: 2,5 uur p.p.  
Facilitator workshop (evt): 10 uur 
Schrijven PIM-bericht/stuk toolkit: 15 uur 

 
 
 

Actiepunt 
 

3. Uitvoering blijven geven aan de motie ‘Vic bro, doe ff chill 
man!’ over begrijpelijk schrijven van beleidsdocumenten. 
4. De acties rond begrijpelijke teksten in brieven, 
toespraken, social media, gesprekken en op de website 
voortzetten.  

Wat willen we bereiken? • Beleidsstukken zijn gemakkelijk vinden op de website 
van de gemeenteraad. 

• Beleidsstukken zijn voor iedereen te lezen op B1 
taalniveau.   

Welke stappen gaan we 
zetten 

•  Inwoners, raad en griffie maken een programma van 
eisen & ontwerp voor de website.  

• Uitvoeren ontwerp website. De stukken vanaf die datum 
zijn te vinden volgens de nieuwe systematiek.  

• Doorzetten workshops, coaching & applicatie klinkende 
taal voor 50 medewerkers.  

Wat is het resultaat?  • Beleidsteksten zijn op thema (chronologische volgorde, 
aflopend) te vinden op de website van de gemeenteraad. 

• Beleidsteksten zijn ook goed te vinden via de zoekfunctie 
(aflopend). 

• Beleidsteksten zijn toegankelijk geschreven. 
Tijdspad Start: najaar 2021 

Eerste resultaten: voorjaar 2022 
Looptijd tot: voorjaar 2023  
Evaluatie en vervolg: najaar 2023 

Wie zijn betrokken?  Gemeenteraad, griffie, inwoners, team communicatie, 
beleidsadviseurs, webteam.  

Wie coördineren?  Griffie:  
Team communicatie:  

Financiën PVE website: 50 uur 
Aanpassing website: ? 
Workshops & Applicatie klinkende taal:   
Coördinatie trainingen: 50 uur 

 
 
 
 

Actiepunt 
 

5. Verdieping geven aan inclusieve dienstverlening.  

Wat willen we bereiken? • Inwoners voelen zich gastvrij ontvangen en geholpen 
aan de loketfuncties van het gemeentehuis.  



 

 

• Ook mensen die zich minder gemakkelijk uitdrukken.  
Welke stappen gaan we 
zetten 

• Organiseren workshop inclusieve dienstverlening.  
• Inventarisatie spannende momenten aan de 

balie/telefoon.  
• Inventarisatie mooie voorbeelden aan de 

balie/telefoon.  
• Gezamenlijke analyse spannende momenten.  
• Wat gebeurde er? Wat deed je? Wat was het effect 

ervan? Welke alternatieven kunnen we bedenken 
t.a.v. inclusieve communicatie?  

• Als we door onze oogharen kijken? Wat kunnen we 
leren over inclusieve communicatie?  

• Maken storyboard gezamenlijke ervaringen. 
• Inventarisatie persoonlijke geleerde lessen.  

Wat is het resultaat?  • Workshop inclusieve dienstverlening 
• Maken storyboard gezamenlijke ervaringen. 
• Inventarisatie persoonlijke geleerde lessen. 

Tijdspad Start: voorjaar 2022 
Eerste resultaten: najaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2022  
Evaluatie en vervolg: najaar 2022 

Wie zijn betrokken?  Team dienstverlening 
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  

Wie coördineren?  Team dienstverlening:  
Werkgroep ‘Iedereen doet mee!’:  

Financiën Workshop: 20 uur 
Inzet team dienstverlening: 2,5 uur pp. 

 
 
 

Actiepunt:  
 

6. Pool van mensen samenstellen die gebarentaal kunnen 
gebruiken om mensen te verwelkomen.  

Wat willen we bereiken? • Een gastvrije inclusieve dienstverlening, ook voor 
mensen die doof zijn.  

• Goed kunnen communiceren met doven & 
slechthorenden.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Inventariseren wie van de gemeente 
(Nederlandse)Gebarentaal in de basis beheersen.  

• Inventariseren wie geïnteresseerd is in een training.  
• Korte basiscursus gebarentaal.  
• Een pool samenstellen, breed communiceren naar 

loketfuncties en PIM.  
Wat zijn de resultaten?  • Een pool van vier medewerkers op het gemeentehuis die 

oproepbaar zijn.  
Tijdspad Start: voorjaar 2022 



 

 

Eerste resultaten: voorjaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2022  
Evaluatie en vervolg: najaar 2022 

Wie zijn betrokken?  Geïnteresseerde medewerkers, team dienstverlening, team 
communicatie.  

Wie coördineren?  Vanuit Dienstverlening:  
Vanuit communicatie:  

Financiën 4 medewerkers volgen een korte training gebarentaal: 80  
uur.  
Coördinatie: 10 uur. 

 
 

Actiepunt 7. Inventariseren & aanpakken vraagstukken ‘Samen beleid 
maken.’ 

Wat willen we bereiken? • Meedenken en meebeslissen over projecten in de fysieke 
ruimte in de eigen buurt, beleidsvorming en uitvoering is 
aantrekkelijk voor de gehele diversiteit aan inwoners in 
gemeente Woerden.  

• Iedere inwoner van gemeente Woerden kan optimaal 
deelnemen aan inwoners participatietrajecten in 
gemeente Woerden. Ongeacht leeftijd, culturele 
achtergrond, gender, inkomen, levensvisie, talenten en 
beperking.  

• Trajecten en bijeenkomsten worden inclusief 
vormgegeven. Een aantrekkelijk traject, inclusieve taal, 
een begrijpelijk proces en toegankelijke plekken.  

Welke stappen gaan we 
zetten 

• Er komt een participatieadviseur in de gemeente 
• We werken volgens het onlangs vastgestelde 

participatiekader 
• Stapsgewijs werken we aan inclusieve 

inwonersparticipatie bij gemeentelijke projecten, 
beleidvorming en uitvoering.  

• De Handreiking inclusieve bijeenkomsten en 
gesprekvoering kan hierbij behulpzaam zijn.  

Tijdspad Start: najaar 2021 
Eerste resultaten: voorjaar 2022 
Looptijd tot: najaar 2022  
Evaluatie en vervolg: najaar 2022 

Wie zijn betrokken?  Participatieadviseur, inwoners, organisaties, gemeente, 
werkgroep ‘Iedereen doet mee!’   

Wie coördineren?  Participatieadviseur:  
Vanuit werkgroep ‘Iedereen doet mee!’  

Financiën Regulier.  
Meedenken Beleidsadviseur ‘Iedereen doet mee!’:  
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TERUGBLIK & EVALUATIE ROUTEKAART WOERDEN INCLUSIEF  
 
In deze bijlage vind je een terugblik op de vorige Lokale Inclusie Agenda: De Routekaart 
Woerden Inclusief 2017 - 2021. Per thema is er een evaluatie van elk van de actiepunten van 
de Routekaart opgenomen. Wat hebben we bereikt op dit actiepunt? Welke resultaten 
hebben we geboekt?  
 
Naast de evaluatie op de actiepunten vind je per thema ook een algemene terugblik. Waar 
staan we nu in het werken aan een inclusieve samenleving? Wat hebben we gerealiseerd op 
het gebied van de inclusieve buurt, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur, vrije tijd & sport?  
 
In deze evaluatie hebben we vijf verschillende criteria meegenomen:   

• Is er sprake van inclusie volgens het Unescomodel? Of is er sprake van integratie, 
segregatie of uitsluiting?  

• Is er sprake van gelijke kansen voor elk individu?  
• Voldoen we aan de Wet Gelijke Behandeling?  
• Hoever zijn we in het realiseren van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met 

een beperking? https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2  
• De sociale aspecten van in- en uitsluiting: Je gewaardeerd voelen, afwezigheid van 

discriminatie, (openlijk of verborgen) pesten.   
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1.   INCLUSIE IN HET ONDERWIJS 
 

• Van gedachten wisselen: Open een breder gesprek over inclusie in het onderwijs, 
o.a. in een grotere bijeenkomst met alle scholen, ouders, docenten, 
schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden.  

> Evaluatie: Onder scholen, schoolbestuurders en gemeente heeft een 
intensief gesprek plaatsgevonden in het kader van inclusieve scholenbouw. 
Daarbij wordt nieuwbouw zo toekomstbestendig mogelijk voor inclusief 
onderwijs gebouwd. Daarnaast organiseert Samenwerkingsverband 
Passenderwijs begin 2022 het congres: ‘Samenwerken op inclusie.’ George 
Becht heeft het onderwerp LHBTI en inclusie ter sprake gebracht in het ‘Lokaal 
Educatieve Agenda’ overleg. Vanwege corona zijn scholen en ouders niet apart 
benaderd voor een breder gesprek over inclusie in het onderwijs.  

• Pilots Inclusie in het onderwijs: investeer in inclusie in het onderwijs door samen 
met enthousiaste leerkrachten en scholen een pilot te starten, bijvoorbeeld in 
elke school een klas. 

