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 1 ALGEMEEN  

 Uit het VN-verdrag volgt een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan 

om mensen met een beperking gelijke rechten te garanderen.  

 

 BEWUSTWORDING 1.1  

 De gemeente is er voor verantwoordelijk dat de lokale samenleving doordrongen 

raakt van de positie, behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking. 

  

 Vraag Antwoord 

 1. Heeft de gemeente een visie op de 

deelname van mensen met een 

beperking? Draagt zij deze uit, binnen 

de eigen organisatie en daarbuiten?  

De gemeente heeft een brede visie ten aanzien 

van deelname van al haar inwoners aan de 

maatschappij in het algemeen. Mensen met een 

beperking zijn hier onderdeel van.  

 

Als regio hebben we een visie op deelname aan de 

arbeidsmarkt van de medewerkers Wsw. Deze 

wordt zoveel mogelijk uitgedragen. 

 

We hebben verder geen aparte visie voor de groep 

“mensen met een beperking”. Door het opstellen 

van een inclusieagenda komt er straks wel meer 

aandacht voor hen. 

   

 2. Laat de gemeente in haar uitingen 

de diversiteit (mensen met een 

beperking, ouderen, allochtonen) van 

de samenleving zien? Ook bij 

onderwerpen die niet specifiek over 

deze doelgroep(en) gaan?  

Ja, we gebruiken altijd zoveel mogelijk foto’s van 

onze eigen inwoners, hierbij maken wij geen 

onderscheid in mensen ook niet ten aanzien van 

wel of geen beperking. 

   

 3. Faciliteert de gemeente 

organisaties en netwerken (van 

mensen met een beperking) om 

bewustwording in de lokale 

gemeenschap te bevorderen?  

Nee, op dit moment niet. Het gehandicapten-

platform bestaat formeel niet meer, maar is nog 

wel in te schakelen voor informeel advies.  

De status is evenwel wat onduidelijk en het zou 

goed zijn om hier nog eens goed naar te kijken. 

   

 4. Is er binnen het gemeentelijk 

beleid bij alle sectoren en op alle 

niveaus aandacht voor de 

consequenties voor mensen met een 

beperking (Beleidsvorming, 

Uitvoering, Handhaving).  

Ja, zoals ook zichtbaar wordt in de antwoorden die 

in de rest van deze quickscan zijn ingevuld. Dit wil 

niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn. 

   

 5. Heeft de gemeente bij de 

voorwaarden voor subsidies en 

vergunningen waar de burgers een 

aanbod aan diensten en activiteiten 

wordt gedaan, opgenomen dat deze 

toegankelijk moeten zijn voor mensen 

met een beperking? (Wordt hierop 

ook getoetst?)  

Nee, die voorwaarden zijn op dit moment niet 

opgenomen in de voorwaarden voor vergunningen 

of subsidies. 

Voor wat betreft de subsidies is dit een 

ontwikkeling die we dit jaar tijdens de 

subsidiegesprekken aan de orde hebben gesteld.  

   

 6. Worden gemeentelijke 

medewerkers geschoold over de 

problemen waar mensen met een 

beperking in het dagelijks leven mee 

te maken kunnen hebben?  

Scholing hierin vindt plaats bij medewerkers die 

werkzaam zijn in het sociaal domein als onderdeel 

van De Kleine Schans.  

Gemeentebreed worden medewerkers verder niet 

getraind. Er zijn echter ook geen signalen 

ontvangen dat hier behoefte aan is.  
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 7. Stimuleert de gemeente acties op 

scholen om meer begrip en 

bewustwording te creëren onder 

leerlingen?  

Wij stimuleren geen acties. Scholen spelen hier 

wel een actieve rol in, omdat steeds meer 

kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs 

gingen nu het regulier onderwijs volgen. 

   

 8. Houdt de gemeente in de 

communicatie en bij de ondersteuning 

van mensen met een beperking 

rekening met laaggeletterden en 

mensen met een allochtone 

achtergrond?  

