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1 Formele achtergrond 
 

1.1 Formele Achtergrond van Lokale Inclusie Agenda 

De Verenigde Naties (VN) hebben in december 2006 een verdrag aangenomen over gelijke 

rechten voor mensen met een beperking. Het kan gaan om fysieke beperkingen, maar ook anderszins. 

Dit wordt ook vaak VN-verdrag Handicap genoemd. Dit VN-verdrag is sinds juni 2016 officieel van 

kracht in Nederland toen de regering het heeft geratificeerd. 

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de implementatie van het VN-verdrag op lokaal 

niveau. In het coalitieakkoord en het college uitvoeringsprogramma belooft het college een Lokale 

Inclusie Agenda. 

 

1.2 Doelstellingen van de Lokale Inclusie Agenda 
De bekrachtiging van het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid om te bouwen aan een 

samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen, de zogenaamde 

inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving zijn non-discriminatie, gelijke kansen, 

toegankelijkheid en respect voor inherente waardigheid en persoonlijke autonomie algemene 

beginselen. Strikt genomen gaat het om algemene mensenrechten. Het VN-verdrag benadrukt nog 

eens dat deze rechten ook gelden voor mensen met een beperking. De Lokale Inclusie Agenda is een 

belangrijke bouwsteen voor de uitwerking van dit verdrag. 

1.3 Samenwerking ervaringsdeskundigen  
Bij nieuw beleid willen we rekening houden met de positie van mensen met een beperking. De VNG 

formuleert dit als volgt: “Belangrijk uitgangspunt daarbij is ‘Niets over ons zonder ons’. Betrek altijd 

mensen met een beperking bij het maken van beleid en stellen van prioriteiten. 

Het VN-verdrag spreekt daarom bij de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuw beleid ook over 

“inclusief ontwerp” (inclusive design). Wanneer je bij het ontwerpen van beleid direct uitgaat van “de 

toegang en bruikbaarheid voor iedereen” in plaats van “toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde 

gebruiker” sluit je niemand uit.  

1.4. Reikwijdte 
Richtlijn is dat niet alle voorzieningen in de gemeente direct toegankelijk moeten zijn: het gaat om een 

geleidelijke verbetering. De term agenda is ook niet voor niets gekozen: het gaat in eerste instantie  

om het agenderen van onderwerpen, bewustwording zo je wilt, waar later actie op kan worden 

ondernomen. Waar het kan, zal uiteraard snel actie worden ondernomen. De actie hoeft niet altijd bij 

de gemeente te liggen, kan zeker ook op andere plaatsen liggen. 

Daarnaast kun je inclusie ook breder beschouwen dan puur de uitwerking van het VN-verdrag. 

“Iedereen doet mee” is essentieel. Om die reden zal bijvoorbeeld in de agenda ook aandacht zijn voor 

non-discriminatie. 
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2 Thematische benadering  
 

2.1 Manifest Iedereen doet mee 
De VNG heeft bijzondere aandacht voor uitwerking van het VN-verdrag.  Er is een manifest “Iedereen 

doet mee”, wat ondertekend is door meer dan 50 gemeenten. West Betuwe (als rechtsopvolger van 

Geldermalsen)  is een van de ondertekenaars.  

2.2 Thematische benadering  
Inclusie kan via verschillende lijnen aangevlogen worden. Een thematische benadering is hierbij 

belangrijk, zodat elk beleidsonderdeel de juiste aandacht krijgt. Binnen deze thematische benadering 

kunnen de punten van de lokale ervaringsdeskundigen (zie 1.3.) desgewenst hun prioriteit krijgen. 

De VNG heeft hiervoor een methode ontwikkeld. 

De basis is: Iedereen doet mee. De groep mensen om wie het gaat: mensen mét en zónder beperking. 

Mensen met een zichtbare beperking, mensen met een niet-zichtbare beperking en mensen zonder 

beperking. 

Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De 

samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om 

volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Het VN-Verdrag noemt daarvoor een aantal 

uitgangspunten die wij hebben samengevat in de woorden: gelijkheid, solidariteit, autonomie en 

participatie. 

Een paar onderwerpen zijn altijd van belang, vaak zelfs noodzakelijk, om te komen tot een inclusieve 

samenleving. Namelijk bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid. Deze driedeling zal de basis 

zijn van alle inzet die nodig is. Dit komt ook terug in de onderwerpen van de agenda, dit is de basis 

opbouw. 

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners. In 

de Index onderscheiden we zes levensdomeinen die voor iedereen van belang zijn: onderwijs & 

ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid & ondersteuning. 
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Schematisch is dit als volgt weergegeven. 

 

 

 

 

 

3 Onderwerpen Inclusieagenda 
 

Zoals bij 1.3 al aangegeven is de agenda tot stand gekomen in samenspraak met lokale 

ervaringsdeskundigen. De punten die zij aangeleverd hebben, zijn als eerste vertaald. Dit geheel in lijn 

met de insteek van het VN-verdrag. Waar nodig is de inclusieagenda aangevuld met andere 

onderwerpen en andere doelgroepen. 

 

 