> Evaluatie: Enkele scholen, zoals De Jagerschool, zijn zelf met inclusief 
onderwijs aan de slag gegaan. Zij geven vorm aan een inclusieve manier van 
lesgeven en willen een school zijn voor elk kind in de buurt. Het geven van 
inclusief onderwijs is een van de belangrijkste stappen naar een inclusief 
Gemeente Woerden.  
Het Kalsbeek college werkt op haar website actief aan inclusiviteit. Oud-
leerlingen van verschillende culturen, afkomst, met en zonder beperking 
vertellen op de website hun groeiverhaal. Zowel op het Minkema, als op het 
Kalsbeek is er nu een GSA (Gay Straight Alliance) actief. De GSA werkt aan 
gelijkwaardigheid, openheid en diversiteit (in o.a. LHBTI en cultuur) op school. 
Na de nieuwe coalitiebesprekingen is dit actiepunt uitgesteld naar de Lokale 
Inclusie Agenda van 2022 – 2025.  

 
• Talentonderwijs: Maak het talentonderwijs beschikbaar voor alle kinderen.  

> Evaluatie: Na de nieuwe coalitiebesprekingen is dit actiepunt uitgesteld naar 
de Lokale Inclusie Agenda van 2022 – 2025.  

 

• Individuele schoolcarrières: Maak gebruik van de ervaring die in Woerden is 
opgedaan met het creëren van kansen voor individuele kinderen om de kansen 
van elk kind te vergroten. Zodat elk kind vanaf 2025 op de school van eigen keuze 
terecht kan. Hierover gaan we randvoorwaardelijk in gesprek met de ouders, 
scholen, schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden.  

> Evaluatie: Een jongere met downsyndroom volgt regulier voortgezet 
onderwijs op het VMBO. Dat gaat heel erg goed. Wel heeft het erg veel inzet 
van de ouders gevergd om een school te vinden die het aan wil gaan. Hoe 
kunnen we hiervan leren om dit voor meer jongeren mogelijk te maken? Het is 
op dit moment nog niet zo dat elk kind op de school van eigen keuze terecht 
kan. Dit zou een belangrijke stap zijn naar inclusie in het onderwijs. Na de 
nieuwe coalitiebesprekingen is dit actiepunt uitgesteld naar de Lokale Inclusie 
Agenda van 2022 – 2025. Het is van belang om dit gesprek weer te openen. 
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Evenals te kijken, welke ondersteuning er nodig is, bijvoorbeeld in de klas, om 
dit voor elkaar te krijgen. Een andere mogelijkheid is gezamenlijk bijdragen 
aan het landelijke gesprek over de stelselwijziging.   

 
Waar staan we nu? 
> Inclusie in het onderwijs: Vanwege de huidige financieringsstromen (landelijk beleid) vraagt 
het op dit moment nog veel van een school om inclusief onderwijs te bieden. Een aantal 
scholen doen dit al wel in Nederland. Waaronder bijvoorbeeld De Kroevendonk in 
Roosendaal en De Korenaar in Eindhoven. Het feit dat er ook in Woerden scholen zijn die 
hiermee aan de slag zijn is een grote verdienste. Wat blijkt er uit internationaal, en inmiddels 
ook Nederlands, onderzoek? Kinderen zonder beperking die (goed vormgegeven) inclusief 
onderwijs volgen, hebben dezelfde of betere academische leerprestaties. En hebben 
bovendien nog meer inzicht in hun talenten en beperkingen en een beter 
probleemoplossend vermogen. Kinderen uit gezinnen met weinig inkomen hebben daarnaast 
later nog meer kans op een betaalde baan. Dat geldt ook voor kinderen met een beperking. 
Zij halen betere academische leerprestaties dan in het speciaal onderwijs en hebben meer 
kans op een betaalde baan. Volgens het ‘VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking’ (Artikel 24 Onderwijs), gaat het erom dat alle veertig scholen inclusief onderwijs 
bieden. Vanuit dat oogpunt zijn er nog belangrijke stappen te zetten.  
Voor & Vroegschoolse educatie: Een mooie uitvoerbare eerste stap daarin zou zijn, om het 
Voor- en Vroegschoolse educatiebeleid inclusief te maken. Een mooi voorbeeld is het beleid 
van Oude-IJsselstreek. Kinderopvang, scholen en gemeente streven ernaar dat elk kind van 
0-4 jaar peuteronderwijs in de eigen gemeente kan volgen. En dat elk kind vervolgens 
instroomt in het reguliere basisonderwijs van gemeente Oude IJsselstreek. Kinderen van 
statushouders, migranten, en anderen krijgen wanneer zij tweeëneenhalf jaar oud zijn altijd 
de mogelijkheid tot het volgen van voor- en vroegschoolse educatie.  
 
Een sociaal leven in Gemeente Woerden kunnen opbouwen: In de voorbereidingen van de 
Routekaart Woerden Inclusief in 2017, gaven ouders een belangrijk struikelpunt aan. 
Namelijk dat hun kinderen, die op speciaal onderwijs in Utrecht zaten, met de bus vaak 
anderhalf uur heen en anderhalf uur terug onderweg waren. Kinderen waren dan al moe 
voordat ze op school aankwamen. Dat maakte het lastiger voor hen om iets te leren. 
Daarnaast kwamen kinderen vaak pas om vijf uur thuis. Dat betekende geen tijd voor 
buitenspelen met vriendjes en vriendinnen op straat of voor de sportclub. Vriendjes waren 
dan al binnen. Op speciale basisschool De Keerkring is een extra groep ingericht. Daar 
kunnen kinderen, die eerder speciaal onderwijs volgden buiten Gemeente Woerden, nu in 
Gemeente Woerden naar school. Het is nog geen inclusief onderwijs. Maar het is heel 
belangrijk dat kinderen nu binnen de gemeentegrenzen naar school kunnen. Zo wordt het 
mogelijk een netwerk op te bouwen in de buurt en naar een gewone theaterclub of 
sportvereniging te gaan.  
 
De taal leren: Een laatste punt is dat een aantal statushouders die al wat langer in Nederland 
wonen, aangeven zich veel meer te willen inzetten om de taal te leren. Twee uur per dag, of 
drie dagen per week. Zij zien taal echt als belangrijkste belemmering om optimaal deel te 
nemen aan de samenleving. Het is van belang met hen te zoeken naar een juiste aanpak. 
Daarnaast zijn er vragen over of kinderen van statushouders op tweeënhalf jarige leeftijd 
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standaard gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie in Gemeente Woerden. En als 
dat niet zo is, of dat niet standaard geregeld moet worden.   
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2.   DE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT 
 

• Pilot de Inclusieve Werkvloer: Geef gericht vorm aan een inclusieve 
arbeidsorganisatie door een pilot/project starten waarin vijf werkgevers, 
waaronder de gemeente en twee MKB samen optrekken om een inclusieve 
werkvloer te creëren.  

> Evaluatie: Inclusief werkgeverschap: De laatste jaren zijn er steeds meer 
mooie voorbeelden van inclusief werkgeverschap ontstaan, zoals: ESH Media, 
Dynalogic, Kleywegen & Cor werkt beter, QBTEC, Elektro Internationaal, 
Verweij Houttechniek, GAMMA, de Houten Trappenwinkel, Irene’s Catering, 
Meeting Office. Vanwege corona kon een gezamenlijk project geen doorgang 
vinden. De deelnemende organisaties (waaronder veel horeca) moesten 
andere prioriteiten stellen. Wel is er onder ondernemers de wens om 
regelmatig informeel bij elkaar te komen in een inclusief werkgeverschapscafé. 
Zo kunnen werkgevers kennis uitwisselen en gezamenlijk vraagstukken 
oplossen. Zij willen dit vooraf laten gaan door een gezamenlijke 
themabijeenkomst over inclusief werkgeverschap. Zo kunnen zij gezamenlijk 
prioriteiten stellen. Dit is een actiepunt op de Lokale Inclusie Agenda.  

Gemeente Woerden heeft ook actie ondernomen in de vormgeving aan een 
inclusieve werkvloer. Er is een enquête geweest die door 129 medewerkers 
volledig is ingevuld. Er is een actieplan opgesteld, met een aantal prioriteiten, 
waaraan budgetten gekoppeld moeten worden. Ook zijn er workshops 
ontwikkeld om binnen de teams aandacht te besteden aan inclusief 
werkgeverschap. Door bezetting van P&O en daarna door de organisatie van 
het festival heeft dit tot voor kort geen doorgang kunnen vinden. Dit is een 
actiepunt op de Lokale Inclusie Agenda. Wel zijn er mooie voorbeelden van 
inclusief werkgeverschap in de gemeentelijke organisatie te vinden. De 
samenstelling van een aantal teams is zeer divers. Bij VTH en juridische zaken, 
bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van deze diversiteit aan talenten. Onder 
andere door de mogelijkheid om mensen in hun eigen taal, Russisch, Spaans, 
Marokkaans, Pools te woord te kunnen staan.  

• Pilot ‘Op weg naar een baan!’: Zet een dergelijk project op waarbij acht jongeren 
of volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt op zoek gaan naar een baan op 
basis van hun interesses en talenten. Gezamenlijk wordt gekeken hoe de huidige 
arbeidstoeleiding, beleid, geldstromen, wet- & regelgeving kan worden verbeterd.  

