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Conclusies en aanbevelingen 

 
Inclusiviteit heeft aandacht 

 Houdt de gemeente ’s-Hertogenbosch in haar werkzaamheden en in het gemeentelijk beleid 

rekening met inwoners met een beperking? Het antwoord hierop is: ja. 

 

Grote interne betrokkenheid 

 De betrokkenheid van medewerkers binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch met inwoners met 

een beperking is groot: 

o Alle benaderde afdelingshoofden hebben de digitale vragenlijst over het omgaan met 

inwoners met een beperking in hun beleid en werkzaamheden beantwoord en ook een 

aantal medewerkers heeft input geleverd. 

o Op basis van inschatting van de afdelingshoofden, is ongeveer de helft van de 

medewerkers1 op de hoogte van het bestaan van het VN-verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap2. Het interne onderzoek en de berichten hierover op 

intranet, heeft de bewustwording hiervan onder de medewerkers verder vergroot. 
o De Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs zijn voor de gemeente 

’s-Hertogenbosch instrumenten om haar beleid uit te voeren in de lijn met het VN-

verdrag. 

o Bijna 85% van de 29 benaderde afdelingshoofden geeft aan dat hun afdeling in haar 

werkzaamheden actief rekening houdt met de belangen van inwoners met een 

beperking. Dit gebeurt door het hanteren van wetgeving en richtlijnen zoals de Richtlijn 

Toegankelijkheid (CROW), Handboek Toegankelijkheid (Vakmedianet Bouwdata B.V.) 

en/of Richtlijn voor toegankelijke websites (EN301549). Andere voorbeelden van 

manieren waarop medewerkers van de gemeente rekening houden met inwoners met 

een beperking zijn aandacht voor (rolstoel)toegankelijkheid, visuele hulpmiddelen en 

geluid bij bewonersbijeenkomsten, toegankelijke stembureaus, kwijtschelding van 

belastingen indien het inkomen of vermogen ontoereikend is vanwege de beperking, 

maatwerk, hulp en huisbezoeken. 

o In het Stadskantoor en Stadhuis zijn verschillende voorzieningen aanwezig, gericht op 

inwoners met een beperking en in het Stadskantoor kunnen gastvrouwen en -heren 

assisteren indien nodig. De inrichting van de Burgerplaza is afgestemd op inwoners 

met een beperking. 

o De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in het kader van cliëntparticipatie intensief 

overleg met het Gehandicaptenplatform, de Cliëntenraad Participatiewet, de 

Adviesraad Wmo & Jeugdhulp en de Seniorenraad. Dit houdt de lijntjes met de 

doelgroep kort. Daarnaast voert de gemeente regelmatig overleg met andere 

organisaties en ketenpartners, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn. 

o De reguliere gesprekspartners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn op 

verschillende manieren betrokken in beleidstrajecten, plannen en projecten. De 

gemeente raadpleegt hen regelmatig en de cliëntorganisaties geven de gemeente 

(gevraagd en ongevraagd) advies. Ook werkt de gemeente in diverse projecten met 

hen samen. 

o De gemeente vraagt het Gehandicaptenplatform af en toe om onderzoek te doen. 

o In participatietrajecten en bij bewonersbijeenkomsten kunnen (vertegenwoordigers 

van) inwoners met een beperking hun mening en advies geven. 

                                                      
1 De gemeente ’s-Hertogenbosch telt ongeveer 1.390 ambtelijke medewerkers per 1-1-2017 
2 In 2006 heeft de Verenigde Naties het internationale verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. 
Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor Nederland in werking getreden. 
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o In de communicatie en informatie vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch staat de 

begrijpelijkheid en het bereiken van alle doelgroepen centraal. De gemeente schrijft 

publieksinformatie zoveel mogelijk op B1 niveau en hanteert de regels van Klare Taal. 

De gemeentelijke toptakenwebsite voldoet aan de Europese standaard EN301549 en 

heeft sinds kort een voorleesfunctie. 

Grote betrokkenheid van vertegenwoordigers van inwoners met een beperking 

 De betrokkenheid van vertegenwoordigers van inwoners met een beperking binnen de 

gemeente ’s-Hertogenbosch is ook groot: 

o De vier organisaties waar de gemeente intensief overleg mee voert waren zeer bereid 

om hun input te leveren voor het onderzoek naar de beleving van inclusiviteit door 

inwoners met een beperking in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij hebben veel 

praktische aandachtspunten naar voren gebracht en ook suggesties gedaan voor te 

benaderen belangen- en cliëntenorganisaties voor de digitale vragenlijst. 

o Vertegenwoordigers van inwoners met een beperking denken graag mee als er ideeën 

of plannen zijn en brengen graag hun kennis en ervaringen vanuit de doelgroep in. Het 

liefst doen zij dat in een zo vroeg mogelijke fase. 

o Het Gehandicaptenplatform houdt jaarlijks praktijkdagen op locatie c.q. rondgangen 

door de stad met raadsleden en ambtenaren. Ook doet het Gehandicaptenplatform 

jaarlijks onderzoeken (soms in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch), 

signaleert knelpunten en geeft advies over benodigde voorzieningen. 

Algemene aandachtspunten uit het onderzoek 

 Het interne onderzoek naar de wijze waarop de gemeente ’s-Hertogenbosch in haar beleid en 

werkzaamheden rekening houdt met inwoners met een beperking levert samen met de input 

vanuit de interviews met en enquêtes onder (vertegenwoordigers van) inwoners met een 

beperking, een aantal algemene aandachtspunten en mogelijke praktische oplossingen op: 

 

o Bewustwording en begrip vergroten: 

 Interne bewustwording: praktijkervaringen opdoen, organisaties/inwoners met 

een beperking uitnodigen om voorlichting te geven, campagnes initiëren en 

ondersteunen, ambassadeurs voor de doelgroep instellen, doelgroep in een zo 

vroeg mogelijk stadium betrekken in beleidstrajecten, plannen en projecten, 

trainingen. 

 Externe bewustwording: (herhaaldelijke) campagnes in de media, voorlichting 

zowel op scholen als in wijken, bij het bedrijfsleven en overige partijen, in 

gesprekken tussen gemeente en andere partijen alert zijn op aandacht voor 

toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid voor inwoners met een 

beperking. 

 

o Toegankelijkheid als norm, ontoegankelijkheid als uitzondering: 

 Doelgroep betrekken in het inzichtelijk maken van knelpunten op het gebied 

van toegankelijkheid. Samen met de doelgroep bekijken of en zo ja hoe deze 

knelpunten op te lossen zijn.  

 Structureel toepassen van aanwezige richtlijnen om de toegankelijkheid, 

bereikbaarheid en bruikbaarheid van voorzieningen en hun omgeving voor 

inwoners met een beperking te bevorderen. 

 Bekijken of en zo ja hoe toegankelijkheid geformaliseerd kan worden in 

vergunningen, subsidieverlening en richtlijnen.  
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o Communicatie, informatie en dienstverlening optimaliseren: 

 Opstellen van een plan van aanpak voor digitale toegankelijkheid en, waar 

relevant, de doelgroep betrekken. 

 Opstellen van een plan van aanpak hoe om te gaan met niet-digitaal vaardigen 

en, waar relevant, de doelgroep betrekken. 

 Brieven van de gemeente waarvan de doelgroep aangeeft dat zij deze moeilijk 

vindt om te begrijpen, met de doelgroep bespreken. 

 Hulp en ondersteuning blijven bieden voor minder digitaal vaardigen en 

anderen die behoefte hebben aan face to face en/of telefonisch contact. 

 Aandacht voor specifieke bejegening van inwoners met psychische problemen. 

Zij ervaren vooral problemen in de omgang met anderen. Vriendelijkheid, rust, 

steun, structuur en persoonlijke hulp zijn voor hen van belang. 

 Informatie over voorzieningen waar nodig beter ontsluiten: wanneer de 

doelgroep op zoek gaat moet informatie snel vindbaar zijn. 

 Samen met belangenorganisaties nadenken over eventuele nieuwe 

communicatie/voorlichtingsmethoden en middelen voor inwoners met een 

beperking. 

 

o Algemeen waar mogelijk, maatwerk waar moet: 

 Een zo normaal mogelijke behandeling en omgang met inwoners met een 

beperking is wenselijk. Dit betekent uitgaan van mogelijkheden in plaats van 

beperkingen. 

 Wanneer algemene voorzieningen niet toereikend zijn, is maatwerk het 

uitgangspunt. 

 Inwoners met psychische problemen hebben tijd nodig om aan veranderingen 

te wennen. Een langzaam invoeringstempo bij de kanteling in de woonzorg en 

bij de reorganisatie van maatschappelijke steunpunten is voor hen van belang 

evenals behoud van professionele zorgkwaliteit. Dit kan samen met Reinier van 

Arkel worden opgepakt. 

 

o Kennis aan de voorkant vergroten:  

 Scholing, training en het opdoen van praktijkervaringen kan een ‘match’ 

(bijvoorbeeld met woonruimte, zorg- en welzijnsvragen) sneller tot stand 

brengen en vermijdt ‘mismatches’. 

 Scholing en training vergroot de professionaliteit van de bejegening van en 

omgang met inwoners met een beperking. 

 

Hoe nu verder? 

 Om concrete vervolgstappen te maken in het meedoen van inwoners met een beperking in ’s-

Hertogenbosch, verdient het aanbeveling om: 
o Een lokale werkagenda op te stellen. Het volgende is daarbij van belang: 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt de werkagenda op in samenwerking met 

de organisaties waar zij intensief overleg mee voert (Gehandicaptenplatform, 

de Cliëntenraad Participatiewet, de Adviesraad Wmo & Jeugdhulp en de 

Seniorenraad).  

 Er worden concrete acties voor de korte termijn benoemd en 

geoperationaliseerd met betrokken partijen (quick wins). 