We houden het landelijke taalniveau B1 aan. Dit 

taalniveau is vergelijkbaar met het taalniveau van 

kinderen van 12 jaar (einde basisschool). 
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 TOEGANKELIJKHEID 1.2  

 De gemeente is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van gebouwen en de 

gebouwde omgeving voor mensen met een beperking. Daarnaast worden 

bedrijven bij AMvB verplicht tot eenvoudige aanpassingen ter verbetering van de 

toegankelijkheid van gebouwen, naar geleidelijkheid en naar evenredigheid.  

 

 FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID   

 Vraag Antwoord 

 1. Toetst de gemeente-aanvragen 

voor vergunningen voor bouw en 

verbouw van openbare gebouwen op 

toegankelijkheid?  

Ja. Wij toetsen bouwaanvragen voor openbare 

gebouwen aan het Bouwbesluit. Hierin is onder 

meer de toegankelijkheid geregeld. 

   

 2. Toetst de gemeente de eigen 

(ver)bouwplannen op 

toegankelijkheid?  

Hiervoor geldt het zelfde als voor de openbare 

gebouwen. Er wordt getoetst op toegankelijkheid. 

   

 3. Is in het gemeentelijke budget 

rekening gehouden met de kosten 

voor het toegankelijk maken van 

openbare ruimten en gebouwen; op 

voorhand bij nieuwbouw en expliciet 

bij renovatie en verbouw?  

Het toegankelijker maken van de openbare ruimte 

wordt meegenomen in ontwerp van ruimtelijke 

projecten en dan gedekt vanuit projectbudget. Ook 

bij reconstructies wordt ernaar gekeken en dan 

gedekt uit regulier budget.  

Bij gebouwen werkt het net zo. Bij aparte 

nieuwbouw- of verbouw- projecten wordt het 

meegenomen in de projectfinanciering. Bij 

renovatie gaat het uit het reguliere budget. 

   

 4. Controleert de gemeente na 

oplevering van nieuwbouw, renovatie 

en verbouw de toegankelijkheid, 

bruikbaarheid en uitgankelijkheid? 

Met andere woorden: kan ik er 

komen, kan ik naar binnen en veilig 

weer naar buiten?  

Zodra de opdrachtgever een omgevings-

vergunning heeft, kan er gebouwd worden. Dat 

moet wel gemeld worden bij de gemeente, zodat 

de inspecteur bouwtoezicht kan toezien op de 

kwaliteit van het werk. De inspecteur let ook op de 

veiligheid in en om het bouwterrein en de hinder 

voor de omgeving. De inspecteur zorgt verder voor 

een goede afronding van de bouwfase naar de 

gebruiksfase. Hiervoor gebruiken wij de standaard 

(landelijke) toezichtlijsten waarop wordt getoetst 

of voldaan wordt aan het bouwbesluit 2012. 

Andere eisen kunnen we als gemeente niet stellen. 

Kortom, de gemeente houdt zoveel mogelijk 

toezicht op de toegankelijkheid, bruikbaarheid en 

uitgankelijkheid. 

   

 5. Is de gemeente op de hoogte van 

de toegankelijkheid van voorzieningen 

binnen haar gemeente en heeft zij 

een actieprogramma om deze 

toegankelijk te maken voor mensen 

met een beperking?  

De gemeente is op de hoogte van de 

toegankelijkheid van haar eigen voorzieningen, 

maar niet van alle voorzieningen in Woudenberg. 

   

 6. Stimuleert de gemeente 

toegankelijkheidsaanpassingen door 

bedrijven en dienstverleners?  

Dit doet ze niet specifiek. De gemeente beperkt 

zich tot de uitvoering van regulier landelijk beleid, 

waarbij toegankelijkheid een onderdeel is.  
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 SOCIALE TOEGANKELIJKHEID EN 

INFORMATIEVOORZIENING  

 

 7. Worden gemeentelijke 

medewerkers getraind in de 

bejegening van mensen met een 

beperking?  

Scholing hierin vindt plaats bij medewerkers die 

werkzaam zijn in het sociaal domein als onderdeel 

van De Kleine Schans. 

Mogelijk wordt besloten de medewerkers van het 

KCC ook hierin te trainen. 