> Evaluatie: Arbeidstoeleiding: Ferm Werk is succesvol aan de slag om 
jongeren richting werk te begeleiden volgens een integrale benadering waarbij 
het hele leven, en de eigen ontwikkeling centraal staat (JIP). Dit is een 
reguliere aanpak geworden in Gemeente Woerden. Daarnaast heeft het 
Werkgeversservicepunt van gemeente Woerden zich versterkt. Alle inwoners 
die gemakkelijk naar werk toe te leiden zijn, hebben over het algemeen een 
baan gevonden. De coronacrisis heeft hier wel belangrijke impact gehad. 
Waardoor sommige inwoners, om bedrijfseconomische redenen, weer op 
straat stonden. Nu zijn het vooral nog mensen met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt die een baan zoeken. Of beter gezegd: Waar de arbeidsmarkt de 
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langste afstand tot mensen heeft.  

Een reguliere baan invullen: Hier moeten we andere wegen zoeken. Er zijn in 
Nederland mooie voorbeelden waar mensen, soms met een ernstige 
beperking, samen met hun ondersteuner een reguliere baan invullen voor een 
oplopend aantal dagdelen per week. Zo kunnen mensen met een beperking of 
psychische problematiek gewoon deel uitmaken van het arbeidsproces. Ook 
kunnen we nog meer gebruik maken van aanpakken als ‘begeleid werken’, 
integraal werken of IPS. Of gebruik maken van bewezen aanpakken om 
jongeren met een achtergrond in speciaal onderwijs op te leiden naar werk 
(Bijvoorbeeld De Job Academie). De inclusieve arbeidsmarkt is er echt voor 
iedereen.  

Simpel Switchen: NUdoen!, een initiatief voor dagbesteding van Abrona, 
neemt een rol in Simpel Switchen: het landelijke programma om de overgang 
van dagbesteding naar werk, en werken met Wajong, gemakkelijker te maken 
(ontschotting). Dit is een belangrijk initiatief. Op dit moment staan 
geldstromen vaak nog in de weg om vanuit de dagbesteding te gaan werken. 
Niet alleen omdat de aanbieder van dagbesteding zich geen lege plek kan 
veroorloven. Maar vooral ook omdat inwoners er in inkomen op achteruit 
gaan als zij gaan werken en salaris ontvangen. Of zij werken wel bij een 
reguliere werkgever, maar ontvangen buiten hun wil om, geen loonstrookje. 
Werken moet altijd lonen. We zijn werkgevers tegengekomen die soms 
maandenlang, een dag per week kwijt zijn om uit te zoeken hoe een 
medewerker een goed inkomen kan hebben als hij of zij aan het werk gaat. 
Ook zijn we mensen tegengekomen met een fysieke beperking, een Wajong 
en goede vaardigheden. Zij zijn soms zes jaar aan het solliciteren, terwijl zij 
dagbesteding doen. En worden hierbij geholpen door het UWV. Wat maakt dat 
dit nog niet gelukt is? Staan de werkgevers niet open genoeg? Of doen we te 
weinig om mensen echt goed toe te leiden?  
 

• Maak werk van betaald werk: Maak werk van toeleiding van mensen met een 
beperking of psychische problematiek naar een betaalde baan op de reguliere 
arbeidsmarkt. Zorg dat iedereen die dat wil in 2018 in een traject zit naar betaald 
werk of een opleiding volgt.  

> Evaluatie: Opleidingstrajecten zijn de laatste jaren een veel grotere rol gaan 
vervullen in de arbeidstoeleiding.  Abrona biedt vanuit de dagbesteding de 
praktijkopleiding Woonhulp, Horeca en Groen aan. Inwoners kunnen deze 
opleiding volgen op een manier die bij hen past: in kleine groepjes, veel 
praktijk en in kleine stapjes. Het lukt NUdoen! nu vaker om mensen toe te 
leiden naar een gewone werkgever en regulier werk. Vraag is nog hoeveel 
mensen er in Gemeente Woerden niet in een traject naar betaald werk zitten 
of een opleiding volgen. We hebben een aantal mensen gesproken die van 
oudsher een Wajong uitkering hebben. Sommigen van hen hebben in het 
verleden wel een baan gehad. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de 
samenleving, maar hebben geen betaald werk, terwijl dat bijvoorbeeld in de 
assisterende rol in detailhandel, ICT, bouw of groenvoorziening, wel mogelijk 
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is. Sommigen van hen zoeken al jaren naar betaald werk. Hoe kunnen we hier 
de handen ineenslaan?   

 

• Open culturen: Stages en werk voor jongeren met en zonder migranten 
achtergrond: Sla als opleidingen, ondernemers/werkgevers, arbeidstoeleiders en 
gemeente de handen ineen om jongeren, ook jongeren met een andere culturele 
achtergrond, naar stage en werk toe te leiden.  

> Evaluatie: Ook hier zijn grote stappen gezet. In het project VMBO on stage 
lopen leerlingen van het Minkema College, Kalsbeek College en het Futura 
College, de rode loper op. Zij stellen zich voor aan werkgevers op het 
beroepenfeest! Werkgevers uit Groen & Natuur, Techniek, Handel & Economie 
en Zorg, Welzijn en Maatschappij geven leerlingen een inkijkje in hun 
werkdag. En laten hun passie voor het vak zien. Leerlingen kunnen kiezen bij 
welke bedrijven zij een Doedag doen. Zij worden daarbij geholpen door op het 
beroepenfeest aanwezige matchmakers.  

 
Waar staan we nu? 
> We zijn veel verder dan vijf jaar geleden: Meer mensen volgen een opleidingstraject, meer 
mensen zijn aan het werk, meer bedrijven geven vorm aan inclusief werkgeverschap. Op dit 
moment staan we voor de volgende uitdaging. Hoe wordt de langste afstand tussen 
arbeidsmarkt en inwoners korter? Gemeente en FermWerk zijn bezig met een 
doorontwikkelingsplan in wording om arbeidstoeleiding te versterken. Daarin wordt gebruik 
gemaakt van mooie voorbeelden in andere gemeenten. Daarnaast is het de vraag hoe we 
ervoor kunnen zorgen inwoners gemakkelijker tussen Werk, Wajong, dagbesteding en 
participatiewet kunnen switchen. Hier wordt ook een actiepunt op ontwikkeld. Daarnaast 
moeten we ervoor zorgen dat ‘Werken Loont!’ Het is van belang dat mensen er in inkomen 
op vooruitgaan als zij gaan werken.  
Gemeente Woerden: Verder moet gemeente Woerden, om andere werkgevers bij te 
houden, echt nog trekken aan inclusief werkgeverschap binnen de eigen organisatie. Door 
de grote druk op de teams en door corona is het op dit moment nog niet gemakkelijk eraan 
te werken. Zodra de nieuwe projectleider er is, zullen we hier echter wel mee verder gaan.  
Inclusie & Social Return wordt meegenomen in aanbestedingen & Inkoop. Op dit moment 
worden de richtlijnen hiervoor herzien. Bv. door met bepaalde menukaarten te werken, bij 
opdrachten waar moeilijker inclusie in te verwerken is. 
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3.  CULTUUR, VRIJE TIJD & SPORT 
  

• Vuurtjes aanwakkeren en breed kennis maken: breng clubs & verenigingen bij 
elkaar om kennis uit te wisselen over inclusie en om van elkaar te leren. 
Bijvoorbeeld tijdens een netwerkfeest.  

> Evaluatie: Er zijn diverse clubs en verenigingen die al in grote mate 
vormgeven aan inclusieve cultuur, vrije tijd en sport: Sleutelclub Kamerik, The Blue 
Drakes, De Speelgarage, De Kunstkring, Fast Forward Sports, KUNSTaandenRIJN, KNA 
Zegveld, Clytoneus, Tennisvereniging Kromwijck, Roeivereniging De Krom, De 
Scouting, Siveo in Zegveld, ASV Bredius. Met een aantal van hen zijn interviews 
gehouden die gedeeltelijk als mooi voorbeeld terug zijn te vinden in deze lokale 
inclusie agenda. Verschillende clubs & verenigingen hebben daarnaast een mooie 
bijdrage geleverd aan het ‘Iedereen doet mee!’ festival. Er is vóór Corona twee keer 
een poging gedaan om een inspiratiebijeenkomst cultuur, vrije tijd & sport te 
organiseren. Deze zijn echter niet doorgegaan in verband met de later geplande 
bijeenkomsten van o.a. het sportakkoord op dezelfde datum. 

• Gezamenlijk initiatieven ontwikkelen gericht op inclusie in cultuur, vrije tijd & 
sport: ontwikkel op basis van de kennis die er is gezamenlijke initiatieven voor 
inclusieve vrije tijd, cultuur & sport.  

> Evaluatie: De sport en cultuursector hebben dit afzonderlijk gedaan in het in 
het kader van het Het Sportakkoord Gemeente Woerden 2020 - 2022 en het 
Cultuurmanifest Woerden: culturele stad met creatief vermogen. Tachtig 
cultuurorganisaties hebben het cultuurmanifest ondertekend. ‘Iedereen doet mee’ is 
daar een belangrijk speerpunt in. De uitgangspunten zijn verweven in de werkwijze 
van de grote culturele organisaties (Het Klooster, KUVO, Bibliotheek, Stadsmuseum, 
Cultuur Platform). Ook terwijl het manifest het besluitvormingsproces nog niet 
helemaal had doorlopen (in maart 2021 heeft de gemeenteraad het manifest 
vastgesteld). Verder wordt er gewerkt aan steunpakketten om de hele cultuursector 
te helpen in coronatijd. Daarbij wordt iedereen betrokken: van amateurverenigingen 
tot professionele organisaties. Ook daar zijn al mooie inclusieve initiatieven te vinden. 
Zoals De Kunstkring en muziekvereniging KNA Zegveld. De culturele verenigingen uit 
gemeente Woerden zijn vaak al inclusief. Alleen de gebouwen voldoen niet altijd aan 
de toegankelijkheidseisen. Dit vergt aandacht.  