 Er worden acties en ambities voor de langere termijn benoemd en uitgewerkt 

met betrokken partijen. Daarbij wordt gekeken of en zo ja, hoe deze in andere 

(bredere) opgaven meegenomen kunnen worden. 
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 Zowel bij de acties voor de korte als langere termijn wordt telkens gekeken 

welke doelgroepen dit betreft en met welke partijen in dat kader het beste en 

zo efficiënt mogelijk kan worden samengewerkt. Dat kunnen bijvoorbeeld 

cliënt- en belangenorganisaties zijn, maar ook ketenpartners, corporaties, zorg-

welzijns-, culturele- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, sportaanbieders, 

horeca, vervoerders en/of andere organisaties of inwoners.  

 Kennis, ervaringen en best practices, ook van buiten de gemeente ’s-

Hertogenbosch, worden met elkaar gedeeld en gebruikt. Dit bevordert een zo 

efficiënt mogelijke werkwijze. 

 

o Op basis van de lokale werkagenda kan behoefte ontstaan aan aanvullende informatie 

en/of nader onderzoek. Dit kan via nadere interviews met cliënten- en 

belangenorganisaties en door de doelgroepen zelf gerichter te benaderen. De 

diversiteit van de doelgroep betekent dat per doelgroep een specifieke benadering 

nodig is en vragen en thematiek anders zullen zijn.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap 

In 2006 heeft de Verenigde Naties (VN) het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap3 aangenomen. De volledige participatie en inclusie van mensen met een handicap in de 

samenleving staat in het verdrag centraal. Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor Nederland in werking 

getreden. Dit brengt met zich mee dat de landelijke en gemeentelijke overheden er de komende tijd 

voor moeten gaan zorgen dat hun beleid voldoet aan het VN-verdrag. Zo moeten wetten en regels 

veranderen zodat mensen met een beperking gelijke rechten hebben. Gemeenten, organisaties voor 

zorg en welzijn, bedrijven en scholen moeten er voor zorgen dat iedereen mee kan doen en welkom is 

en mensen met een beperking moeten duidelijk maken waarom het VN-verdrag belangrijk is. De 

inclusieve samenleving hoeft niet van de ene op de andere dag een feit te zijn. Het is een geleidelijk 

transformatieproces in de gehele samenleving. 

 

Gemeente ’s-Hertogenbosch omarmt VN-verdrag  

De gemeente ’s-Hertogenbosch omarmt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. Zij vindt het belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk meedoet in de gemeente ’s-

Hertogenbosch. De Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs zijn voor de 

gemeente goede instrumenten om een effectief beleid te voeren in de lijn met het VN-verdrag. Maar het 

VN-verdrag beslaat meer terreinen, waaronder middelbaar en hoger onderwijs, verkeer en vervoer, 

ondersteuning, cultuur, sport, horeca, ruimtelijke ordening, wonen enzovoort. 

 

Uitvoering motie ‘Uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking’ 

Op 21 september 2016 heeft de gemeenteraad de door GroenLinks ingediende motie ‘Uitvoering van 

het VN-verdrag voor mensen met een beperking’ aangenomen. In de motie wordt een plan van aanpak 

gevraagd voor de lokale invoering van het VN-verdrag. In een brief van 5 oktober 2016 is de 

gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop de motie zal worden uitgevoerd: namelijk door het 

in kaart te gaan brengen hoe het gemeentelijk beleid (op tal van onderwerpen) zich verhoudt tot de 

intenties van het VN-verdrag. 

 

Parallel aan de inventarisatie van inclusie binnen het gemeentelijk beleid, is er onderzoek gedaan naar 

de beleving onder de (vertegenwoordigers van de) doelgroepen waar het VN-verdrag zich op richt: 

mensen met een langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking of chronische ziekte. 

 

 

1.2 Aanpak 

De afdeling Onderzoek & Statistiek heeft, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de afdeling 

Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie, een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar inclusiviteit in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

                                                      
3 De omschrijving van de groep personen met een handicap luidt volgens het VN-verdrag: personen met langdurige fysieke, 
mentale, intellectuele of zintuigelijke beperking en die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 
effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. 

Wat houdt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in? 

Het doel van VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking is: ‘het volledige genot door alle 
personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te 
bevorderen, beschermen en te waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te 
bevorderen.’ 
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Het onderzoek bestaat uit twee delen: 

a. Inventarisatie van inclusiviteit binnen het gemeentelijk beleid 

b. Onderzoek naar de beleving van inclusiviteit door (vertegenwoordigers van) inwoners met een 

beperking 

 

Ad a. Inventarisatie van inclusiviteit binnen het gemeentelijk beleid 

 

De centrale vraag in het interne onderzoek luidt: 

 

Houdt de gemeente ’s-Hertogenbosch in haar werkzaamheden en in het gemeentelijk beleid rekening 

met inwoners met een beperking?  

 

Bij deze centrale vraag worden de volgende deelvragen onderscheiden:  

 Is het inwerking treden van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

voor Nederland bij de beleidsafdelingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch bekend? 

 Is er binnen het gemeentelijk beleid aandacht voor inwoners met een beperking?  

 Worden inwoners met een beperking c.q. lokale adviesorganen en vertegenwoordigers van 

inwoners met een beperking betrokken in beleidstrajecten, plannen en projecten? 

 
De publicatie ‘Quick scan inclusief beleid; op weg naar inclusief beleid voor mensen met een beperking’ 

van Zet, heeft als leidraad gediend voor het opstellen van een vragenlijst. 29 afdelingshoofden van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch zijn benaderd om vragen over hun beleid en werkzaamheden te 

beantwoorden. De afdelingshoofden zijn, voor zover mogelijk, eerst telefonisch benaderd om het 

onderzoek aan te kondigen en toe te lichten. Vervolgens kregen zij een mail met een persoonlijke link 

naar een digitale vragenlijst. Deze bestond deels uit vragen die voor iedereen bestemd waren en deels 

uit vragen specifiek op de betreffende afdeling gericht. Alle 29 benaderde afdelingshoofden hebben de 

digitale vragenlijst ingevuld. In het P-overleg is de personele kant besproken. Specifieke vragen over 

de werkzaamheden van afdelingen binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling zijn per mail naar 

de betreffende beleidsmedewerkers gestuurd. 

Er is twee keer een bericht op intranet geplaatst met een link naar de vragenlijst. Op deze manier hebben 

ook medewerkers die geen persoonlijke mail hebben ontvangen, input geleverd.  
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Ad b. Onderzoek naar de beleving van inclusiviteit door (vertegenwoordigers van) inwoners met een 

beperking 

 

Parallel aan de inventarisatie van inclusie binnen het gemeentelijk beleid, is er onderzoek gedaan naar 

de beleving onder de (vertegenwoordigers van de) doelgroepen waar het VN-verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap zich op richt: mensen met een langdurige fysieke, mentale, intellectuele 

of zintuiglijke beperking of chronische ziekte. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de reguliere 

gesprekspartners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit zijn: het Gehandicaptenplatform, de 

Cliëntenraad Participatiewet, de Adviesraad Wmo & Jeugdhulp en de Seniorenraad. Er is ook 

gesproken met de jongerenambassadeurs. Voorafgaand aan de gesprekken is gevraagd om de 

vragenlijst die opgesteld is voor (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking in te vullen.  

 
Behalve de reguliere gesprekspartners van de gemeente, zijn diverse cliënten-/belangenorganisaties 

die inwoners met een beperking in de gemeente ’s-Hertogenbosch vertegenwoordigen, telefonisch en 

per mail benaderd om te vragen of zij een digitale vragenlijst zouden willen invullen. De vragenlijst ging 

over een breed scala aan onderwerpen waaronder het dagelijks leven, vervoer, openbare gebouwen, 

wonen, omgaan met elkaar, onderwijs, sport, vrije tijd, dagbesteding en dienstverlening van de 

gemeente.  

In totaal zijn 25 vragenlijsten volledig ingevuld, waarvan driekwart door vertegenwoordigers van 

inwoners met een beperking. Hoewel het absolute aantal volledig ingevulde vragenlijsten beperkt is, 

biedt dit wel een indicatie van hoe inwoners met een beperking het wonen en leven in de gemeente ’s-

Hertogenbosch ervaren. 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport geeft inzicht in de belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken. Dit gebeurt aan de 

hand van een aantal thema’s. Dit zijn: 

 Informatie, communicatie en dienstverlening van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 Belangenbehartiging van inwoners met een beperking 

 Dagelijks leven (voorzieningen, vervoer, openbare gebouwen, omgaan met elkaar) 

 Sport en vrije tijd 

 Wonen en woonomgeving 

 Onderwijs 

 Dagbesteding, vrijwilligerswerk en regulier werk 
 

Elk hoofdstuk begint met een kader. Hierin staat wat de gemeente ’s-Hertogenbosch op dit thema doet 

en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. De meeste aandachtspunten zijn praktisch van aard en 

komen voort uit het onderzoek onder (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking. Ook vanuit 

het interne onderzoek is een aantal concrete aandachtspunten c.q. suggesties naar voren gebracht. De 

tekst onder het kader gaat nader in op de bevindingen uit beide onderzoeken. Hier worden de 

aandachtspunten en wie deze expliciet naar voren heeft gebracht nader toegelicht. 
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2. Informatie, communicatie en dienstverlening van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Publiekscommunicatie op B1 niveau, Klare Taal 

√  Toptakenwebsite voldoet aan de Europese standaard EN301549, voorleesfunctie op website 

√  Professionele manier van omgaan met inwoners met een beperking 

√  Wijkpleinen en wijkpunten waar men terecht kan voor face to face en telefonische informatie, advies en hulp 

√  Klantsessies voor ontwikkeling website Boschwijzer 

√  Monitoring klanttevredenheid en systeem terugkoppeling voortgang meldingen Meldpunt Schoon, Heel, Veilig 