   

 8. Stimuleert de gemeente een 

respectvolle bejegening van mensen 

met een beperking bij andere 

organisaties (denk aan musea, 

horeca, et cetera)?  

De gemeente stimuleert een respectvolle 

bejegening van iedereen. Vooral door zelf het 

goede voorbeeld te geven.  

 

Er zijn plannen om Woudenberg een 

dementievriendelijke gemeente te maken. Daar zal 

de gemeente ook een rol in spelen. 

   

 9. Houdt de gemeente in haar 

informatievoorziening rekening met 

mensen met uiteenlopende 

beperkingen. Denk ook aan 

anderstaligen, mensen met 

zintuiglijke beperkingen, 

laaggeletterden.  

De teksten op www.woudenberg.nl zijn ook 

toegankelijk voor slechtzienden door de 

mogelijkheid teksten voor te laten lezen en een 

vergrootglas-applicatie te gebruiken om items op 

het scherm te bekijken. 

De site www.loketdekleineschans.nl heeft de 

mogelijkheid om het lettertype te vergroten. 

Rekening houden met anderstaligen is niet 

opgenomen in de ‘standaard’ communicatie-

uitingen en kanalen, maar is maatwerk.1  

Daarnaast kunnen mensen die de Nederlandse taal 

(zeer) slecht beheersen een afspraak maken bij 

het loket, zich opgeven voor een buddy of zich 

verder ontwikkelen in het studiecentrum. 

   

 10. Zorgt de gemeente ervoor dat 

informatie over de toegankelijkheid 

van voorzieningen voor iedereen 

beschikbaar is?  

Nee, we zouden over onze eigen voorzieningen 

meer informatie over de toegankelijkheid op onze 

website kunnen zetten.  

 

Wanneer we over alle voorzieningen in de 

gemeente willen gaan communiceren hoe 

toegankelijk ze zijn dan wordt dat iets voor de 

verdere toekomst.  

 

                                                           
1
 Denk hierbij aan zweminformatie rondom het Henschotermeer die ook in andere talen werd verspreid en 

aangepaste communicatie rondom de crisisnoodopvang van vluchtelingen.  

http://www.woudenberg.nl/
http://www.loketdekleineschans.nl/
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 BELEIDSVORMING 1.3  

 De gemeente betrekt mensen met een beperking in alle fasen van beleidsvorming 

en monitoring.  

 

 Vraag Antwoord 

 1. Heeft de gemeente zicht op de aard 

en omvang van categorieën bewoners 

met een beperking?  

Nee, niet volledig. De gegevens met betrekking tot 

gebruik van Wmo en Jeugdhulp voorzieningen 

geven ons veel informatie over aard en omvang. 

Maar wanneer mensen met een beperking geen 

gebruik maken van voorzieningen op grond van de 

Wmo en Jeugdwet zijn ze bij ons niet in beeld. Het 

zou goed zijn om hier meer inzicht in te krijgen 

omdat dit eigenlijk een voorwaarde is om te 

bepalen waarop we als gemeente in willen zetten. 

 

Voor wat betreft werkzoekenden met een 

arbeidsbeperking: zij kunnen sinds 2015 in het 

doelgroepenregister geplaatst worden, dan worden 

ze op grond van de banenafspraak begeleid naar 

werk. Helaas is niet per gemeente in te zien welke 

inwoners in dit register zijn opgenomen.  

   

 2. Verricht de gemeente onderzoek 

naar de leefsituatie van haar 

inwoners? En specifiek naar de 

situatie van mensen met een 

beperking?  

Deels, middels het jaarlijkse 

Cliëntervaringsonderzoek en middels de 

tweejaarlijkse Sociale Kracht Monitor. 

   

 3. Formuleert de gemeente haar 

beleid samen met lokale 

vertegenwoordigers van mensen met 

een beperking?  

Ten aanzien van de beleidsbegroting en 

prestatieovereenkomst met RWA/Amfors: hier 

betrekken we de regionale Cliëntenraad Wsw bij.  