Sportakkoord 2020 – 2022: Ook zijn er mooie ontwikkelingen in het kader van het 
sportakkoord. Tijdens een belangrijke bijeenkomst, wilden sportclubs en verenigingen 
‘Iedereen doet mee!’, unaniem als deelakkoord in het Sportakkoord meenemen. Het 
is opgenomen als overkoepelend uitgangspunt: ‘Inclusiviteit is cruciaal voor en bij alle 
deelakkoorden. Vanuit brede aandacht voor een inclusieve samenleving is er in het 
bijzonder ook aandacht voor het stimuleren, en mogelijk maken, dat iedereen kan 
meedoen aan het sport en bewegen in Woerden.’ Clubs en verenigingen nemen 
inclusie en maatschappelijke doelstellingen mee bij de realisatie van het 
sportakkoord.  

Méér Muziek in de Klas: Daarnaast is er het project ‘Méér Muziek in de Klas’ waarin 
scholen, het KUVO en het klooster samen werken. Op 24 van de 25 basisscholen in de 
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gemeente krijgen kinderen les in de eerste beginselen van de muziek. Ook betekent 
het dat bijna elk kind de kans krijgt een muziekinstrument uit te proberen. Kinderen 
voor wie dit niet vanzelfsprekend is worden bereikt en kunnen zo mogelijk door om 
echt een instrument te leren bespelen.  

• Support: regel een service waar culturele verenigingen, sportclubs en andere vrije 
tijdsorganisaties met hun praktische vragen over inclusieve vrije tijd terecht 
kunnen.  

> Evaluatie: De buurtsportcoaches & de consulent aangepast sporten hebben 
de rol gekregen om clubs & verenigingen te coachen om inclusief sporten 
mogelijk te maken. Voor kunst & cultuur is dit tot op heden nog niet gebeurd. 
De combinatiefunctionarissen hadden al te veel taken.  

• Zorg & Welzijn als supporters voor inclusieve vrije tijd: Investeer als organisaties 
van zorg & welzijn in inclusieve vrije tijd voor individuele mensen van alle 
leeftijden. Voor iedereen is er wel een club, groep of vereniging te vinden die 
aansluit bij zijn of haar interesses en talenten.  

> Evaluatie: Het is onbekend hoeveel kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen die wonen bij een zorgorganisatie meedoen in reguliere clubs & 
verenigingen. Door de hoge druk op WoerdenWijzer en corona hebben we dit 
nog niet op kunnen pakken. Wat we wel weten is dat inwoners die 
ondersteuning krijgen bij clubs & verenigingen nog niet zo zichtbaar zijn. Dit 
gaan we oppakken binnen actiepunt 2 van het thema zorg & welzijn in een 
inclusieve samenleving.  

 
Waar staan we nu? 
> Cultuur, vrije tijd & sport: Inclusie heeft een mooie plek gekregen in kunst, cultuur, vrije tijd 
& sport in gemeente Woerden. Zowel in de praktijk bij de clubs, verenigingen organisaties 
zelf, als in het sport & cultuurbeleid. De volgende stap is dat sportclubs, verenigingen en 
cultuurorganisaties bij elkaar in de keuken komen kijken. Uit de interviews en de activiteiten 
van het festival blijkt dat geen enkele organisatie hetzelfde is in de benadering van ‘Iedereen 
doet mee!’. Clubs hebben elk hun eigen kennis en benadering waar zij onderling veel van 
kunnen leren. Dat willen we doen middels één of meerdere bijeenkomsten. Clubs en 
Verenigingen hebben al eerder aangegeven dat zij dit graag zouden willen.  
 
Inclusief spelen: Er is een inventarisatie gedaan op het speelbeleid en de speeltuinen in 
gemeente Woerden. Daaruit blijkt dat een aantal speelplekken inclusief zijn vorm gegeven. 
De Boterbloemweide, Landgoed Bredius en Batenstein buiten zijn inclusief. De 
Hazelaarstraat en De Berlijnhof zijn licht aangepast. Tot en met 2021 gebeurt dat, ook 
vanwege de financiën, vooral op verzoek van inwoners. Je hebt op dit moment 
‘blokspeelplekjes’ voor de kleintjes en wijk en buurtspeelplekken voor de wat grotere 
kinderen. Voor 2022 en verder zijn er elk jaar financiën beschikbaar gesteld voor nieuwe 
toegankelijke speeltoestellen. Je zou ervoor kunnen kiezen om deze te investeren in de wijk 
en buurtplekjes. Zodat je daar inclusief ontwerp en toegankelijkheid echt garandeert  
 
Horeca & Toerisme: Ook zou er meer aandacht kunnen zijn voor inclusieve horeca en 
toerisme. Horeca en toerisme in gemeente Woerden wordt als gastvrij ervaren. 
Gemakkelijker zou wel zijn als er op de websites van ‘Beleef Woerden’ en op de websites van 
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horeca, uitgaans- en culturele gelegenheden staat aangegeven of iets toegankelijk is of niet 
en voor wie. Hier nemen we graag een actiepunt voor op. Daarnaast willen we kijken waar 
de mogelijkheden zitten voor hotel en B&B ondernemers voor aanpassingen in inclusie & 
toegankelijkheid van kamers, douche en toilet. En naar hoe we evenementen nog inclusiever 
kunnen maken. We willen inclusief toerisme in de breedste zin van het woord promoten in 
de stad en in het buitengebied. Bijvoorbeeld ook de toegankelijkheid van wandelpaden en 
het accommodatiebeheer. Daar liggen mogelijkheden om op aan te haken.  
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4. DE INCLUSIEVE BUURT 
 

• Inclusieve buurtinitiatieven: baseer buurtinitiatieven op de talenten en interesses 
van álle inwoners uit de buurt.  

> Evaluatie: Buurtinitiatieven zijn een grotere rol gaan vervullen in Gemeente 
Woerden. Ze worden nu niet alleen meer gestimuleerd door gebiedsgericht 
werken, maar ook door de Buurtverbinders en Hart voor Woerden. Zij 
faciliteren inwoners bij het uitwerken van ideeën die bijdragen aan hun 
buurt. Dat gebeurt vanuit een inclusief perspectief. Alle inwoners kunnen 
meedoen. In het begin van de eerste coronagolf is met grote snelheid het 
platform ‘Woerden voor Elkaar’ gestart. Veel matches worden gemaakt, en 
buurtinitiatieven gepost.  

 
• Creatieve broedplaatsen: onderzoek of er inderdaad (on)voldoende plekken zijn, 

waar mensen ook in de avonduren iets kunnen organiseren en kijk zo nodig welke 
openbare ruimtes voor dit doel geschikt kunnen worden gemaakt.  

> Evaluatie: Het dorpshuis in Harmelen, De Milandhof in Zegveld, 
buurtcentrum Molenvliet, De Plint, de Huiskamer van de binnenstad, zijn echt 
plekken van ontmoeting geworden. Een inwoner over De Plint: ‘Het is echt 
mijn thuis.’ Iedereen die iets wil organiseren kan wel een plekje vinden. Ook 
tijdens de lockdown zijn mooie initiatieven ontstaan. Zoals een wandelgroepje 
dat gezamenlijk steeds andere stukjes van Nederland verkent. Waar dat nog 
niet gebeurd is, zijn de buurthuizen voorzien van toegankelijke toiletten. Ook 
willen sportorganisaties hun clubhuizen openstellen voor anderen die iets 
willen organiseren (Sportakkoord). De volgende stap is dat deze plekken ook 
echt creatieve broedplaatsen worden, waar de gehele mix uit de samenleving 
graag komt.  Dat kan bijvoorbeeld door meer verbindingen aan te gaan met de 
culturele sector, sport en natuureducatie.  

 

• Inclusief ontwerp: Maak gebruik van de inzichten uit de inclusive design, 
placemaking en sociale architectuur om de binnen- en buitenruimtes zo vorm te 
geven dat ontmoeting en gezamenlijke initiatieven worden bevorderd.  

