Enquête leden Vereniging Inclusie Nederland
juli 2016

We horen graag de mening van onze leden
Je bent lid van onze vereniging. Daar zijn we heel blij mee!
Om ons doel te bereiken, namelijk een beter leven voor mensen met een beperking in
Nederland, is het belangrijk om elkaar zoveel mogelijk te versterken. We weten dat veel
mensen in hun eigen lokale omgeving bezig zijn met kleinere en grotere initiatieven,
plannen hebben om belemmeringen in de samenleving op te heffen of op een andere
manier te werken aan een inclusieve samenleving.
Als vereniging willen we deze initiatieven zichtbaar maken, mensen met elkaar verbinden en
waar mogelijk initiatiefnemers verder helpen met informatie of praktische ondersteuning.
Zeker nu het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking op 14 juli 2016
geratificeerd wordt is het nog belangrijker om onze stem te laten horen en verbindingen te
leggen.
Zo laten we op Europees niveau via Inclusion Europe onze stem regelmatig horen, hebben
we meegedacht bij de organisatie van de ervaringsdag rondom VN Panels, helpen we het
VN Panel in Tynaarlo met het beheer van hun financiën en ondersteunen we initiatieven
rondom eenvoudig communiceren, BlueAssist en inclusief onderwijs.
Om dit nog beter te kunnen doen horen we graag jullie antwoorden op de volgende vragen.
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1. Welk thema vind jij belangrijk?
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1. Welk thema vind jij belangrijk?
6 reacties:
• Toegankelijkheid in de psychische zorg
• goede deskundigheid bevorderende trainingen zodat de veiligheid van de mensen die afhankelijk zijn van de zorg
beter gewaarborgd wordt t.t
• handicap c.q. beperking en zelfstandigheid
• dat mensen met een beperking niet alleen als consument van zorg worden gezien maar als volwaardig burger met
talenten, dromen over een goed leven en rechten op volwaardige participatie
• zorg en ondersteuning, inclusie, vervoer.
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2. De vereniging wil inclusie bevorderen en werkt aan
uitvoering van het VN verdrag. Wat moet voorrang krijgen?
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2. De vereniging wil inclusie bevorderen en werkt aan
uitvoering van het VN verdrag. Wat moet voorrang krijgen?
5 reacties:
• Handen en voeten geven aan inclusie. Voorbeeld: Afdwingen implementatietraject inclusief denken en werken t.a.v.
inrichting en beheer openbare ruimte, verkeer & vervoer, reclame- en uitstallingen- geveltuinenbeleid, materiaalkeuzes
en ontwikkeling ontbrekende materialen. Nu eindigt toegankelijkheid altijd onderaan het lijstje - men doet er iets aan
als het andere zaken als doorstroom geen kwaad doet - of toegankelijkheid wordt vergeten. Wat helpt: Integraliteit in
opdrachtverlening en uitvoering tot stand brengen. tools ontwikkelen; Beeldbestekken voorzien bijv. onvoldoende in
vastleggen hoe welke toegankelijkheid gerealiseerd moet worden. In aanbesteding regelen dat meerwerk ivm met
alsnog realiseren toegankelijkheid voor rekening aannemer is. Handboeken of ontwerprichtlijnen moeten verwerkt
worden in software voor ontwerpers en uitvoerders, verkeerskundigen etc.
• goede voorbeelden delen met elkaar en elkaar versterken door verbindingen te leggen want ze weten het wel is de
grootste valkuil
• Fisieke beperkingen krijgen steeds meer de aandacht. Het is noodzakelijk dat we mensen met een psychische beperking
(niet zichtbaar) er bij blijven betrekken.
• lokaal, bij instellingen, bij de overheid en bij burgers het begrip inclusie (niet alleen voor handicaps trouwens) doen
postvatten
• Samenwerken met andere organisaties om het VN-verdrag uit te laten voeren.
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3. Heb je zelf plannen en ideeën om hieraan te
werken?
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3. Heb je zelf plannen en ideeën om hieraan te werken?
27 reacties:
• Via mijn werk en in samenwerking met anderen
• toegankelijkheid in het onderwijs verbeteren.
• Schrijven over ontwikkelingen rondom toegankelijkheid sinds de invoering van het verdrag op 14 juli.
• Ja, via het adviseringstraject van de SMA, Sociaal Maatschappelijke Adviesraad
• via stichting Klokkenluidersvg
• Op meerdere fronten zijn wij hiermee bezig binnen Lelystad
• ervaringen met pilotproject toegankelijkheid openbare ruimte delen met de in het volgend antwoord genoemde
ambassadeurs.
• dmv inclusie bevorderende arrangementen te ontwikkelen en daar bekendheid aan te geven.
• verbindenen te leggen mbt kansen en ( on) mogelijkheden
• We proberen woonbuurtjes te realiseren voor iedereen (www.bontebuurtgenoten.nl)
• oa via PvdA netwerk Handicap en Beleid
• Het recht hebben is een goede stap, helaas wil dit nog niet zeggen dat mensen gelijke kansen krijgen of gelijk behandeld
worden. Versterken van sociale rollen heb ik ervaring mee en ik zou verhalen, kennis kunnen delen
• Ik ben vrijwilliger bij het VN Panel Oldambt
• In mijn eigen wijk geef ik daar steeds een stem aan
• presentatie geven over het VN verdrag en wat dit inhoud.
• Kennismarkt gehandicaptenzorg
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3. Heb je zelf plannen en ideeën om hieraan te werken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben actief betrokken bij projecten inzake verbetering langdurige nazorg ( geadopteerden en hun omgeving) en preventie tav
grensoverschrijdend gedrag tbv mensen met een verst.bep en hun omgeving (Driehoek). Opm: Heb dit al eens aangegeven
maar werd niet verder op ingegaan.
Via mijn vrijwilligers- en betaalde werk: naar toegankelijkheid kijken, alleen locaties die toegankelijk zijn gebruiken, in gesprek
en beleid beinvloeden
bijdragen aan organisatie van ontmoeting van noordelijke VN ambassadeurs deze zomer
Wij zijn in Amsterdam bezig met het schrijven van een manifest.
Ons project is inclusie in de praktijk met alle obstakels van dien: de mensen die aan ons project meewerken ervaren dat aan
den lijve en nemen die ervaring mee.
In eigen leefomgeving (Leidse Rijn Utrecgt) meer bekendheid geven, meer aandacht voor vragen en letten op
toegankelijkheidsproblematiek.
ik doe het al via het bestuur
Ondanks dat ik moeilijk de vind om mijn gevoel te verwoorden, probeer ik over mijn eigen ervaringen vertellen op
bijeenkomsten en vergaderingen.
Anderen helpen onderwijs inclusief te maken
Ik ben voorzitter van de lokale beweging U Onbeperkt. En onderwijsadviseur op het gebied van inclusief onderwijs. Ouders
mogen mij inzetten als krachtenbundelaar, betaald en onbetaald
Ja. Ik ben er al mee bezig via o.a. de Alliantie VN-verdrag, LFB en Ieder(in).
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4. Wil je hulp van andere mensen uit de Vereniging om jou
te ondersteunen in het realiseren van je plannen en ideeën.
Zo ja waarvoor?
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4. Wil je hulp van andere mensen uit de Vereniging om jou
te ondersteunen in het realiseren van je plannen en ideeën.
Zo ja waarvoor?
7 reacties:
• nu niet bekend
• Landelijk ambassadeurs met relevante deskundigheid zullen op partijen als ministeries, crow, swov, vervoersregio's, de
VNG, softwareontwikkelaars moeten afstappen. Dus een combi van beleidsmakers, beslissers en techneuten.
• bekendheid geven aan wat we mogelijk is en wat nodig is om dit te bereiken en wat het je kost aan tijd en energie of
wat je moet laten om met je beperking mee te doen
• Wellicht op een ander moment.
• Geen hulp nodig
• clientondersteuning van zelfstandig wonende mensen die aangewezen zijn op ondersteuning en zorg.
• Ben al bezig.
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5. Wil je bijdragen aan het werk van de Vereniging? Wat heb je
daarvoor nodig? En op welke manier? Bijvoorbeeld door het
organiseren van inclusieborrels, bijeenkomsten, verhalen en
ervaringen verzamelen, kennis delen etc.