 

Verder betrekken we mensen met een beperking 

niet specifiek. Wel wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van burgerparticipatie en het consulteren 

van de doelgroepen op wie het beleid betrekking 

heeft. Ook de Adviesraad Sociaal Domein heeft 

een rol om bij de advisering van beleid de 

belangen van alle Woudenbergers en met name de 

meer kwetsbaren in het oog te houden. 

   

 4. Brengt de gemeente bij 

beleidsontwikkeling de consequenties 

in beeld voor mensen met een 

beperking? Doet ze dat samen met 

lokale vertegenwoordigers van 

mensen met een beperking?  

De beleidsvorming rondom RWA/Amfors brengt 

consequenties voor de werknemers in beeld.  

 

Verder doen we het niet specifiek. Er wordt bij het 

opstellen van beleid gekeken naar de 

consequenties voor al onze inwoners. De 

cliëntenraden en de Adviesraad Sociaal Domein 

worden ook betrokken. 

   

 5. Evalueert de gemeente haar beleid 

samen met lokale vertegenwoordigers 

van mensen met een beperking?  

We betrekken de regionale Cliëntenraad Wsw bij 

beleidsevaluatie van RWA/Amfors.  

 

Bij het evalueren van beleid wordt de doelgroep 

waar mogelijk betrokken en wordt de evaluatie 

voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. 
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 6. Werkt de gemeente samen met 

andere (regionale of vergelijkbare) 

gemeenten bij het ontwikkelen van 

beleid dat de participatie kan 

vergroten?  

In de regio Amersfoort wordt samengewerkt op 

diverse beleidsfronten, zoals:  

- ouderen langer zelfstandig laten wonen; 

- opvang en bescherming;  

- inkoop en (door)ontwikkeling producten Wmo en 

Jeugdzorg die participatie moeten bevorderen. 

Ten aanzien van mensen met een 

arbeidsbeperking hebben gemeenten regionaal 

een Werkbedrijf opgericht om hen naar werk te 

begeleiden. Het Werkbedrijf is een 

netwerkorganisatie die relevante partners 

verbindt. 

 

   

 PARTICIPATIE 1.4  

 De gemeente draagt zorg voor de voorwaarden voor integratie en deelname van 

mensen met een beperking aan educatieve, sociaal-culturele activiteiten, sport en 

recreatie.  

 

 1. Stimuleert en faciliteert de 

gemeente verenigingen, netwerken en 

aanbieders van voorzieningen om hun 

activiteiten toegankelijk te maken 

voor mensen met een beperking?  

Nee, dit gebeurt op dit moment niet. Ten aanzien 

van het sociaal domein wordt dit jaar bij de 

subsidieverstrekking hier meer aandacht voor 

gevraagd. 

   

 2. Stimuleert de gemeente de 

participatie van mensen met een 

beperking in hun directe 

woonomgeving?  

Ja, ten dele. Bijvoorbeeld door middel van de 

subsidie gezonde leefstijl waarbij we speciaal 

aandacht vragen voor het ontwikkelen van 

activiteiten voor mensen met een beperking. Ook 

vanuit de (inkoop) Wmo en Jeugdwet is hier 

aandacht voor. 

   

 3. Werkte de gemeente daarin samen 

met zorgaanbieders?  

Ja, wanneer mensen gebruik maken van een 

maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen zijn 

er op gericht mensen te kunnen laten participeren 

in de samenleving. Maatwerkvoorzieningen worden 

ingekocht bij zorgaanbieders. Gemeente koopt 

steeds meer in via bestuurlijke aanbestedingen 

waarin aan dialoogtafels samen met aanbieders 

het aanbod wordt (door)ontwikkeld. 

   

 4. Stimuleert de gemeente dat 

zorgaanbieders daarbij samenwerken 

met informele partijen (vrijwilligers, 

burgerinitiatieven) in de 

woonomgeving?  

Vooralsnog te weinig. De oprichting van een 

coöperatie De Kleine Schans moet daar 

verandering in brengen. 
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 VEILIGHEID 1.5  

 De gemeente moet zorgen dat de veiligheid van mensen met een beperking 

gewaarborgd is in de eigen woonomgeving en in openbare ruimten en gebouwen.  