√  Onderzoeken specifiek gericht op inwoners met een beperking 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Ondersteuning (blijven) bieden aan minder digitaal vaardigen  

◊  Opstellen plan van aanpak hoe om te gaan met niet-digitaal vaardigen 

◊  Kijken naar (ver)nieuwe(nde) communicatie, voorlichtingsmiddelen en onderzoeksmethoden  

◊  Links op gemeentelijke websites naar andere websites, zoals Boschwijzer, special sports 

◊  Websites van de gemeente bekijken op toegankelijkheid 

◊  Opstellen plan van aanpak voor digitale toegankelijkheid 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Taalgebruik en toonzetting van brieven  

  Braille of grote letterdruk op papier 

  Toegankelijkheid website visueel beperkten 

  Contactmogelijkheid met gemeente prominenter op de website 

  Doelgroep betrekken bij testen van website, screenen van brieven, nieuwe uitingen 

  Links op gemeentelijke website naar andere websites, zoals Boschwijzer, special sports 

  Niet alles digitaal en hulp voor minder digitaal vaardigen bijvoorbeeld bij digitale aanvraagprocedures  

  Concrete afspraken: bijvoorbeeld terugbelafspraken 

 

 

Begrijpelijkheid en bereiken doelgroep 

 Begrijpelijkheid voor en het bereiken van alle doelgroepen staat centraal in de communicatie 

en informatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch richting haar inwoners. Ook bij het 

organiseren van bijeenkomsten wegen een goede toegankelijkheid en faciliteiten voor de 

doelgroep altijd mee. 
 

Contacten met inwoners met een beperking 

 Ongeveer 80% van de 29 benaderde afdelingshoofden geeft aan dat hun afdeling ervaringen 

heeft met contacten met inwoners met een beperking. Dat kan face to face zijn, in gesprekken, 

bij de balie, telefonisch of op locatie. Dat laatste kan zijn bij bewonersbijeenkomsten, maar ook 

thuis bij bedlegerige inwoners die een product (rijbewijs of paspoort) willen aanvragen, of bij 

keukentafelgesprekken.  
 
Publieksinformatie en uitingen 

 Publieksinformatie schrijft de gemeente ’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk op B1 niveau. Dat 

geldt ook voor berichten in de lokale en social media. 

 De gemeente past de regels van Klare Taal bewust toe op al haar uitingen (schriftelijk, digitaal, 

beeldmateriaal et cetera). De hoofdregels van Klare Taal zijn: korte zinnen, zo min mogelijk 

passief taalgebruik, maximaal één komma per zin, één (hoofd)boodschap per bericht en een 

overzichtelijke lay-out. 
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 Andere manieren waarop de gemeente in haar communicatie rekening houdt met inwoners met 

een beperking, zijn het veelvuldig gebruik van beeldmateriaal en posters met illustraties. Ook 

maakt zij gebruik van explanimation (uitlegvideo’s), ofwel animatievideo’s waarin een dienst, 

product of idee op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Lastig uit te leggen onderwerpen 

worden hiermee snel en simpel inzichtelijk gemaakt. 

 Behalve de uitingen die de gemeente al gebruikt, komt uit het interne onderzoek de suggestie 

naar voren om te kijken of er nieuwe vormen van uitingen gewenst zijn die specifieke 

doelgroepen (meer) aanspreken. Dit zou samen met de doelgroepen opgepakt kunnen worden. 

Informatie en folders in de vorm van voelboekjes, tentoonstellingen die beleefd en aangeraakt 

mogen worden zijn enkele voorbeelden die als idee genoemd zijn voor de doelgroep visueel 

beperkten. 

 

Informatie op papier 

 (Vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking vinden de folders van de gemeente over 

het algemeen goed te begrijpen. De brieven vinden zij af en toe moeilijk te begrijpen omdat het 

taalgebruik te technisch is en de toonzetting niet altijd even vriendelijk overkomt. De wijkpleinen 

kunnen de brieven meestal goed aan hen uitleggen. (Vertegenwoordigers van) inwoners met 

een beperking stellen voor om de in hun ogen moeilijke brieven van de gemeente, met de 

doelgroep zelf en de gemeente te bekijken en te bespreken. 

 Verder merken (vertegenwoordigers van) inwoners met een visuele beperking op dat er geen 

braille op papier voorhanden is en ook geen grote letterdruk. 

 
Website van de gemeente 

 De algemene toptakenwebsite van de gemeente, www.s-hertogenbosch.nl, is ingericht op Klare 

Taal en voldoet aan de Europese standaard EN301549 4 . Dit betekent dat op de website 

webrichtlijnen worden toegepast die rekening houden met de begrijpelijkheid en 

toegankelijkheid voor inwoners met een beperking. De recente implementatie van een 

readspeaker (voorleesfunctie) op de toptakenwebsite vergroot de toegankelijkheid voor 

inwoners met een visuele beperking. 

 Slechtzienden geven aan dat zij moeilijk met de gemeentelijke website overweg kunnen. Zij 

hebben de techniek Optical Character Recognition (OCR) nodig op onderdelen van de website. 

Dit hebben zij nodig om in Pdf- en Word-documenten te kunnen werken en tabellen te kunnen 

‘lezen’ c.q. kolommen te kunnen herkennen. De toegankelijkheid van kantoorbestandsformaten, 

waaronder Pdf- en Word-documenten, is één van de uitzonderingen die in de Europese 

standaard EN301549 zijn benoemd. 

 De Europese richtlijn wordt in 2018 omgezet in een wettelijk kader. Ter voorbereiding hierop zal 

de gemeente ’s-Hertogenbosch de komende tijd werken aan een plan van aanpak voor digitale 

toegankelijkheid. Waar mogelijk, zal de gemeente proberen om de doelgroep te betrekken, 

bijvoorbeeld voor feedback of het testen van de website. 

 Uit gesprekken is verder naar voren gekomen, dat inwoners met een beperking niet altijd hun 

weg kunnen vinden op de website. Als voorbeeld wordt het maken van een afspraak c.q. contact 

leggen met de gemeente genoemd. Dit staat helemaal onderaan op het beginscherm en is 

alleen door te scrollen te vinden, omdat het niet op één scherm te zien is.  

 Als tip geven (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking aan, om de website te 

testen met de doelgroep en teksten te laten screenen met de Accessibility Leesniveau Tool. De 

                                                      
4 Per 1-1-2017 zijn de webrichtlijnen, vervangen door de Europese standaard EN301549. De Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0 zijn in de EN301549 opgenomen. In de EN301549 staan uitzonderingen. Kantoorbestandsformaten 
(Pdf-documenten, documentformaat van Microsoft Office en (opensource) equivalenten) hoeven bijvoorbeeld, volgens de 
nieuwe Europese richtlijn, niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. 
De Europese richtlijn wordt eind 2018 omgezet in de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Toegankelijkheid is dan een 
wettelijke verplichting. Meer informatie is te vinden op www.digitoegankelijk.nl. 



 

13 
 

gemeente ’s-Hertogenbosch past echter al de regels van Klare Taal bewust toe met behulp van 

een andere speciale landelijk erkende Klare Taal-tool.  

 Behalve de toptakenwebsite van de gemeente, zijn er afdelingen/sectoren die één of meerdere 

eigen websites (mede)beheren. Het is niet duidelijk of deze ook voldoen aan de Europese 

standaard EN301549 en in hoeverre deze begrijpelijk en toegankelijk zijn voor inwoners met 

een (visuele) beperking. Ook deze zouden samen met de doelgroep bekeken kunnen worden. 

 
Website Boschwijzer 

 In het project Boschwijzer werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch, samen met Juvans, Divers, 

GGD en MEE, aan betere informatie, advies, hulp en ondersteuning in het sociaal domein. 

 Onlangs is een tweetal klantsessies gehouden rondom de website van Boschwijzer die naar 

verwachting eind 2017 online gaat. De belangrijkste aandachtspunten die naar voren kwamen 

zijn: houd de website rustig, zonder bewegende plaatjes; zorg dat de website niet te veel 

(maximaal vier) lagen heeft anders raken mensen de weg kwijt; maak zoeken op drie manieren 

mogelijk (via zoekbalk, via tegels met plaatjes/pictogrammen en via header/balk met 

onderwerpen). De website moet vooral de weg wijzen en motiveren om hulp te zoeken. 

 In het programma van eisen dat de gemeente heeft opgesteld voor de website van Boschwijzer, 

staat, onder andere, dat deze moet voldoen aan de eisen van Drempelvrij en dat de teksten op 

B1 niveau worden geschreven. De website krijgt ook een voorleesfunctie. 

  

Digitalisering 

 De samenleving is steeds meer aan het digitaliseren. Ook de gemeentelijke dienstverlening en 

communicatie gebeurt steeds meer digitaal. Dat is voor veel inwoners een prettige ontwikkeling, 

omdat ze daardoor zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe zij producten/diensten/informatie 

van de gemeente aan kunnen vragen. Echter, deze ontwikkeling is niet voor iedere inwoner 

positief. Er zijn inwoners die het tempo van deze ontwikkelingen niet bij kunnen/willen houden. 

Juist voor hen is het belangrijk dat de gemeente (naast alle digitale mogelijkheden) ook de 

andere kanalen beschikbaar houdt. Het verdient aandacht om nader in beeld te brengen welke 

doelgroepen welke problemen ervaren met de digitalisering van de gemeentelijke 

dienstverlening en hoe hier het beste op ingespeeld kan worden. De gemeente ’s-

Hertogenbosch zal de komende tijd een plan van aanpak opstellen hoe om te gaan met niet-

digitaal vaardigen. Waar relevant zal zij (vertegenwoordigers van) de doelgroep hierin proberen 

te betrekken. 