enquête leden VIN - juli 2016

13

5. Wil je bijdragen aan het werk van de Vereniging? Wat heb je
daarvoor nodig? En op welke manier? Bijvoorbeeld door het
organiseren van inclusieborrels, bijeenkomsten, verhalen en
ervaringen verzamelen, kennis delen etc.
22 reacties:
• kennis delen, inclusieborrel, bijeenkomsten
• toe en voorlichting geven over wat ik doe.
• Een artikelenserie maken over wat er in de periode van een jaar zoal gebeurt in een stad als Amsterdam. Te beginnen met
of beleidsmakers op de hoogte zijn van de consequenties die het verdrag zou moeten hebben. En twee: wat ze er concreet
mee gaan doen.
• We hebben daar helaas geen tijd voor
• zie antwoord vraag 3.
• door voorbeelden aan te dragen van geslaagde inclusie bevorderende arrangementen en door kennis te delen.
• kennis delen en helpen daar waar nodig
• Wellicht op een ander moment.
• kennis en ervaring delen
• kennis delen en verhalen en ervaringen verzamelen
• Na de zomervakantie willen wij een bijeenkomst houden in Winschoten
• kennis delen
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5. Wil je bijdragen aan het werk van de Vereniging? Wat heb je
daarvoor nodig? En op welke manier? Bijvoorbeeld door het
organiseren van inclusieborrels, bijeenkomsten, verhalen en
ervaringen verzamelen, kennis delen etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via een programma waar ik vrijwilliger ben Zorg Verandert, kunnen wij bijeenkomsten houden om het VN verdrag en wat
dit betekent onder de aandacht te brengen.
ben lid van bestuur en wil op kleine schaal ontmoetingen in mijn omgeving organiseren
Kennis delen en ervaringen verzamelen
Kennis delen/ werk- ervaringsplek
Inclusief denken en leven bevorderen in mijn eigen leefomgeving. Er is (Leidsche Rijn, utrecht) voor zover ik weet een
belangenvereniging, maar door persoonlijke omstandigheden ben ik er tot nog toe nog niet aan toe gekomen om daar
contact mee te zoeken.
Ik wil de vereniging met een kleine financiele bijdrage ondersteunen.
ervaringen delen rond onderwijs tbv empowerment van ouders scholen leraren
kennis delen, publiciteit voor elkaar maken
Dat doe ik al.
diverse activiteiten
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Hartelijk voor het invullen van deze enquête!
Wat we nog willen vertellen:
We vergaderen als bestuur graag in het land bij leden. Laat ons weten als we bij jouw initiatief welkom zijn.
Als je informatie voor de website of facebook hebt, een vraag of een goed idee stuur het door naar
info@inclusienederland.nl
Like onze facebookpagina: https://www.facebook.com/inclusienederland/ en lees daar bijna dagelijks nieuws
over de inclusieve samenleving.
Met inclusieve groet,
Het bestuur van Vereniging Inclusie Nederland
Hans Kroon (voorzitter)
Heleen Hartholt (penningmeester)
Paul Imthorn (secretaris)
Mireille de Beer
José Smits
Jeroen Veldheer
www.inclusienederland.nl
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Mailchimp stats

enquête leden VIN - juli 2016

17

Mailchimp stats
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