> Evaluatie: Richtlijnen voor inclusief ontwerp, met als belangrijk onderdeel 
ontmoeting, zijn in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte opgenomen. In 
de scholenbouw en beheer van sportaccommodaties wordt inclusief ontwerp 
in grote mate meegenomen. In het kader van de verduurzaming van 
sportaccommodaties, is er een schouw en een aantal aanpassingen op 
toegankelijkheid van de sportaccommodaties gedaan. Inclusief ontwerp wordt 
daarnaast meegenomen in de omgevingsvisie en toegepast op verschillende 
projecten in de openbare ruimte (zie mooie voorbeelden). Van belang is de 
tips van een grote diversiteit aan inwoners goed mee te nemen. Dat gebeurt 
nog niet altijd. De voor iedereen toegankelijke toiletten in de stads- en 
dorpscentra (Hoge Nood app), maken het voor een grotere groep mensen 
mogelijk om te winkelen en deel te nemen aan het openbare leven. Wel is het 
van belang nog eens goed te kijken naar de toegankelijkheid van de 
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rolstoeltoegankelijke toiletten in de parkeergarage ‘Het Castellum’. En daar de 
nodige aanpassingen op te doen. Verder is ontmoeting een belangrijk thema 
in het stedenbouwkundig ontwerp van een aantal woonwijken. In de 
woonvisie is gedifferentieerd wonen als uitgangspunt opgenomen: gemengd 
wonen voor meerdere prijsklassen, soorten huishoudens en woonwensen bij 
elkaar in één buurt. Het gaat om de bouw van woningen die aansluiten op de 
vraag van een diverse samenleving.  
De volgende stap is het ontwikkelen van richtlijnen voor inclusief ontwerp van 
vastgoed, gebiedsontwikkeling en nieuwbouw van woningen.  

 

• Jongeren: Trek samen met jongeren op om te kijken wat ze zouden willen voor 
hun buurt, stad of dorp. Stimuleer creativiteit en het opzetten van grotere 
projecten. Jongeren als medemakers van de samenleving.  

> Evaluatie: Vier jaar geleden was de beeldvorming rond jongeren niet zo 
positief. Mistroostige hangplekken rond oude zeecontainers, en het algemene 
gevoel dat er niet zoveel voor jongeren viel te beleven.  
Sinds 2018 is het jongerenwerk in Woerden van start gegaan, ingevuld door 
buurtwerk. Zij zoeken jongeren actief op en bepalen op basis van interesses 
en zorgen hun inzet. Denk hierbij aan culturele en sportieve activiteiten voor 
en door jongeren, bemiddeling bij overlastsituaties of interactieve 
voorlichtingen op straat en online. Buurtwerk leidt daarnaast citytrainers op: 
jongeren die graag iets in hun buurt willen organiseren. Daardoor worden 
jongeren niet alleen toeschouwer, maar echt medemaker van hun buurt. Deze 
beweging willen we in de toekomst versterken. Hierbij is wel van belang dat 
citytrainers met en zonder beperking vanaf het begin samen optrekken, met 
als start een inclusieve training. Een aandachtspunt is op dit moment dat er 
sinds de aanpassing van de alcoholwet nog plekken worden gemist waar 
jongeren onder de 18 elkaar (bv. wekelijks) kunnen ontmoeten. Jongeren 
boven de 18 kunnen wel terecht in café’s en andere uitgaansgelegenheden.  

 
Waar staan we nu? 
> Inclusief ontwerp: Als het gaat om beleid rond de fysieke kant van de inclusieve buurt 
scoort Woerden goed. Richtlijnen voor inclusief ontwerp zijn opgenomen in het Handboek 
Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Daarnaast is inclusief wonen onderdeel van de 
woonvisie. Vaak wordt inclusief ontwerp in ruimtelijke projecten vanaf het begin goed 
meegenomen. Voor een deel worden deze projecten in de nabije toekomst nog gerealiseerd. 
Van belang is dan erop te letten dat het dan ook steeds in de uitvoering wordt meegenomen. 
De volgende stap is het opnemen van richtlijnen voor de nieuwbouw van woningen. In 
gemeente Woerden kunnen we nog sterker worden in het zichtbaar maken van de inclusieve 
samenleving in de symboliek van ontwerpen. De sofa van Woerden en het 
regenboogzebrapad zijn al mooie voorbeelden. Mogelijk kunnen we meerdere van dit soort 
projecten realiseren in de openbare ruimte.  
 
Inclusieve initiatieven: Voor wat betreft de sociale kant van de inclusieve buurt zijn er de 
afgelopen vijf jaar grote stappen gezet. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een buurtinitiatief of er zelf een op te zetten. Buurtinitiatieven zijn online en 
offline beter te vinden. Waar het gaat om buurtinitiatieven in de openbare ruimte, haakt de 
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gemeente soms te laat aan na uitnodiging door inwoners. Het kwam voor dat subsidies 
daardoor vergeven waren. En dat inclusieve buurtinitiatieven die gericht waren op 
gezamenlijke realisatie door buurtbewoners (sociale cohesie), door de gemeente uitgevoerd 
werden. Dan schiet zo’n initiatief haar doel voorbij.   
Daarnaast is de vraag in hoeverre de mix aan culturen vertegenwoordigd is. En is er nog 
verbetering nodig in de acceptatie van mensen met een regenboogachtergrond. Dat zijn 
belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. Ook inwoners met een beperking zijn 
nog vaak ondervertegenwoordigd. Dat komt niet omdat de initiatieven niet openstaan voor 
mensen met een beperking. Maar omdat inwoners die wonen bij een zorgorganisatie vaak 
hun huis niet uitkomen. Het is van belang dat hierin iets verandert. Hoe kunnen we hier 
drempels wegnemen? Dit geldt ook voor ouderen die in een verzorgings- of verpleeghuis 
wonen.  
Ook voor jongeren is dit het geval. Het is van belang dat jongeren met een beperking mee 
(kunnen) doen aan de gewone buurtinitiatieven en feestjes met andere jongeren in 
gemeente Woerden. Zo bouwen zij sociaal netwerk op in Woerden, en zijn zij onderdeel van 
het gewone sociale weefsel.  
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5:  THUIS & WELZIJN  
 

• Woonprojecten gericht op diversiteit: Maak werk van inclusieve woonprojecten 
en zorg dat elke woning die nieuw gebouwd wordt aanpasbaar en 
levensloopbestendig is.  

> Evaluatie: In de woonvisie 2019 – 2024 is gedifferentieerd wonen als 
uitgangspunt opgenomen (Magic mix): gemengd wonen voor meerdere 
prijsklassen, soorten huishoudens, leeftijden en woonwensen bij elkaar in één 
buurt. Het gaat om de bouw van woningen die aansluit op de vraag van een 
diverse samenleving. Ook is het uitgangspunt van levensloopbestendig wonen 
volgens het bouwbesluit (tot op zekere hoogte levensloopbestendig) een 
belangrijk speerpunt van de woonvisie. De volgende stap is het ontwikkelen 
van richtlijnen voor inclusief ontwerp van vastgoed, gebiedsontwikkeling en 
nieuwbouw van woningen, zodat vergunningen daar goed op kan toetsen.   

 
Waar staan we nu? 
> Is er sprake van gelijke kansen op de woningmarkt? Dat niet. Er is een tekort aan woningen. 
Vooral jongeren, starters en senioren kunnen geen goede plek vinden. Wel is het zo dat 
Gemeente Woerden sterke ambities heeft om hier wat aan te doen. Er is versneld met 
woningbouw gestart. Ook heeft Gemeente Woerden de ambitie om levensloopbestendig te 
bouwen volgens het bouwbesluit. Dat is een grote vooruitgang. De komende tijd zullen we 
richtlijnen van inclusief ontwerp ontwikkelen waar we bouwprojecten aan kunnen toetsen.  
Volgens het ‘VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ is het van belang 
dat iedere persoon, op gelijke voet met anderen, zelf moet kunnen kiezen waar en met wie 
hij of zij woont (Artikel 19: Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij). In 
Nederland staat dit nog ernstig onder druk voor mensen met psychische problematiek, een 
beperking, of ouderen die ondersteuning krijgen van een zorgorganisatie. Hoe gaat dat in 
Gemeente Woerden op dit moment? Het is van groot belang dit gezamenlijk te onderzoeken. 
Ook is het de vraag hoeveel mensen in gemeente Woerden zijn gebonden aan een 
leefregeling, waardoor zij in hun vrijheid worden beperkt (het leefritme/huishouden volgt de 
routines van de zorgorganisatie, i.p.v. dat de persoon zelf de regie heeft over het eigen 
leefritme/huishouden). Dit zou nader onderzocht moeten worden.  
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6:  REIZEN & MOBILITEIT  
   

• Je op gelijke voet met anderen verplaatsen: zorg dat iedereen zich op gelijke 
voet met anderen en op tijdstip van eigen keuze kan verplaatsen, liefst met 
gewone middelen, zoals een eigen fiets, auto of openbaar vervoer. Anders met 
taxivervoer.   

> Evaluatie: Het openbaar vervoer? De Syntus Flex die tussen Woerden en 
Linschoten rijdt, wordt als een goede oplossing gezien. Het is toegankelijk, en 
rijdt op tijd. Alleen, waarom rijdt hij niet in Zegveld, Harmelen of Kamerik, 
vragen mensen zich af? Het is niet mogelijk om vanaf 18.30 uur met OV in 
Zegveld te komen of vanaf 20.00 uur in Kamerik te vertrekken. Dat is voor 
Nederlandse begrippen iets geks. Zeker als je milieuvriendelijk reizen wil 
bevorderen. Of wil bevorderen dat ouderen tot op hoge leeftijd midden in het 
leven kunnen staan. Daarnaast lees je op de OV-9292 app dat er geen enkele 
toegankelijke lijn naar Zegveld gaat. Hoe zit dat? En het (rolstoeltoegankelijk) 
taxivervoer? Over hóe de taxi geregeld is, zijn mensen tevreden. Wel is het zo, 
net als op andere plekken in Nederland, dat als je een taxi nodig hebt, dat ze 
soms niet komen opdagen. Dan kun je niet naar school, je dansles, of je werk. 
Of er vandaan komen. Een enkele keer hoor je ook dat de rolstoeltoegankelijke 
taxi niet kan rijden, omdat er iets mee is. Is het in zo’n geval niet mogelijk om 
een vervangende taxi te regelen bij een collegabedrijf?   
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7:  VRIENDSCHAPPEN & RELATIES 
 

• Ondersteun mensen contacten op te doen: maak werk van vriendschappen en 
relaties van mensen die ondersteuning krijgen. 