 Inwoners kunnen bellen naar de gemeente en een afspraak maken om langs te komen. Op de 

huidige wijkpleinen, de zes wijkpunten en de twee dependances die in het kader van de 

Boschwijzer worden ontwikkeld, kunnen inwoners ook terecht voor face to face informatie en 

advies. Dat kan bijvoorbeeld als men vragen heeft, als men behoefte heeft aan een persoonlijk 

gesprek of als men digitaal onvoldoende vaardig is. Ervaring leert dat mensen graag iemand 

spreken over hun vraag, hetzij om een bevestiging te krijgen van het antwoord dat zij op internet 

hebben gevonden, hetzij omdat hun vraag te persoonlijk of complex is om op internet een 

antwoord te vinden. Telefonisch en face to face contact blijft onmisbaar in het informeren en 

adviseren van mensen. 

 

Concrete afspraken 

 (Vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking vinden dat medewerkers van de 

gemeente op een professionele manier omgaan met inwoners met een beperking en dat 

medewerkers over het algemeen hun vragen goed kunnen beantwoorden. Soms is wat meer 

kennis aan de voorkant nodig, bijvoorbeeld over het herkennen van problematiek van mensen 

met een beperking, ziektebeelden en bijbehorende richtlijnen en protocollen. Dit laatste komt 

ook uit het interne onderzoek naar voren. 
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 Als een medewerker niet direct een antwoord op een vraag kan geven of niet aanwezig is, wordt 

vaak afgesproken om terug te (laten) bellen. Inwoners met een beperking geven aan dat zij het 

liefst een zo concreet mogelijke terugbelafspraak maken. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. 

Als zij te horen krijgen dat zij ‘deze week worden teruggebeld’, gaan zij zich onnodig zorgen 

maken als het een paar dagen duurt. 

 Duidelijkheid is ook gewenst als meldingen worden gedaan bij het Meldpunt Schoon, Heel, 

Veilig. Het is nu volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking onduidelijk wat 

de procedure en het tijdpad is c.q. wat er met een melding wordt gedaan. Voor inwoners met 

een beperking is het vaak heel belangrijk dat snel actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld bij 

meldingen over gaten in straten of stoepen waar zij met hun rolstoel in zijn blijven steken. Dan 

is het prettig om te weten wat de status is van de melding die zij hebben gemaakt. Op de 

gemeentelijke website is een kaart beschikbaar met (openstaande) meldingen. Gekeken zou 

kunnen worden of het mogelijk is om hier wat aanvullend informatie over meldingen in op te 

nemen. De gemeente monitort de klanttevredenheid over de openbare ruimte en werkt aan een 

systeem om de terugkoppeling van de voortgang van meldingen bij het Meldpunt Schoon, Heel, 

Veilig te verbeteren. 
 
Onderzoeken naar de leefsituatie van inwoners met een beperking 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch doet behalve algemene onderzoeken naar de leefsituatie van 

haar inwoners ook onderzoeken die specifiek gericht zijn op inwoners met een beperking. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: Wmo monitor, Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd, 

Onderzoek kind & opvoeding en het onderzoek ‘Kunnen inwoners met een beperking meedoen 

in ’s-Hertogenbosch’. In het interne onderzoek wordt de suggestie gedaan om te kijken of en zo 

ja, hoe de gemeente eventueel, op termijn, algemene enquêtes en rapportages beter 

toegankelijk zou kunnen maken voor inwoners met een beperking. 
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3. Belangenbehartiging van inwoners met een beperking 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Intensief overleg met Gehandicaptenplatform, Cliëntenraad Participatiewet, Adviesraad Wmo & Jeugdhulp,  

    Seniorenraad en samenwerking bij projecten 

√  Overleg met andere organisaties/ketenpartners 

√  Korte lijnen met doelgroep benutten 

√  Praktijkdagen met Gehandicaptenplatform 

√  Gehandicaptenplatform doet onderzoeken, ook op verzoek van gemeente 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Ambassadeurs voor inwoners met een beperking instellen 

◊  Meer bewustwording van praktijk door zelf ervaringen op te doen 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Gebruik maken van kennis en kunde van de doelgroep in een zo vroeg mogelijke fase 

  Praktijkervaringen opdoen, meer bekendheid met wat er speelt  

 
 
Gesprekspartners van de gemeente 

 De gemeente heeft een aantal gesprekspartners c.q. adviesorganen waarmee zij intensief 

overlegt. Dit zijn het Gehandicaptenplatform, de Cliëntenraad Participatiewet, de Adviesraad 

Wmo & Jeugdhulp en de Seniorenraad. Het doel van de gesprekken is om signalen vanuit de 

praktijk te bespreken, de juiste partijen samen te brengen en de knelpunten, waar dat kan, ook 

op te lossen.   

 Het Gehandicaptenplatform behartigt de belangen van inwoners inde gemeente ’s-

Hertogenbosch met een handicap. Zij richt zich vooral op de toegankelijkheid, mobiliteit en 

veiligheid en iets minder vaak op scholing, wonen, zorg, arbeid en inkomen. Het 

Gehandicaptenplatform doet onderzoeken (ook op verzoek van de gemeente), geeft advies 

over benodigde voorzieningen en houdt praktijkdagen op locatie met raadsleden en 

ambtenaren. 

 Ongeveer de helft van de 29 afdelingshoofden geeft aan dat hun afdeling contact heeft met één 

of meerdere van de hierboven genoemde gesprekspartners. De rol die deze organisaties 

hebben als het gaat om hun deelname in beleidstrajecten, plannen en projecten verschilt. De 

organisaties worden vooral geraadpleegd door de gemeente of geven (gevraagd en 

ongevraagd) advies aan de gemeente. Ook werkt de gemeente in diverse projecten samen met 

hen.  

 Behalve de hierboven genoemde gesprekspartners, heeft de gemeente ook overleg met diverse 

andere organisaties en ketenpartners, bijvoorbeeld als het gaat om zorg en welzijn. 

 Om de bewustwording over inwoners met een beperking binnen de gemeentelijke organisatie 

te vergroten, wordt in het interne onderzoek aandacht gevraagd voor ambassadeurs voor deze 

doelgroep. Deze ambassadeurs kunnen dan op de juiste momenten en plaatsen de doelgroep 

vertegenwoordigen. 
 
Betrokkenheid  

 De betrokkenheid van de vertegenwoordigers van inwoners met een beperking in de gemeente 

’s-Hertogenbosch is groot. Als er plannen of ideeën zijn, willen zij graag al in een zo vroeg 

mogelijk stadium meedenken en hun kennis inbrengen vanuit de doelgroep. Dit vinden zij een 

fijnere rol dan als zij op iets dat al uitgedacht is moeten reageren. 
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Achter het bureau vandaan komen 

 Om goed te weten wat het is om een beperking te hebben en te wonen en te leven in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch, is het van belang vaker achter het bureau vandaan te komen en 

praktijkervaringen op te doen. “Kom eens vaker kijken en ervaar het zelf.” Dit komt niet alleen 

als advies van (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking, maar ook uit het interne 

onderzoek komt als suggestie om meer praktijkervaring op te doen c.q. zelf te ervaren hoe het 

is om je als inwoner met een beperking door de stad te bewegen. 
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4. Het dagelijks leven 

 

4.1 Voorzieningen 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Praktische, op basis van knelpunten, gerichte acties 

√  Met Gehandicaptenplatform situaties bekijken en bespreken 

√  In gesprekken met ondernemers en andere partijen alert zijn op toegankelijkheid, bereikbaarheid en 

    bruikbaarheid voorzieningen 

√  In gesprekken met ondernemers en andere partijen alert zijn op toegankelijkheid, bereikbaarheid en 

    bruikbaarheid voorzieningen 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Proactieve rol voor (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking stimuleren 

◊  Samenwerking met (andere) organisaties versterken 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid voorzieningen: winkels, pinautomaten, brievenbussen, 

     glascontainers 

  Specifieke ondernemers en andere partijen benaderen bij gesignaleerde knelpunten en gezamenlijk kijken naar 

     een oplossing 

 
 
Winkels 

 Over de supermarkten in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn (vertegenwoordigers van) 

inwoners met een beperking doorgaans tevreden. Er zijn echter wel verschillen per supermarkt. 

In sommige supermarkten worden bijvoorbeeld slechtzienden niet extra geholpen. “Personeel 

zou er op getraind moeten worden.“ Ook komt het voor dat als er veel gehandicapten naar 

dezelfde winkel gaan, personeel niet altijd tijd heeft om te helpen.  

 Bij sommige supermarkten zijn de paden te smal voor een scootmobiel. “Je moet dan uitstappen 

en dat vormt een drempel om zelfstandig boodschappen te doen.” 

 Bij de kassa’s is vaak geen plek om je stok neer te zetten als je moet betalen. Een houder bij 

de kassa zou in dat geval uitkomst bieden. 

 In winkels voor niet-dagelijkse boodschappen, vooral kledingwinkels, staat vaak alles dicht op 

elkaar en is er dus weinig ruimte in het gangpad als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. 

 

Pinautomaten 

 “De pinautomaten zijn bij alle winkels verschillend. De pinpas moet er de ene keer van boven 

in en de andere keer van onder in.”  

 Pinautomaten zijn volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking soms moeilijk 

te bereiken en te bedienen. Het beeldscherm is soms te hoog om te zien wat erop staat. 

Bovendien heeft niet elke geldautomaat dezelfde procedure. Er zijn verschillen per bank. “Ik pin 

alleen bij de ING anders wordt het voor mij te moeilijk”. Voorheen waren er grote pinautomaten, 

nu zijn er kleintjes.” “Winkels zouden daarop gewezen kunnen worden. De toetsen zijn vaak te 

klein zodat de vingers te dicht bij elkaar gezet moeten worden. Ook moet je vaak te hard 

drukken. Je mag maar drie keer proberen. Graag extra aandacht hiervoor.” 