 

 1. Houdt de gemeente in de 

ontwikkeling en aanpassing van de 

infrastructuur rekening met de 

veiligheid voor mensen met een 

beperking? Denk aan verlichting, 

stoepranden, verkeersmaatregelen et 

cetera.  

Ja. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen 

waarbij aandacht is voor oplossingen voor 

mindervaliden in de openbare ruimte. Onder 

andere door middel van looplijnen voor 

slechtzienden, voldoende breedte voor 

rolstoelgebruikers en oversteekplaatsen à niveau 

(stoep en weg op gelijke hoogte). 

   

 2. Houden hulpdiensten bij 

ontruimings- en rampenplannen 

rekening met mensen met een 

lichamelijke, zintuiglijke, 

verstandelijke of psychische 

beperking? En weten zij hoe te 

handelen bij calamiteiten.  

Ja, hulpdiensten houden altijd rekening met een 

persoon. Daarvoor zijn ze ook getraind. Al is het 

eerste uitgangspunt dat het voorkomen van 

levensbedreigende situatie voorop staat. Voor de 

hulpverlening wordt er geen onderscheid gemaakt 

of een persoon lichamelijk, zintuiglijk, 

verstandelijk of psychisch beperkt is.  

   

 3. Heeft de gemeente maatregelen 

genomen om uitbuiting, geweld en 

misbruik van mensen met een 

beperking te voorkomen?  

Niet specifiek gericht op deze doelgroep, maar 

voor alle inwoners. 

   

 4. Bestaat er een systeem waar 

mensen terecht kunnen met signalen 

over financiële uitbuiting en weten 

betrokkenen vervolgens hoe te 

handelen?  

Er bestaat geen specifiek systeem voor deze 

problematiek.  

Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. 

Daarnaast kan er een melding worden gedaan bij 

Art. 1. Midden Nederland. Als laatste is een 

melding bij de gemeente gewenst, zodat het 

betreffende bedrijf kan worden onderzocht. 
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 2 WMO  

 Burgers, die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving, kunnen 

een beroep doen op voorzieningen die hen ondersteunen bij participatie en 

versterking van zelfredzaamheid.  

 

 Vraag Antwoord 

 VOORZIENINGEN 2.1  

 1 Is bij mensen met een beperking 

bekend of en hoe ze een beroep 

kunnen doen op Wmo-voorzieningen?  

Vanuit de ouderenbonden horen we nog weleens 

dat ouderen de weg naar De Kleine Schans niet 

altijd weten te vinden. Het sociaal netwerk of 

ondersteunende basisvoorzieningen zoals de 

ouderenbonden weten hen dan wel de weg te 

wijzen. 

   

 2 Heeft de gemeente bij het 

keukentafelgesprek specifiek 

aandacht voor niet-zichtbare 

beperkingen van de aanvrager 

(laaggeletterdheid, verstandelijke 

beperkingen, anderstaligen).  

Ja, medewerkers van De Kleine Schans zijn 

getraind in het signaleren van niet-zichtbare 

beperkingen. Indien nodig wordt bijvoorbeeld een 

tolk ingeschakeld tijdens het keukentafelgesprek 

of een collega van MEE ten behoeve van een cliënt 

met een verstandelijke beperking. 

   

 3 Zijn de medewerkers die de 

keukentafelgesprekken voeren 

specifiek getraind in 

vraagverheldering?  

Ja. De Wmo-consulenten zijn getraind tijdens een 

Wmo-opleiding en de medewerkers in het Sociaal 

Team middels regionale trainingen. 

   

 4 Stimuleert de gemeente het gebruik 

van technologische hulpmiddelen die 

kunnen bijdragen aan een grotere 

zelfredzaamheid (voorlichting, 

instructie)?  

Nee, De Kleine Schans stimuleert dit momenteel 

niet actief. 

   

 5 Staat in het programma van eisen 

voor nieuwe woningbouw dat nieuwe 

woningen levensloopbestendig (of 

aanpasbaar) opgeleverd moeten 

worden?  