> Evaluatie: Dit actiepunt stond gepland voor de Lokale Inclusie Agenda 2022 
– 2025. Door middel van actiepunt 2 van het thema ‘Zorg & Welzijn in een 
Inclusieve samenleving wordt hier verder vorm aan gegeven.  

 

• Hef belemmeringen die sociale contacten in de weg staan op 

> Evaluatie: Dit is door Corona ernstig onder druk komen te staan. Door het 
Pop-up terras van de Thuisbus, de belcirkels, ontmoetingen in de Huizen van 
Woerden, inspanningen van kerken, vrijwilligersorganisaties en de website 
Woerden voor elkaar is hier veel actie op geweest. Er is een sterk sociaal 
weefsel in Woerden. Alleen: is dit voor iedereen toegankelijk? En vallen er 
toch geen mensen buiten de boot? Hier is een overleg over geweest tussen 
vrijwilligersorganisaties, de kerken, Hart voor Woerden, het Thuishuis, 
buurtwerk, de gemeente en ‘Iedereen doet mee!’. Daar zijn een aantal acties 
uit gekomen.  
Daarnaast maken sommige inwoners maken melding van een clubjescultuur, 
waar andere mensen niet bij horen. We zijn heel benieuwd hoe het sociale 
leven zich ontwikkelt na corona. Dit thema relateert ook aan de vraag of er 
mensen in hun vrijheid beperkt worden in Woerden. Gewoon even naar 
buiten lopen en een praatje kunnen maken bij het bankje in het park is een 
belangrijke vorm van contact. En geeft een mooie mogelijkheid van toevallige 
ontmoetingen.  

 
Waar staan we nu? 
> De afgelopen jaren hebben grote inspanningen door het netwerk van actieve inwoners, 
vrijwilligersorganisaties, kerken, buurtverbinders, De Thuisbus en Hart voor Woerden, 
plaatsgevonden om het sociale netwerk in Gemeente Woerden te versterken. Dit was net op 
tijd voor de coronacrisis. Gelukkig hebben veel inwoners daar profijt van gehad. Hebben we 
zicht op wie er nog buiten valt? Zowel thuiswonende mensen als mensen die gebruik maken 
van ondersteuning van een zorgorganisatie? Op het versterken van contacten van mensen 
die wonen in een zorgorganisatie is nog geen gezamenlijke actie geweest. Dat gebeurt in het 
kader van deze Lokale Inclusie Agenda (Actiepunt 2 van het thema Zorg & Welzijn). 
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8:  ZEGGENSCHAP & SUPPORT 
 

• Pilot inclusie & support: laat zorg & welzijn een transformatieslag maken. 
Waarbij ondersteuning primair gericht is op het opbouwen van een rijk leven 
midden in de samenleving op basis van eigen interesses en talenten.  

> Evaluatie: Stond gepland voor 2022 – 2025. De PGA-pilot heeft tot op 
heden geen doorgang kunnen vinden, omdat de PGA-werkgroep haar 
energie de afgelopen tijd op andere zaken moest richten en er geen 
budget beschikbaar was. Als zorgorganisaties en gemeente starten we nu 
twee nieuwe rijk leven trajecten op als onderdeel van het Platform Zorg & 
Welzijn in een inclusieve samenleving.  

• Daar ondersteunen waar de mensen zijn: breng de ondersteuning daar waar 
de mensen zijn: op het werk, thuis, op de sportclub of op school. Specialisten 
komen naar mensen toe in plaats van andersom. 

> Evaluatie: Dit is nog steeds een opgave. Er komen nog steeds te veel 
mensen in belemmerende (restrictieve) omstandigheden terecht. 
Specialistische ondersteuning geeft mensen op dit moment nog eerder 
kans op een leven buiten de samenleving, dan midden ín de samenleving. 
Dat geldt voor jongeren, volwassenen en ouderen. Het is noodzakelijk dat 
dit verandert. Er is geld beschikbaar gekomen voor afbouw van 
separatie/isolatie. Daarnaast is er een programma gaande, dat erop 
gericht is dat specialistische ondersteuning anders gaat werken.  

 
• Ondersteun mensen in hun eigen huis te wonen: zelfstandig wonen, of 

samenwonen in een huis met niet meer dan vijf of zes mensen bij elkaar geeft 
de beste kansen op een leven midden in de samenleving. 

> Evaluatie: In de transitie beschermd wonen gaat het erom dat mensen 
met psychische problematiek die eerder bij een zorgorganisatie woonden, 
nu zelfstandig gaan wonen in de wijk. Met goede ondersteuning. Een hele 
mooie ontwikkeling voor de inclusieve samenleving. Een probleem is nog 
dat er te weinig woningen beschikbaar zijn zodat mensen echt kunnen 
doorstromen. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd meerdere plekken 
ontwikkeld, zoals begeleid kamer wonen, Philadelphia, Abrona Kasteel, 
waar een groot aantal mensen die ondersteuning krijgen bij elkaar wonen. 
Onder hen zijn mensen die eerder veel meer gemengd in de wijk 
woonden. Dit staat inclusiviteit ernstig in de weg.  

 
• Los onveilige situaties op: is er sprake van onveilige of deprimerende situaties 

op plekken waar mensen ondersteuning krijgen? Los deze situaties dan urgent 
op.  

> Evaluatie: In 2019 zou een locatie van een zorgorganisatie dichtgaan. 
Bewoners, Woerdenaren, kregen een nieuwe woonplek aangeboden, vaak 
aan de andere kant van het land. Zij zouden dan hun leven/netwerk in 
gemeente Woerden verliezen. De support in Woerden zou te duur worden 
en er was personeelstekort. Bewoners zijn toen in actie gekomen. Zij 
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ervaren dat de lokale en landelijke politiek naast hen heeft gestaan. Er is 
verder geen inventarisatie gedaan naar de leefomstandigheden bij 
zorgorganisaties. Zitten er mensen achter een dichte deur? Worden er 
inwoners opgesloten, vastgebonden of op andere wijze in hun vrijheid 
beperkt? Opsluiting is altijd een ernstige situatie. Leven er mensen in 
onveilige deprimerende omstandigheden? We hebben daar op dit 
moment geen zicht op. Hiervoor is nader onderzoek nodig.  

 
Waar staan we nu? 
> Een aantal inwoners die ondersteuning krijgen zijn met name door de inzet van o.a. 
NUdoen!, de buurtverbinders, en door het ‘Iedereen doet mee!’ festival veel zichtbaarder 
geworden in de Woerdense samenleving. Dat is een mooi resultaat. Maar er zijn ook nog 
mensen onzichtbaar. Dat geldt voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, 
mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen, en voor mensen met ernstige 
psychische problematiek. Laat staan dat zij op gelijke voet meedoen in onderwijs, 
arbeidsmarkt, het uitgaansleven, de buurt of in clubs en verenigingen. Staan zij buiten de 
samenleving? Of er middenin? Van gelijkwaardige deelname, zoals geformuleerd in het VN-
Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, is geen sprake. Onderzocht zou 
moeten worden of dit ook voor ouderen geldt die wonen in een verzorgings- of verpleeghuis. 
Zorg & welzijnsorganisaties, inwoners en gemeente hebben een actiepunt op de Lokale 
Inclusie Agenda gezet, om hier iets aan te veranderen. Ook horen we dat mensen met 
psychische problematiek nog niet altijd gelijkwaardig met anderen worden behandeld. Er is 
stigmatisering. Inwoners vertellen daarnaast dat (sommige) professionals van zorg & welzijn 
je niet altijd voor vol aanzien. Zij geven aan, dat zij het fijn vinden als iemand echt naast hen 
staat. Dat je de dingen samen kunt oplossen. In plaats van dat professionals boven hen staan. 
Hoe kunnen inwoner en professional gelijkwaardig optrekken en wederzijds transparant zijn 
in de dingen waar je tegenaan loopt?   
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9:  GEZONDHEID & VEILIGHEID 
• Uitgankelijkheid: Bij werken aan toegankelijkheid is het ook van belang dat 

veiligheid wordt meegenomen: ‘Hoe kom je een gebouw uit in het geval van 
een noodsituatie’ (uitgankelijkheid)?  

> Evaluatie: In het kader van de verduurzaming van 
sportaccommodaties, is er een schouw op toegankelijkheid van 
sportaccommodaties geweest. Knelpunten in de uitgankelijkheid (zijn 
opgelost. Dat geldt bijvoorbeeld voor een nooduitgang met een afstap 
van 30 cm. Deze was voor een rolstoelgebruiker onbruikbaar. Voor 
ander gemeentelijk vastgoed is deze check er niet geweest. Dit zou nog 
kunnen gebeuren in samenwerking met de betreffende beheerders.   
 