 

Brievenbussen en glascontainers 

 Brievenbussen en glascontainers zijn volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een 

beperking vaak moeilijk te bereiken en te hoog voor inwoners die in een rolstoel zitten.  
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4.2 Vervoer 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Praktische, op basis van knelpunten, gerichte acties 

√  Met Gehandicaptenplatform situaties bekijken en bespreken 

√  Collectief vervoer voor inwoners met een beperking 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Toegankelijkheid openbaar vervoer 

  Geleidelijnen op cruciale punten 

  Burgerinitiatieven stimuleren 

  Bereikbaarheid Binnenstad centrum  

  Invalidenparkeerplaatsen bij sommige winkels 

 
 
Vervoer 

 Behalve leerlingenvervoer, organiseert en financiert de gemeente collectief vervoer voor 

inwoners met een beperking. Verder verstrekt de gemeente rolstoelen, scootmobiels en andere 

vervoersmiddelen. Wanneer iemand geen gebruik kan maken van collectief vervoer, maakt de 

gemeente aanpassingen aan persoonlijke vervoersmiddelen mogelijk. 

 De gemeente biedt geen begeleiding in het gebruik van openbaar vervoer aan inwoners met 

een beperking. Uit gesprekken komt naar voren dat dit bij sommige doelgroepen wel gewenst 

is om hun zelfstandigheid te vergroten. Gekeken zou moeten worden wie hier een rol in zou 

kunnen spelen. Een voorbeeld is hulp voor autistische jongeren die met de bus reizen. Door 

met hen een soort stappenplan te maken hoe zij het openbaar vervoer moeten gebruiken en 

daarna meerdere keren met hen te oefenen hoe het moet, kunnen zij het uiteindelijk zelf. Dat 

geldt ook voor jongeren met het syndroom van Down.  

 Inwoners met een beperking merken op dat er niet overal goede geleidelijnen naar de bushaltes 

gaan. Het nader in beeld brengen van deze concrete situaties in samenwerking met de 

doelgroep is wenselijk om hier verbetering in te kunnen brengen. 

 Bussen zijn over het algemeen goed toegankelijk. De daadwerkelijke toegankelijkheid is echter 

afhankelijk van de buschauffeur: stopt deze dicht genoeg bij stoeprand en klapt hij of zij de 

plank uit? 

 De seniorenbussen die in verschillende wijken rijden, zijn burgerinitiatieven die veel waardering 

krijgen. Aandacht voor een goede afstemming van het aanbod is belangrijk om het maximale 

eruit te halen. Op dit moment zijn de seniorenbussen, volgens (vertegenwoordigers van) 

inwoners met een beperking, alleen goed toegankelijk voor mobiele mensen en niet goed 

bruikbaar door bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Gebruik door mensen in een rolstoel stelt 

andere c.q. aanvullende eisen aan zowel de bussen als aan de chauffeurs van de bussen (zij 

moeten gecertificeerd zijn voor rolstoelvervoer). 

 

Bereikbaarheid binnenstad 

 De bereikbaarheid van het centrum van de binnenstad met het openbaar vervoer voor 

gehandicapten en senioren is, volgens hen, niet optimaal. Vanaf het station is het te ver om te 

lopen naar de stad en overstappen is vaak een moeizaam proces, ook zonder rollator. “Ik kan 

komen tot de bibliotheek maar daarna moet ik lopen,” aldus een inwoner met een beperking. 

Ook merkte iemand op dat zij van bank is gewisseld omdat het filiaal waar zij altijd heen ging 

niet meer bereikbaar is voor haar nu zij een beperking heeft. 
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Regiotaxi 

 De regiotaxi werkt goed. Opmerkingen hierover betreffen vooral de stijging van de eigen 

bijdrage en de lange wachttijd voordat je terug kan (minimaal een uur). 

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen en -toiletten 

 Het Gehandicaptenplatform heeft een inventarisatie gemaakt van de 

gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum en hoe lang er gebruik van gemaakt mag 

worden. 

 Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat het aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten 

verschilt per wijk en dat er niet altijd voldoende van deze parkeerplaatsen zijn bij winkels.  

 De beschikbaarheid van gehandicaptentoiletten in het centrum, bij parkeergarages, 

evenementen, zorgcentra is eveneens geïnventariseerd door het Gehandicaptenplatform. In 

sommige gevallen moet met openingstijden rekening gehouden worden of met beschikbaarheid 

van persoonlijke service om het toilet te bereiken. Tijdens de gesprekken is meerdere keren 

naar voren gekomen dat rolstoelers vaak gebruik maken van toiletten van Theater aan de 

Parade omdat deze goed toegankelijk zijn en ruime openingstijden hebben.  

 Uit het interne onderzoek komt ook naar voren dat aandacht voor meer toegankelijke openbare 

toiletten gewenst is. 

 

 

4.3 Openbare gebouwen 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Gastheren en gastvrouwen  

√  Voorzieningen voor inwoners met een beperking 

√  Inrichting Burgerplaza afgestemd op inwoners met een beperking 

√  Gehandicaptenplatform betrekken bij verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 

√  Toegankelijke wijkpleinen en wijkpunten waar inwoners terecht kunnen voor vragen en hulp 

√  Boschwijzer ontwikkelen met doelgroep en invoeren 

√  Toegankelijke stembureaus, kandidatenlijst in groot lettertype op stembureaus aanwezig, in braille op  

    Stadskantoor en Perron 3 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Beschikbaarheid kandidatenlijsten voor blinden 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Geleidestroken naar ingang Stadskantoor en Bestuurscentrum en binnen Stadskantoor naar aanmeldscherm 

  Toegankelijkheid openbare gebouwen bekijken in samenwerking met de doelgroep 

  Bewegwijzering in openbare gebouwen, lezen is vaak een probleem 

  Bekendheid geven aan aanwezigheid voorzieningen in openbare gebouwen 

  Eén loket voor alles  

  Meer wijkpleinen 

  Toegankelijkheid huisartsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen 

  Bejegening bij stembureaus en kandidatenlijsten voor blinden 

 
 
Bewegwijzering en voorzieningen 

 Het is niet altijd bekend of en zo ja, welke voorzieningen in openbare gebouwen aanwezig zijn 

voor inwoners met een beperking. 
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 De weg vinden in een openbaar gebouw is niet altijd even eenvoudig voor inwoners met een 

beperking. “Er moet een duidelijk trefpunt zijn in openbare gebouwen met een wegwijzer, zodat 

je niet zo loopt te zoeken. Lezen is soms ook een probleem. Kleurzones of plaatjes zijn dan een 

alternatief. Als je iets uitdenkt, laat ons meedenken, vooraf.” 

 
Stadskantoor en Stadhuis 

 In het Stadskantoor en het Stadhuis is een aantal specifieke voorzieningen beschikbaar voor 

inwoners met een beperking: er zijn gehandicaptentoiletten, er is een rolstoel beschikbaar, een 

ringleiding voor slechthorenden, op aanvraag kan voor de deur worden geparkeerd en er is een 

mobiel apparaat beschikbaar om buiten bij de auto een aanvraag in behandeling te kunnen 

nemen. Tevens zijn in het Stadskantoor gastheren en gastvrouwen aanwezig die kunnen 

assisteren, bijvoorbeeld bij het aanmeldscherm. 

 Bij de herinrichting van de Burgerplaza in het Stadskantoor is rekening gehouden met de 

belangen van inwoners met een beperking onder meer in de hoogte van de balies, inrichting 

van het wachtgedeelte en het aanmeldscherm dat drie hoogtes kent. Door het 

Gehandicaptenplatform is opgemerkt dat een geleidestrook in het Stadskantoor naar het 

aanmeldscherm ontbreekt.  

 Bij het Stadskantoor en het Bestuurscentrum ontbreken, volgens het Gehandicaptenplatform, 

ook geleidestroken naar de ingang. 

 De toegankelijkheid van het Stadhuis is verbeterd. Het Gehandicaptenplatform is gevraagd om 

hierin mee te denken. 

 

Toegankelijkheid huisartsenpraktijken, apotheken, ziekenhuizen 

 Niet alle huisartsenpraktijken en apotheken zijn rolstoeltoegankelijk volgens 

(vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking.  

 Het ziekenhuis is, volgens hen, ook niet overal afgestemd op inwoners met een beperking. Zo 

is het moeten scannen van pasjes bij het ziekenhuis als slechtziende niet eenvoudig. “Je voelt 

niet hoe de pasjes erin moeten.” Ook weten slechtzienden vaak niet wanneer ze aan de beurt 

zijn. “Er gaat een piep voor de volgende patiënt. Daar kun je als slechtziende niet veel mee. 

Alleen bij de oogarts is het wel goed geregeld.” 

 

Wijkpleinen 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zes wijkpleinen waar inwoners terecht kunnen met hun 

vragen. Volgens inwoners met een beperking is het wenselijk dat er meer dependances van de 

wijkpleinen bijkomen. Nu moeten zij vaak een grote afstand afleggen om er te komen.  

 

Eén loket voor alles 

 Het is lastig als je voor vragen langs meerdere loketten moet. Eén loket voor alles verdient de 

voorkeur. Een initiatief als Boschwijzer is speelt hier op in. 

 Met de Boschwijzer wil de gemeente ’s-Hertogenbosch, samen met Juvans, Divers, GGD en 

MEE, de informatie- en adviesfunctie die zij heeft uitvoeren en sterk verbeteren. Boschwijzer 

richt zich vooral op het sociale domein, waaronder werk, inkomen, armoede, schulden, hulp en 

ondersteuning, maar ook op vrijwillige inzet en onderwijs. Er komt één stedelijk telefoonnummer 

waar vragen gesteld en beantwoord kunnen worden en er komt een website met actuele en 

betrouwbare informatie (zie hiervoor hoofdstuk 2). Verder komen er in de stad zes wijkpunten 

en twee dependances analoog aan de zes wijkteams die er zijn. Op een wijkpunt krijgen 

inwoners face to face informatie en advies. Daarnaast is het een uitvalsbasis voor werkers die 

in de wijk werken. Op de huidige wijkpleinen kunnen inwoners ook terecht voor informatie en 

advies. De wijkpleinen worden doorontwikkeld tot nieuwe wijkpunten. Op deze wijkpunten 
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kunnen mensen terecht met vragen, als zij behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek of als 

zij digitaal onvoldoende vaardig zijn.  