Nee. Dit is een bewuste keuze, want 

levensloopbestendig bouwen kan de doorstroming 

ook tegenhouden. Het is goed als een deel van de 

woningvoorraad levensloopbestendig is, maar bij 

de prestatieafspraken zijn we overgestapt van 

levensloopbestendig naar multifunctioneel 

bouwen. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen 

toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen, 

zoals bijvoorbeeld 1 en 2-persoons huishoudens in 

alle leeftijdsgroepen.  

   

 6 Kunnen mensen met een beperking 

indien nodig ruimere voorzieningen 

aanvragen voor sociale participatie 

(bijvoorbeeld voor sportbeoefening)?  

Sportvoorzieningen op grond van de Wmo kunnen 

als maatwerkvoorziening worden toegekend. En de 

gemeente draagt per lid bij aan de Gehandicapten 

Sportvereniging Amersfoort. 
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 VERVOER 2.2  

 Het aanbod van mobiliteitsondersteuning dient gericht te zijn op het versterken 

van de zelfredzaamheid en participatie.  

 

 1 Zijn belangrijke bestemmingen 

(winkels, ziekenhuis, onderwijs en 

andere voorzieningen) voor alle 

bewoners, ongeacht de eventuele 

beperkingen, goed bereikbaar?  

Of alle belangrijke bestemmingen goed bereikbaar 

zijn, ongeacht eventuele beperkingen, is niet in 

beeld. 

   

 2 Speelt de gemeente een actieve rol 

in het toegankelijk maken van het 

openbaar vervoer?  

Ja, wij hebben alle gemeentelijke bushaltes 

toegankelijk gemaakt. 

   

 3 Biedt de gemeente begeleiding in 

het gebruik van het openbaar 

vervoer?  

Op dit moment nog niet. Maar in het kader van het 

kantelingsbeleid doelgroepenvervoer onderzoeken 

we het inzetten dit soort initiatieven (bijvoorbeeld 

het OV-maatje) momenteel. 

   

 4 Houdt de gemeente een 

klanttevredenheidsonderzoek voor 

gebruikers van (A)OV?  

Nee, de provincie Utrecht is opdrachtgever voor 

het openbaar vervoer en houdt een 

klanttevredenheidsonderzoek. 

   

 5 Maakt de gemeente aanpassingen 

mogelijk aan reeds bestaande 

persoonlijke vervoersmiddelen?  

Ja, dat is op grond van de Wmo mogelijk. Kaders 

hiervoor zijn gegeven in de Verordening en nadere 

regels Sociaal Domein. 
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 ACTIVITEITEN EN DIENSTEN 2.3  

 De gemeente staat garant voor de beschikbaarheid van doeltreffende zorg en 

ondersteuning voor mensen met een beperking.  

 

 1 Bewaakt de gemeente dat er 

voldoende dekking en diversiteit is 

aan zorgvoorzieningen?  

Ja, door het zorggebruik te monitoren, cliënten, 

zorgaanbieders en het uitvoerende team te 

bevragen wordt input opgehaald om zorginkoop 

eventueel uit te breiden of bij te stellen. Door een 

vorm van bestuurlijk aanbesteden vindt er 

continue dialoog plaats over nieuw te ontwikkelen 

zorgproducten/arrangementen.  

   

 2 Stimuleert de gemeente de inzet 

van informele zorg ten behoeve van 

de participatie van mensen met een 

beperking?  

Wanneer mensen gebruik maken van een 

voorziening op grond van de Wmo, Jeugdwet of 

Participatiewet wordt de inzet van informele zorg 

waar mogelijk gestimuleerd. 

   

 3 Zorgt de gemeente voor 

ondersteuning van mantelzorgers en 

biedt zij respijtzorg?  

Ja, dit is vastgelegd in de uitvoeringsagenda 

mantelzorgondersteuning die vorig jaar is 

opgesteld. De ondersteuning van mantelzorgers 

kent nog wel ontwikkelpunten, zoals ook in de 

agenda is opgenomen. 