Waar staan we nu? 
> Geur, geluid & overlast: Heeft iedereen toegang tot een gezond leven en een veilige 
leefomgeving die optimale kansen biedt voor leren en ontwikkeling? Een vraagstuk is de 
huisvesting van arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in het buitengebied bij bedrijven. Klopt het 
dat zij vaker worden blootgesteld aan geur- en geluidsoverlast van bedrijven dan anderen? 
Hoe kunnen zij ook wonen op een plek die voldoet aan geluid en geurnormen?  
Daarnaast staan sommige straten van Woerden bekend als een plek waar veel overlast, 
drugsgebruik en criminaliteit voorkomt. Het gaat hier om Lekoord, Mauvestraat, 
Tournoysveld en de Jan Kriegestraat.  Plekken waar het niet goed toeven is volgens 
inwoners. Laat staan dat deze plekken optimale ontwikkelingskansen bieden, zoals andere 
inwoners in gemeente Woerden die hebben. Het is van belang hier iets aan te doen.  
 
Vrijheid: Daarnaast zou onderzocht moeten worden of er in Woerden mensen zijn die 
opgesloten worden of op andere wijze onrechtmatig in hun vrijheid beperkt. In het VN-
Verdrag staat dat mensen met en zonder beperking op gelijke voet van hun vrijheid moeten 
kunnen genieten (Artikel 14 Vrijheid en Veiligheid van de persoon). En dat een beperking in 
geen geval vrijheidsbeperking rechtvaardigt. In Nederland worden er meer mensen in hun 
vrijheid beperkt dan in andere Europese landen. Ook jongeren in de jeugdzorg. Vaak is 
onduidelijk hoe vaak en op welke grond een vrijheidsbeperkende maatregel op hen wordt 
toegepast (vgl. de dichte deur van een verpleeghuis). Terwijl er, ook in Nederland, 
alternatieven zijn. Het is onbekend hoe de situatie in Gemeente Woerden nu is. Op gelijke 
voet in vrijheid kunnen leven voor alle inwoners is een vereiste voor het realiseren van het 
VN-Verdrag. Ditzelfde geldt voor het vrij zijn van mishandeling, uitbuiting of misbruik.  
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10:  LEVENSVISIE & CULTUUR 
 

• Maak de samenleving diversiteitsproof!: hoe kun je verschillen overbruggen? 
Door met elkaar te praten, uitleg te vragen en door initiatieven te nemen die 
een diverse samenleving dichterbij brengen. Stimuleer deze initiatieven, door 
als inwoners, organisaties en gemeente daarin samen op te trekken.  

 > Evaluatie: In 2018 organiseerde Coming Out Woerden voor het eerst 
de Regenboogweek. Ook worden er, als de coronamaatregelen het 
toelaten, transgendercontactavonden georganiseerd. Een plek waar 
Woerdenaren met transgendergevoelens elkaar kunnen ontmoeten, 
openlijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen. En hun gevoelens 
een plek kunnen geven. Belangrijk is, dat er in ieder geval een sterk 
statement wordt neergezet in de gemeente: Je kunt zijn wie je bent en 
houden van wie je wilt. Dat nog niet iedereen het hiermee eens is, 
blijkt uit het bekladden van het gloednieuwe regenboogpad in 2019. 
Ook vertellen inwoners over (verborgen) gevallen van pesten, 
bijvoorbeeld in de café’s van Woerden. Het blijkt dat actie nog steeds 
nodig is. Daarom is er een Regenboogactieplan ontwikkeld. De 
actiepunten van dit actieplan staan in deze lokale inclusie agenda.  
Daarnaast is belangrijk dat we oog houden voor multiculturaliteit. Er 
zijn al een aantal multiculturele sportclubs in Woerden, zoals 
basketbalvereniging The Blue Drakes. Er zijn ook mooie voorbeelden 
van multiculturele bedrijven. Maar over het algemeen is het openbare 
leven nog erg wit. De Vrouwen van Woerden zijn een initiatief gestart 
om het idee dat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde samenleving 
te versterken. Het is van belang dat hier een vervolg op komt.   
 

• Invloed uitoefenen: werken aan diversiteit is ook zorgen dat iedereen invloed 
kan uitoefenen op zijn of haar omgeving, ook mensen die net wat anders 
denken dan anderen.  

> Evaluatie: Samen de samenleving maken. Dat is wat er in gemeente 
Woerden in grote mate gebeurt. Heel veel mensen zijn betrokken bij 
een initiatief, de organisatie van een evenement, of de sportclub of 
muziekvereniging van hun kinderen. Het verenigingsleven is sterk in 
gemeente Woerden. Niet iedereen hoeft even actief te zijn. Maar we 
kunnen wel streven naar een grotere diversiteit in onze club, initiatief, 
bestuur, college of festivalorganisatie. Veel verenigingen hebben hier al 
aandacht voor.  
Er wordt meer samen beleid gemaakt dan vijf jaar geleden in 
gemeente Woerden. Dat is een belangrijke vooruitgang. Wel gaat de 
communicatie niet altijd even goed, bijvoorbeeld rond het 
parkeerbeleid. Of worden belangrijke maatschappelijke partners niet 
altijd voldoende betrokken bij de totstandkoming van het beleid, zoals 
bijvoorbeeld bij de nieuwe inburgeringswet. Dit staat goede 
samenwerking in de weg. De komende periode is het van belang 
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hieraan te werken. Het is goed dat iedereen zijn of haar stem kan laten 
horen. Ook met spandoeken op straat. Ook als meningen afwijkend 
zijn. Dat is voorwaarde voor een democratisch proces. Daarnaast kan 
actiever worden gezocht naar samenwerking met andersdenkenden 
met een minderheidsstandpunt. Er is in Nederland sprake van veel 
kritiek op de landelijke overheid. Is dit ook in Woerden het geval? Een 
gezonde inclusieve democratie zoekt ook het minderheidsstandpunt 
op.  

• Structuren die ontmoeting bevorderen: geef structuren in de samenleving zo 
vorm dat diversiteit en elkaar op een vanzelfsprekende manier tegenkomen 
worden bevorderd.  

 > Evaluatie: De sofa van Woerden, is een prachtig voorbeeld van een 
element in de openbare ruimte dat ontmoeting bevordert. Ontmoeting 
tussen totaal verschillende mensen, die elkaar vooraf helemaal niet 
kennen. De grootst mogelijke diversiteit aan mensen maakt gebruik 
van de bank. En doordat de bank halfrond is, én lang genoeg, kunnen 
twee tweetallen op voldoende afstand op de bank zitten. En natuurlijk 
raak je dan in gesprek. Tweehonderd Woerdenaren hebben 
bijgedragen aan het ontwerp of het mozaïek van de bank. De Sofa van 
Woerden is een initiatief van de Meiden van Woerden. In de fysieke 
ruimte, maar ook in de sociale ruimte kunnen we meer plek geven aan 
dit soort initiatieven. Hoe ontwerp je een evenement zo, dat een 
verscheidenheid aan culturen, leeftijden, voorkeuren, talenten en 
beperkingen samenkomen? Wanneer een diversiteit aan mensen 
tijdens een evenement een actieve rol vervult, krijg je vanzelf 
verscheidene netwerken mee.  

 
Waar staan we nu? 
> Samen de samenleving maken. En daar een diversiteit aan mensen in betrekken. We zijn er 
beter in geworden. De afgelopen vijf jaar zijn er meer participatieve beleidsprocessen 
geweest dan daarvoor gebruikelijk was. Maar nog niet alles gaat goed. De communicatie kan 
beter. En op sommige vlakken kan er nog meer in worden geïnvesteerd om er samen echt 
goed uit te komen. Ook is het van belang nu de volgende stap te zetten naar het betrekken 
van een grotere diversiteit aan inwoners bij evenementen, bestuur, beleid, clubs, 
verenigingen en andere initiatieven.  
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11:  POLITIEK & HET OPENBARE LEVEN  
 

• Overbrug de kloof tussen inwoners, bestuur, politiek en ambtenaren: maak 
prioriteit van het overbruggen van de kloof tussen inwoners, bestuur, politiek 
en ambtenaren door anders te gaan samenwerken. 

> Evaluatie: Bij de ontwikkeling van de eerste Lokale Inclusie Agenda, 
de Routekaart Woerden Inclusief, zijn er zestig mensen geïnterviewd. 
Een derde van de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties 
begon toen haar of zijn verhaal met de vraag wat de huidige politiek 
aan het doen is. Er was stevige kritiek. Deze kritiek is er nu veel minder. 
Ook horen we meer verhalen van inwoners die beleidsadviseurs van de 
gemeente zijn tegengekomen in hun dagelijks werk. Deze afstand is 
ook kleiner geworden. Dit is een beweging die we met elkaar kunnen 
versterken.  