 

Stembureaus 

 Het VN-verdrag streeft naar 100% toegankelijkheid van stembureaus. In de gemeente ’s-

Hertogenbosch zijn 93 stembureaus. Deze zijn allemaal bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar 

voor inwoners met een beperking. Dat geldt ook voor de twee tijdelijke units. 

 Een opmerking die over stembureaus is gemaakt, is dat mensen met een licht verstandelijke 

beperking geen begeleiding mee mochten nemen vanwege het mogelijk beïnvloeden van de 

kiezer, terwijl mensen met een zichtbaardere verstandelijke beperking dat wel mochten. 

 Toegankelijkheid bij het stemmen door blinden is nog niet optimaal. Er zijn kandidatenlijsten in 

groter lettertype bij alle stembureaus aanwezig. Een kandidatenlijst in braille is vooralsnog 

alleen op het Stadskantoor en Perron 3 aanwezig maar dan moet je daar heen. Een oplossing 

zou zijn om op verzoek een kandidatenlijst in braille toe te sturen, een kandidatenlijst als 

contentpagina op de website te plaatsen zodat deze ook door blinden te ‘lezen’ is en/of braille 

kandidatenlijsten beschikbaar te hebben op de stembureaus en wijkpleinen. Met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018, is dit een aandachtspunt. 
 
 

4.4 Omgaan met elkaar 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Normaal omgaan met inwoners met en zonder een beperking 

√  Algemeen waar kan, specifiek waar moet 

√  Uitgaan van mogelijkheden van inwoners met een beperking 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Voorlichting, training, scholing om bewustwording te vergroten 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Bewustwording en begrip in de samenleving 

  Voorlichting (herhaaldelijk) 

  Bejegening van inwoners met psychische problemen 

 
  
Bewustwording en begrip 

 Het verschilt per wijk hoe buurtgenoten omgaan met inwoners met een beperking en hoe snel 

ze worden opgenomen in de wijk. Er is niet altijd begrip van omwonenden. Dit komt omdat men 

zich niet bewust is van wat het betekent om een beperking te hebben.  

 Voorlichting, bijvoorbeeld op scholen, door (wijk)organisaties in kranten en andere media is van 

belang om meer bewustwording en begrip in de samenleving te bewerkstelligen. Voorlichting 

moet niet bij één keer blijven, maar herhaaldelijk plaatsvinden volgens (vertegenwoordigers 

van) inwoners met een beperking. 

 Inwoners met een psychische problematiek ervaren vooral problemen in de omgang met 

anderen, zowel in winkels en voorzieningen als in contacten in de woonbuurt of bij begeleiding, 

dagbesteding en werk. Zij kampen vaak met onzichtbare handicaps die derden niet altijd 

begrijpen. Voorlichting over deze doelgroep (hoe met hen om te gaan en in wat voor omgeving 

zij zich prettig voelen) aan degenen die met cliënten of bezoekers werken is een aandachtspunt. 

Ook het hanteren van een langzaam invoeringstempo bij de kanteling in woonzorg en de 

reorganisatie van maatschappelijke steunpunten vormen aandachtspunten, evenals behoud 
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van professionele zorgkwaliteit. Dit kan in samenwerking met Reinier van Arkel worden 

opgepakt. 

 

Gewoon omgaan met elkaar 

 Inwoners met een beperking willen zelf niet steeds met hun eigen beperking geconfronteerd 

worden, maar als normaal worden beschouwd en behandeld. Ze willen geen label opgeplakt 

krijgen of een speciale behandeling krijgen. Dit betekent ook uitgaan van hun krachten en niet 

de beperking. 
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5. Sport en vrije tijd 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Maatwerk in sport- en bewegingsstimulering, sportbegeleiding, sportspreekuren 

√  Loketfunctie vraag en aanbod, regionale samenwerking via specialsport, op termijn aansluiting bij platform 

    Uniek Sporten 

√  Verenigingsondersteuning en subsidies 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Sport- en bewegingsstimulering van moeilijk bereikbare doelgroepen (bijvoorbeeld psychisch beperkten) in 

    samenwerking met professionals 

◊  Bekendheid aanbod sportmogelijkheden 

◊  Link naar specialsport op gemeentelijke website s-port 

◊  Mogelijkheden lenen en aanschaf van hulpmiddelen en financiering onder aandacht brengen  

◊  PGB-sportbudget 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Sport- en bewegingsstimulering van moeilijk bereikbare doelgroepen (bijvoorbeeld psychisch beperkten) in 

     samenwerking met professionals 

  Bekendheid aanbod sportmogelijkheden: er is veel maar niet altijd bij doelgroep bekend 

  Link naar specialsport op gemeentelijke website en s-port 

  Mogelijkheden lenen en aanschaf van hulpmiddelen en financiering onder aandacht brengen en bevorderen 

  Sport- en bewegingsstimulering, maatwerk en ook via doelgroep zelf bevorderen 

  Structureel hanteren richtlijnen voor toegankelijke sportaccommodaties 

  Goed getraind personeel/gastvrouwen en –heren bij uitgaansgelegenheden 

  Toegankelijkheid als standaard bij evenementen 

  PGB-sportbudget 

 
 
Sport- en bewegingsstimulering 

 Het is belangrijk dat mensen bewegen, het werkt preventief. De gemeente ’s-Hertogenbosch 

stimuleert inwoners met een beperking om te sporten en te bewegen. Dit gebeurt onder andere 

via sportstimuleringsprogramma’s, sportbegeleiding, sportspreekuren en evenementen. 

 Maatwerk bij sport- en bewegingsstimulering van inwoners met een beperking is belangrijk. Het 

blijkt vooral lastig om psychisch beperkten te bereiken om te gaan sporten. De gemeente wil 

hierin meer samenwerken met professionals zoals Reinier van Arkel.  

 Mensen die moeilijk bewegen moeten vaak ‘een drempel’ over. Een fysiotherapeut, huisarts, 

buurvrouw, leeftijdgenoot, of infomarkt kan deze mensen doorverwijzen en stimuleren om in 

beweging te komen. Ook inwoners met een beperking kunnen hier mogelijk zelf een rol in spelen 

door elkaar te enthousiasmeren. 

 

Loketfunctie en regionale samenwerking 

 De gemeente heeft een loketfunctie waarin vraag en aanbod samenkomen. De gemeente 

ondersteunt aanbieders en onderlinge afstemming van beleid.  

 Er is sprake van een regionale samenwerking in sport- en bewegingsstimulering voor inwoners 

met een beperking (www.specialsport.nl). Op termijn zijn er plannen om aan te sluiten bij het 

landelijk platform Uniek Sporten. 

 

 

 

http://www.specialsport.nl/
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Sportmogelijkheden 

 De mogelijkheden die inwoners met een beperking hebben om te sporten is afhankelijk van de 

beperking die zij hebben. Sportverenigingen hebben wel vaak aanbod voor mensen met een 

verstandelijke beperking (G-programma’s, bijvoorbeeld G-tennis, G-basketbal) maar voor 

visueel beperkten zijn er maar beperkte mogelijkheden of voorzieningen. Running Blind is een 

voorbeeld van een initiatief waarbij visueel beperkten met een buddy hardlopen of wandelen. 

 Er is veel informatie beschikbaar, maar uit gesprekken is gebleken dat dit niet altijd bij iedereen 

bekend is. Dit is een aandachtspunt. 

 De website www.specialsport.nl biedt een overzicht met informatie over de bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportmogelijkheden en -evenementen voor mensen met 

een beperking voor de regio Meijerij Noordoost-Brabant (’s-Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, 

Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught). Op de site wordt het aanbod getoond aan 

de hand van een aantal keuzemogelijkheden die men kan ingeven: 

o Gemeente 

o Leeftijd: <12 jaar,12-18 jaar, 18+, 65+ 

o Rolstoeltoegankelijkheid van de locatie 

o Trainingen met speciale of individuele begeleiding 

o Kenmerk vereniging (speciaal gericht op mensen met een beperking, groep gericht op 

mensen met een beperking, volledig geïntegreerd aanbod) 

o Type beperking 

 

Hulpmiddelen en financiering 

 Bij het gemeentelijk Wmo-loket kunnen inwoners met een beperking terecht voor het aanvragen 

van bijvoorbeeld een sportrolstoel, (Wmo)vervoersregeling of bijzondere bijstand. 

Voorzieningen kunnen ook eerst op proef worden genomen, met (verplicht) onderhoud door 

Welzorg, voordat zij definitief worden aangeschaft. 

 Een uitdrukkelijke wens van het Gehandicaptenplatform is een PGB-sportbudget. Dit is er 

echter nog niet. Het is al wel mogelijk om hulpmiddelen te lenen. Hierover zijn afspraken 

gemaakt met Welzorg. Onder de Wmo-doelgroep moet dit nog bekend gemaakt worden. 

Hierover gaat de gemeente binnenkort met Welzorg en het Gehandicaptenplatform om de tafel.  

 De mogelijkheid om te sporten en te bewegen zonder geld uit te hoeven geven zou ook onder 

de aandacht gebracht moeten worden voor mensen met een beperkt budget. Bijvoorbeeld 

(hard)lopen in de Bossche Broek. 

 

Toegankelijkheid sportaccommodaties 

 De toegankelijkheid van sportaccommodaties is wisselend. 

 Bij de (ver)bouw en renovatie van sportaccommodaties gaat aandacht uit naar een goede 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor inwoners met een beperking. Dit is in 

de beleidsplannen opgenomen. De richtlijnen die voorhanden zijn worden echter niet structureel 

gehanteerd.  

 Sportaanbieders worden via diverse wegen gestimuleerd om hun accommodaties en activiteiten 

(beter) bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor inwoners met een beperking. Onder 

meer door verenigingsondersteuning vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch (personele inzet 

van verenigingsondersteuners en een consulent voor sport en bewegen voor mensen met een 

beperking) en door het verstrekken van subsidies (verenigingssubsidies, ‘Goed voor Elkaar!’). 
 
Vrije tijd en uitgaan 

 Toegankelijkheid voor inwoners met een beperking is nog niet de norm bij evenementen en 

uitgaansgelegenheden. Dat is volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking 

een aandachtspunt. 
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 Wel is het zo dat organisatoren in toenemende mate zelf initiatieven nemen om evenementen 

toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking. Ook zijn er evenementen speciaal 

voor deze doelgroep. Om enkele voorbeelden te noemen: Festival Boulevard had in 2016 als 

thema toegankelijkheid voor bezoekers met een visuele, auditieve, fysieke of cognitieve 

beperking, bij Carnaval en de Opera op de Parade zijn speciale plekken voor rolstoelers en 

Lalalive is een evenement speciaal voor dove mensen. Het Bevrijdingsfestival wordt vanwege 

de grasondergrond rolstoelonvriendelijk beschouwd. 

 Er zijn diverse initiatieven zoals buddysysteem om mensen met een beperking mee te nemen 

naar evenementen en uitgaansgelegenheden zoals het theater. 

 Uitgaansgelegenheden zijn niet altijd even toegankelijk en rolstoelvriendelijk. Men geeft aan dat 

er bij de bioscoop te weinig parkeerplaatsen zijn voor invaliden en dat Plein 79, vanwege de 

trap, erg rolstoelonvriendelijk is. Willem II is sinds de verbouwing daarentegen veel 

toegankelijker geworden.  

 Als suggestie wordt door (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking, meegegeven 

om gastvrouwen/gastheren bij uitgaansgelegenheden professioneler om te laten gaan met 

mensen met een beperking. Als bijvoorbeeld iemand met een rollator een kaartje blijkt te 

hebben voor een voorstelling op het balkon, zou gekeken kunnen worden of er wellicht nog een 

plaats in de zaal vrij is. 
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6. Wonen en woonomgeving 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Gastvrije stad 

√  Participatietrajecten en bewonersbijeenkomsten 

√  Toepassing richtlijnen toegankelijkheid en veiligheid openbare ruimte, infrastructuur en openbaar vervoer 

√  Betrekken Gehandicaptenplatform bij toegankelijkheid openbare ruimte en infrastructuur 

√  Praktische, op basis van knelpunten, gerichte acties 

√  Aanpasbaar en levensloopbestendig (ver)bouwen 

√  Woonbeleid, woonagenda, prestatieafspraken met aandacht voor wonen en zorg 

√  Dementievriendelijke en levensloopbestendige wijken  

√  Urgentie- en urgentieplusregeling 

√  Sociale wijkteams voorzien van kennis van woonmogelijkheden ter ondersteuning van hun regiefunctie 

√  Boschwijzer biedt informatie over woon- en ondersteuningsmogelijkheden 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Maatwerk bij zorg en ondersteuning waar algemene voorzieningen niet voldoen 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Doelgroepen in een zo vroeg mogelijke fase betrekken bij plannen en projecten 

  Betaalbare en zelfstandige woningen voor inwoners met een beperking 

  Maatwerk bij zorg en ondersteuning aan huis 

  Kennis aan voorkant bij woningtoewijzing 

 
 
Gastvrije stad 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch profileert zich als gastvrije stad. Bij de ideeën- en 

planontwikkeling voor de stad op langere termijn speelt de bereikbaarheid, toegankelijkheid en 

bruikbaarheid voor inwoners met een beperking een belangrijke rol. 
 

Gebiedsontwikkelingen 

 Bij gebiedsontwikkelingen en neerzetten van gebouwen neemt de gemeente ’s-Hertogenbosch 

de wettelijke vereisten in acht. Via participatietrajecten en bewonersbijeenkomsten worden 

inwoners betrokken. 

 Als het gaat om openbare ruimte, infrastructuur en openbaar vervoer (o.a. toegankelijk maken 

bushaltes) houdt de gemeente in het ontwerp, inrichting en beheer rekening met inwoners met 

een beperking. Daarbij overlegt zij regelmatig met het Gehandicaptenplatform en past de 

richtlijnen CROW toe. 

 Volgens de (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking is de kwaliteit van stoepen 

binnen de gemeente erg wisselend door obstakels, het ontbreken van op- en afritjes et cetera. 

“In de buitenwijken zijn de stoepen niet altijd goed. In de Binnenstad zijn deze over het 

algemeen wel goed.”  
 
Aanpasbaar en levensloopbestendig (ver)bouwen 

 Inwoners met een beperking maken onderdeel uit van het woonbeleid en de woonagenda van 

de gemeente. Het gaat daarbij om het realiseren van adequate woonvormen, 

woonruimteverdeling en om het levensloopbestendig en aanpasbaar (ver)bouwen van 

woningen en transformeren van panden.  
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 Via richtlijnen van de raad over aanpasbaar bouwen, stimuleert de gemeente dat partijen hun 

gebouwen en omgeving bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maken voor inwoners met een 

beperking. 

 

Dementievriendelijke en levensloopbestendige wijken 

 Eén van de opgaven in de Woonagenda 2017/2018 is: “Samen zorgen: passend woonaanbod 

in een inclusieve samenleving.” Door de vergrijzing en extramuralisering en afbouw van 

instellingsplaatsen zullen mensen langer zelfstandig thuis wonen in de wijken, ook als zij 

behoefte hebben aan hulp, begeleiding en zorg. De ambitie is, dat mensen onder eigen regie 

zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in levensloopbestendige en dementievriendelijke 

wijken en dorpen. Niet alleen woningen vragen in dit kader om aanpassingen, maar ook de 

(directe) woonomgeving.  

 

Woonruimteverdeling 

 Via urgentie- en urgentie-plus regeling wordt bevorderd dat inwoners met een beperking een 

woning toegewezen krijgen.  

 De gemeente werkt mee als het gaat om het onderbrengen / huisvesten van specifieke (ook 

wel problematische) huishoudens. In gemeentelijke grondcontracten (grondzaken) wordt dit 

waar nodig opgenomen volgens eerder besluit van de raad over aanpasbaar bouwen. Verder 

heeft de gemeente een specifieke aanpak voor woon/zorg waarbij sinds november 2016 een 

apart portefeuillehouders overleg is ingesteld.  

 
Woningen voor inwoners met een handicap 

 “Er zijn te weinig woningen die toegankelijk zijn voor gehandicapte mensen die op zichzelf willen 

wonen.” Dit is een opmerking die meerdere keren is gemaakt door (vertegenwoordigers van) 

inwoners met een beperking. 

 Als inwoners met een beperking zelfstandig willen wonen, zijn zij doorgaans aangewezen op 

sociale huurwoningen met een lage huur. Hiervoor is een wachttijd. Dit geldt echter voor alle 

woningzoekenden in het sociale huursegment. 

 Wanneer uiteindelijk een aangepaste woning wordt toegewezen aan iemand met een 

beperking, blijkt deze, volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking, niet altijd 

de aanpassingen te hebben die noodzakelijk zijn voor de handicap die hij/zij heeft. Dit komt 

omdat medewerkers van de woningcorporatie, volgens hen, niet altijd precies weten welke 

specifieke aanpassingen nodig zijn bij welke handicap. Meer kennis hierover verdient 

aanbeveling. 

 

Wonen met zorg en ondersteuning aan huis 

 Het algemene beeld bij (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking is dat er te weinig 

zelfstandige woningen zijn om ‘met hulp van’ zelfstandig te kunnen wonen. 

 In de prestatieafspraken met corporaties zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg. 

 Voor inwoners met een beperking zijn algemene voorzieningen voor zorg en ondersteuning 

vaak niet voldoende om zelfstandig te kunnen wonen. Hier is meer maatwerk nodig. Dit komt 

zowel uit het interne onderzoek naar voren als uit het onderzoek onder (vertegenwoordigers 

van) inwoners met een beperking. 

 Het komt ook voor dat er wel hulp is te krijgen, maar dat dit ofwel niet bekend is bij de mensen 

ofwel mensen de zorg mijden vanwege wantrouwen tegen apparaten en protocollen. Hier kan 

voorlichting wellicht een rol spelen. 

 Sociale wijkteams hebben een belangrijke rol bij het verlenen van toegang tot ondersteuning. 

Samen met buurtteams hebben zij een belangrijke rol om kwetsbare inwoners te laten ‘landen’ 

in de wijk. De sociale wijkteams zullen worden voorzien van kennis van woonmogelijkheden ter 
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ondersteuning van hun regiefunctie. Via de Boschwijzer zal de informatie over woon- en 

ondersteuningsmogelijkheden beter ontsloten worden. 
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7. Onderwijs 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Uitvoering Wet Passend Onderwijs 

√  Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer 

√  Aandacht voor aansluiting onderwijs-jeugdzorg 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Aandacht voor middelbaar en hoger onderwijs voor inwoners met een beperking 

  Parkeerplaatsen bij scholen om leerlingen met een beperking af te kunnen zetten 

  Voorlichting op scholen of opname in reguliere lesprogramma 

 
 

Wet Passend Onderwijs 

 Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat kinderen zoveel 

mogelijk aan het regulier onderwijs deelnemen in plaats van aan het speciaal onderwijs. In ’s-

Hertogenbosch is het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs de laatste tien jaar sterk 

teruggelopen. Voor voortgezet onderwijs geldt dit (nog) niet. 

 De Wet Passend Onderwijs heeft geen betrekking op middelbaar en hoger onderwijs. Aandacht 

voor dit type onderwijs voor inwoners met een beperking is, in het kader van het VN-verdrag 

gewenst. 