 
Waar staan we nu? 
> Inclusieve politiek: Uniek in Nederland is dat er in Woerden echt voorbeelden zijn van 
inclusieve politiek. Politici uit Woerden hebben hun verhaal verteld in het dit jaar opgezette 
leernetwerk: 'Versterken politieke en beleidsmatige participatie van mensen met een licht 
verstandelijke beperking' (Movisie, Zorgbelang inclusief, Ministerie Binnenlandse zaken). Wat 
de voorbeelden zo uniek maakt is dat er met recht sprake is van beleidsbeïnvloeding. En dat 
er sprake is van een onderlinge samenwerking die deelname aan het politieke proces 
bevordert. Het blijkt dat er in Nederland nauwelijks andere voorbeelden zijn te vinden van 
een inclusieve politiek. Wel moeten we constateren dat er veel minder sprake is van 
multiculturaliteit dan in de vorige raadsperiode. Met 9% niet-westerse migranten, en 7% 
westerse migranten in Gemeente Woerden mag er meer diversiteit bij.   
Daarnaast is er drie jaar geleden een Scan gedaan op toegankelijkheid van de stemlokalen 
door de organisatie Ongehinderd. Daaruit blijkt dat het overgrote deel toegankelijk is. We 
hebben tips gekregen voor verbetering. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
worden twee stemlokalen ingericht voor blinden en slechtzienden, bij eentje is een 
gebarentolk aanwezig. Daarnaast hebben zorgorganisatie Reinaerde, inwoners en gemeente 
Woerden workshops georganiseerd over stemmen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Deze workshops worden dit jaar, voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, 
ook gehouden. We werken bovendien aan hulp voor mensen met een verstandelijke 
beperking in het stemhokje. Daarin lopen we voor op andere gemeenten. Woerden heeft 
een lans gebroken voor de aanpassing van wetgeving. Die aangepaste wetgeving is 
toegezegd. Als vervolg hierop is de tijdelijke experimentenwet assistentie in het stemhokje 
in voorbereiding.  
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12.  COMMUNICATIE & DIENSTVERLENING  
Waar staan we nu? 
> In de Routekaart Woerden Inclusief was het thema communicatie & dienstverlening nog 
verdeeld over de andere thema’s. Voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat dit in de nieuwe 
lokale inclusie agenda een nieuw thema is geworden (samen met inclusieve politiek). Hierbij 
toch een kleine evaluatie van waar we nu staan.  
 
Toegankelijkheid in tekst & beeld: Ten tijde van de ontwikkeling van de eerste Lokale Inclusie 
Agenda was het webteam van gemeente Woerden al bezig met een plan voor een 
drempelvrije website. De website voldoet aan de strengste toegankelijkheidsvoorwaarden. 
De kennis over digitale inclusie bij dit team is groot. Op dit moment wordt er door het team 
communicatie ook goed gelet op de begrijpelijkheid van teksten op social media, in artikelen 
op de informatiepagina, in persberichten en toespraken. Ook is de procedure rond 
‘meldingen openbare ruimte’ nu goed geregeld. Het heeft een toegankelijke, mooie plek op 
de website gekregen. Dertig beleidsadviseurs zijn eind 2021 getraind in het gebruik van 
begrijpelijke taal in beleidsdocumenten (B1 taalniveau). Onder leiding van de bibliotheek 
hebben de schuldhulpverleners in de gemeente een training gehad in het begrijpelijk maken 
van hun dienstverlening via tekst & beeld (Taalakkoord). Het schrijven van begrijpelijke 
beleidsdocumenten, (standaard)brieven, standaard invulformulieren blijft ook hierna nog 
een aandachtspunt. Evenals het gemakkelijk toegankelijk maken van de beleidsdocumenten 
op de website van de gemeenteraad.  
Communicatie als veranderstrategie: Waar meer aandacht voor mag zijn is het gebruik van 
inclusieve beelden in communicatie uitingen. Laat je door middel van je communicatie de 
diversiteit in de samenleving zien? Vervullen inwoners gewaardeerde rollen in de 
samenleving? Of worden mensen onnodig afgebeeld of weggezet als afhankelijke 
zorggebruikers? Zo draagt communicatie bij aan de beeldvorming rond mensen en kan het 
als veranderstrategie worden ingezet richting een inclusieve samenleving. De portrettenserie 
in de coronacommunicatie is daar een mooi voorbeeld van.  
 
De balie van gemeente Woerden wordt als erg gastvrij ervaren. Ook bij navraag bij diverse 
bezoekers. Hier willen we graag verdieping aan geven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als 
mensen zich niet gemakkelijk uitdrukken of als verstaanbaarheid bij het loket lastig is? Voor 
bezoekers is het gebouw in principe rolstoeltoegankelijk. Maar je kunt als bezoeker niet 
zelfstandig bij de lift komen. Dat maakt gelijkwaardige deelname lastiger.  
Een aantal mensen van dienstverlening heeft een workshop gebarentaal gevolgd. Daarnaast 
is mogelijk om ter plekke aan de balie via ‘Klik voor teletolk’ een tolk gebarentaal aan te 
vragen, er is een mobiele ringleiding aanwezig. Ook het robotje in de hal ‘spreekt’ enkele 
zinnen gebarentaal. Een paspoort wordt indien gewenst thuisbezorgd. Daarnaast is het 
mogelijk om op verschillende manieren bezwaar te maken tegen een besluit: online, fysiek 
en per telefoon. 
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13: LEREND ORGANISEREN & VERANDEREN 
 

• Vormgeven aan Woerden Inclusief: Trek gezamenlijk op om aan 
bewustwording te werken op een praktische, inspirerende en humorvolle 
manier. Door al doende beelden te ontwikkelen, visionair, door gebruik te 
maken van foto en video. Werk daarbij van klein naar groot, en bottom-up. 
Houdt daarbij oog voor de diversiteit aan mensen.  

> Evaluatie: In Gemeente Woerden is de werkgroep ‘Iedereen doet 
mee!’ actief. Zij geven richting aan de ontwikkeling en uitvoering van 
de Lokale Inclusie Agenda, geven advies aan inclusieve initiatieven uit 
samenleving en gemeente. En nemen ook zelf initiatieven. Onder 
andere hebben zij het ‘Iedereen doet mee!’ Festival georganiseerd en 
zijn zij jury geweest voor de eerste ‘Iedereen doet mee!’ prijs. Het 
festival is een kleurrijk voorbeeld geweest van een evenement waarin 
diverse culturen, generaties, talenten en beperkingen samenkwamen. 
Er zijn belangrijke inhoudelijke gesprekken gevoerd, die hun plek 
hebben gekregen in de Lokale Inclusie Agenda. Leden van de 
werkgroep hebben samen met andere inwoners en organisaties foto’s 
en video’s gemaakt om de beweging naar de inclusieve samenleving 
kracht bij te zetten (zie ook de foto’s in deze Lokale Inclusie Agenda). 
Het festival is nog wat klein gebleven qua deelnemers. Mogelijk komt 
dat doordat het festivalprogramma per abuis niet op de middenpagina 
van de krant verschenen is. In de werkgroep is een behoorlijke 
diversiteit bereikt. Uit elk maatschappelijk veld is bovendien wel 
iemand vertegenwoordigd.  

• Leren van cocreatieve trajecten: Er zijn de laatste tijd een aantal 
ontwikkelingstrajecten gestart om samen met de samenleving beleid te 
maken. Wat kan daaruit worden geleerd voor een inclusief 
beleidsvormingsproces?  

> Evaluatie:  
Sinds 2017 zijn inwonersparticipatieprocessen een belangrijk 
onderwerp van gesprek geweest in de gemeente. Er zijn door 
beleidsadviseurs bijeenkomsten georganiseerd om van elkaar te leren: 
bv. Binnenstadsvisie, Cultuur, Verkeer, gebiedsgericht werken en 
‘Iedereen doet mee!’ Daarnaast is er een groep beleidsadviseurs actief 
geweest om een beleidskader voor beleidsparticipatie te ontwikkelen. 
Deze is vastgesteld. In januari 2022 is gestart met de werving van een 
nieuwe participatieadviseur in de gemeente. In het begin was het 
vormgeven van cocreatieve participatieprocessen echt nog een kwestie 
van leren van trial & error. Nu beginnen zich de te leren lessen goed af 
te tekenen. Deze betreffen voornamelijk de communicatie, de 
betrokkenheid van een grotere diversiteit aan mensen, en inclusieve 
werkwijzen tijdens het participatieproces. Onder andere door de 
projectgroep ‘Warmtevisie’ wordt er bewust naar gestreefd dit vorm te 
geven.  
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Waar staan we nu? 
> Als het gaat om het versterken van de beweging van onderop is het van belang dat er in de 
werkgroep wat meer culturen vertegenwoordigd zijn. Er mogen daarnaast nog wat meer 
ondernemers, clubs & verenigingen, onderwijsmensen en politici aansluiten om de beweging 
nog meer kracht bij te zetten. Eind 2021 kunnen we zeggen dat dat gelukt is. Al is het van 
belang om voor de vertegenwoordiging in de diversiteit aan inwoners én maatschappelijke 
velden steeds aandacht te blijven hebben. Ook kan er gebruik gemaakt van korte creatieve 
projecten om de beweging naar de inclusieve samenleving te versterken. De eerste plannen 
liggen hiervoor al in de werkgroep. Medewerkers van de gemeente geven aan dat er meer 
integraliteit (samenwerking & afstemming) nodig is binnen de gemeentelijke afdelingen, om 
inclusie goed te kunnen verankeren. Bijvoorbeeld tussen sport, cultuur, vastgoed, en 
communicatie. Zie verder Thema 10 Levensvisie & Cultuur.  
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