 

Lesprogramma’s en ondersteuning 

 De gemeente bemoeit zich niet met het lesprogramma van de scholen. Een passend 

lesprogramma voor leerlingen met een beperking is de verantwoordelijkheid van het onderwijs 

zelf. De Inspectie van het Onderwijs ziet daar op toe. De rol van de gemeente is om de 

aansluiting onderwijs-jeugdzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

 Helaas is het, vanwege beperkte budgetten of grote klassen, niet altijd mogelijk om kinderen 

die dat nodig hebben voldoende ondersteuning en persoonlijke aandacht te geven. 

 Er is in de gemeente ’s-Hertogenbosch een klein en wisselend aantal leerlingen in het 

voortgezet onderwijs en mbo dat, meestal tijdelijk, niet naar school gaat omdat er geen 

passende onderwijsvoorziening is of een passend zorgprogramma. Via leerplichtambtenaren is 

er doorlopend zicht op plaatsing en gesprekken met onderwijs- en zorgpartners. 

 

Onderwijshuisvesting 

 Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente. Bij de (ver)bouw van scholen 

geldt de wettelijke regelgeving op dit terrein. Nieuwe schoolgebouwen zijn over het algemeen 

goed toegankelijk.  

 Vooral over scholen in het voortgezet onderwijs wordt door (vertegenwoordigers van) inwoners 

met een beperking opgemerkt dat er te weinig gehandicapten parkeerplaatsen zijn om kinderen 

af te zetten. 

 

Leerlingenvervoer 

 Leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs is eveneens een wettelijke taak van 

de gemeente. 

 Cliëntenorganisaties merken op dat het leerlingenvervoer door bezuinigingen minder is 

geworden en vaak ook duurder. 
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Voorlichting over jongeren en volwassenen met een beperking  

 Voorlichting op scholen om meer begrip te creëren voor jongeren of volwassenen met een 

beperking gebeurt vaak vanuit gerichte acties van organisaties of vanuit burgerinitiatieven. 

 (Vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking geven aan dat het moeilijk is om bij 

scholen binnen te komen om voorlichting te geven. Scholen krijgen vanuit zoveel verschillende 

invalshoeken aanbiedingen om voorlichting te geven, dat zij keuzes moeten maken en dan valt 

dit thema vaak af. Alleen scholen met sociale opleidingen staan hier meestal gelijk open voor.  

 Als suggestie geven cliënt- en belangenorganisaties mee om het thema ‘mensen met een 

beperking’ in het lesprogramma op te nemen, bijvoorbeeld bij biologie, verkeer of 

maatschappijleer. Gekeken zou kunnen worden of zij hier mogelijk een rol in zouden kunnen 

spelen.  
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8. Dagbesteding, vrijwilligerswerk en regulier werk 

 

Wat doet de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

√  Beleid, toeleidingstrajecten en begeleiding voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt 

√  Inwoners met beperking speerpunt in vrijwilligersbeleid 

√  Banenafspraken nieuw Beschut Werk 

√  Preventieve aanpak voor kwetsbare jongeren 

√  PSO 30+ Keurmerk 

√  Social return bij aanbesteding en subsidieverlening 

 

Welke aandachtspunten/suggesties komen uit het interne onderzoek naar voren? 

◊  Aansluiting dagbesteding en (vrijwilligers)werk bij de interesses en mogelijkheden 

 

Wat zijn aandachtspunten volgens (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking? 

  Aansluiting dagbesteding en (vrijwilligers)werk bij de interesses en mogelijkheden 

  Dagbesteding en (vrijwilligers)werk dicht bij huis 

 

 

Beleid voor inwoners met afstand tot arbeidsmarkt 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt beleid voor inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en voert dit uit. In veel gevallen betreft dit beleid voor personen die een 

lichamelijke of geestelijke beperking hebben (of een combinatie daarvan).  

 De gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert dagbesteding, vrijwilligerswerk en regulier werk. In 

de regel sluiten deze aan op de eigen interesses en mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

Vrijwilligerswerk en dagbesteding worden zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving 

georganiseerd. Op dit terrein werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met diverse 

organisaties. 

 In de praktijk is het aangeboden werk vaak arbeidsmatig en komen eigen interesses (te) beperkt 

aan de orde. Dit wordt niet alleen door (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking 

opgemerkt, maar komt ook uit het interne onderzoek naar voren. 

 

Dagbesteding 

 Dagbesteding en werk sluiten doorgaans niet aan bij de interesses van inwoners met een 

beperking. Er zou beter naar hen geluisterd moeten worden en meer ruimte moeten zijn voor 

wat de doelgroep wil en niet alleen voor wat zij kan. 

 Het is wenselijk dat dagbesteding en werk dichter bij huis zijn. Vanwege de kosten kan een hele 

grote groep niet meer met het vervoer mee.  

 

Vrijwilligerswerk 

 Inwoners met een beperking vormen een speerpunt in het vrijwilligersbeleid van de gemeente. 

 Binnen de uitvoering van de Participatiewet stimuleert de gemeente participatie van inwoners 

met een beperking in hun directe woonomgeving. Inwoners die niet in staat zijn reguliere arbeid 

te verrichten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van vrijwilligerswerk of om zich in te 

zetten als mantelzorger. 

 (Vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking geven aan dat in de praktijk blijkt dat 

het voor vrijwilligers die zelf fysieke ondersteuning nodig hebben, lastig is om vrijwilligerswerk 

te vinden omdat zij extra begeleiding en ondersteuning en/of voorzieningen nodig hebben. 

 Inwoners met een beperking die vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch geplaatst worden in 

vrijwilligerswerk, krijgen in eerste instantie begeleiding vanuit de gemeente. In de loop der tijd 
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vindt begeleiding steeds meer plaats door de organisatie en op de plek waar de activiteiten 

plaatsvinden.  

 

Banenafspraak en nieuw Beschut Werk 

 In het kader van de Banenafspraak kunnen werkgevers mensen in dienst nemen die vanwege 

hun beperking(en) niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor het gemis 

aan loonwaarde krijgt de werkgever loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het wettelijk 

minimum loon. In 2016 zijn in het kader van de Banenafspraak, regionaal 568 extra banen 

gerealiseerd voor mensen met een beperking. 

 In de Wet Sociale Werkvoorziening bestonden al arbeidsplaatsen met Beschut Werk. Sinds 1 

januari 2015 kunnen mensen niet meer instromen in de WSW. In het kader van de 

Participatiewet worden er nu nieuw Beschut Werk arbeidsplaatsen gerealiseerd. In februari 

2017 waren dat 25 FTE. 

 

Toeleidingstrajecten 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft specifieke trajecten ontwikkeld om inwoners met een 

beperking te begeleiden naar passend werk. De dienstverlening begint met een intake en kan 

bestaan uit begeleiding in solliciteren, leren werken binnen de gemeente of externe 

werkervaringsplaatsen en proefplaatsingen. Daarna volgt bemiddeling naar een baan en 

eventueel job coaching op de werkvloer. 

 
Preventieve aanpak voor kwetsbare jongeren 

 In de regionale aanpak kwetsbare jongeren en het werk van het Regionaal Werkbedrijf 

stimuleert de gemeente dat werkgevers arbeidsplaatsen beschikbaar stellen voor inwoners met 

een beperking. Voor jongeren staat een preventieve aanpak centraal. Het inzetten van 

jobcoaches en samenwerking met het onderwijs (speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, 

Entreeopleidingen van het mbo) zorgt voor een soepele(re) overgang naar de arbeidsmarkt. Via 

loonkostensubsidie is het voor werkgevers aantrekkelijk en laagdrempelig om kwetsbare 

jongeren in dienst te nemen. 

 In zeer beperkte mate wordt bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten (TrajectOpMaat) via de 

lijn onderwijs-arbeidsmarkt actief mogelijkheden georganiseerd voor dagbesteding en/of 

(vrijwilligers)werk in de eigen woonomgeving. 

 

Social return bij subsidies en aanbestedingen 

 Bij “social return” gaat het erom dat, naast het “gewone” rendement, ook een concrete sociale 

winst (return) wordt opgeleverd. ’s-Hertogenbosch is een economisch sterke en bedrijvige stad, 

waar iedereen die kan werken ook een kans moet krijgen om aan de slag te gaan. Met social 

return levert de subsidieontvanger of opdrachtnemer daar een bijdrage aan. 

 Social return kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van werkzoekenden of 

arbeidsgehandicapten, het plaatsen van orders of het uitzetten van werk bij sociale 

werkvoorzieningen of het delen van kennis, expertise en middelen.  

 Bij aanbestedingen en subsidieverlening moet social return als eis worden meegenomen bij alle 

opdrachten met een waarde groter dan € 209.000,- exclusief BTW. De drempel voor social 

return is gekoppeld aan de drempel voor Europees aanbesteden van leveringen en diensten.  

 De “coördinator social return” ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van een 

passende opgave van de social return verplichting en toetst ook of aan de verplichting wordt 

voldaan. Bij het niet voldoen aan de social return verplichting bij aanbestedingen en 

subsidieverlening wordt een boete opgelegd. 
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PSO 30+ keurmerk 

 De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het PrestatieladderSociaalOndernemen 30+ Keurmerk. 

Dit houdt in dat meer dan 30% van de medewerkers in loondienst bestaat uit mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. In veel gevallen betreft dit personen die een lichamelijke of 

geestelijke beperking hebben (of een combinatie daarvan). 

 Maatwerk is het sleutelwoord voor de gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit haar rol als 

werkgever. In het gemeentelijk personeelsbeleid is geen expliciete aandacht voor het in dienst 

nemen van mensen met een beperking. Als iemand wordt aangenomen die een beperking 

heeft, wordt gekeken welke aanpassingen op de werkplek c.q. voorzieningen nodig zijn. Als 

iemand in dienst is en een beperking krijgt, gebeurt dat ook. 
 