   

 4 Stimuleert de gemeente actief 

initiatieven die de sociale samenhang 

en wederzijds hulpbetoon in de wijk 

bevorderen?  

Dit onderwerp heeft wel aandacht, maar op dit 

moment zijn er geen concrete initiatieven die de 

gemeente stimuleert of faciliteert. 

   

 5 Stimuleert de gemeente vrijwillige 

inzet van mensen met een beperking?  

Het steunpunt vrijwilligerswerk ondersteunt in 

opdracht van de gemeente iedereen die 

vrijwilligerswerk wil doen ongeacht het wel of niet 

hebben van een beperking. Mensen met een 

beperking worden hierbij niet specifiek actief 

gestimuleerd. Vanuit sociale zaken worden 

mensen wel extra geactiveerd tot vrijwilligerswerk. 

Tot deze groep behoren steeds vaker mensen met 

een fysieke of psychiatrische beperking.  

   

 6 Biedt de gemeente voldoende 

mogelijkheden voor dagbesteding 

voor mensen met een beperking, in 

aansluiting op eigen interesses en 

mogelijkheden en zo mogelijk in de 

eigen woonomgeving?  

Dagbesteding wordt op dit moment grotendeels 

ingekocht. Regionaal is de intentie uitgesproken 

waar mogelijk een verschuiving te realiseren naar 

meer lokale algemene voorzieningen 

dagbesteding. Momenteel verkennen we in 

Woudenberg met diverse maatschappelijke 

partners de mogelijkheden daartoe. 

 



Bijlage 2: Antwoorden op Quickscan inclusief beleid 

11 
 

 3 JEUGD  

 ONDERSTEUNING 3.1  

 De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen, die op 

eigen kracht en met inzet van eigen netwerk onvoldoende in staat zijn tot 

dagelijkse levensverrichtingen. Ondersteuning is gericht op het versterken van 

structuur en regie over het eigen leven.  

 

 Vraag Antwoord 

 1 Is er een duidelijk en eenduidig 

loket voor vragen met betrekking tot 

ondersteuning voor ouders, jongeren 

en kinderen?  

Ja, dat is De Kleine Schans. 

   

 2 Zijn er afdoende 

doorverwijsmogelijkheden naar 

gespecialiseerde ondersteuning?  

In het kader van Jeugd en Wmo zijn er contracten 

afgesloten met diverse zorgaanbieders, zodat er 

naar de juiste hulpverlening kan worden 

doorverwezen. 

   

 3 Is in de aanpak van wijken door de 

gemeente expliciet aandacht voor 

kinderen, tieners en jongeren met een 

beperking?  

In het kader van Ruimtelijke ordening is die er 

wel, maar in het kader van sociale samenhang nog 

niet. 

   

 4 Heeft de gemeente speelbeleid met 

aandacht voor kinderen, tieners en 

jongeren met een beperking?  

Er is aandacht voor speeltoestellen die geschikt 

zijn voor mindervaliden (bv mandschommels) en 

voor toegankelijkheid (rolstoelers etc.) 

   

 5 Heeft de gemeente in haar beleid 

specifiek aandacht voor ouders met 

een beperking?  

We hebben hier zeker aandacht voor. Bijvoorbeeld 

middels cliëntondersteuning en de inzet van MEE.  

   

 6 Heeft de gemeente aandacht voor 

continuïteit van benodigde hulp en 

ondersteuning bij het bereiken van de 

achttienjarige leeftijd?  

Ja, hierover wordt overleg gevoerd tussen Jeugd 

en Wmo-medewerkers binnen het Sociaal Team. 

   

 BELEID 3.2  

 De gemeente dient de belangen van jeugdigen in alle fasen van beleidsvorming 

mee te wegen.  

 

 1 Stelt de gemeente haar jeugdbeleid 

op in samenspraak met professionals 

en vertegenwoordigers van de 

doelgroep van jeugdigen?  

Ja, dit doen we niet alleen bij jeugd, maar Sociaal 

Domein-breed. 

   

 2 Zorgt de gemeente voor monitoring, 

regelmatige evaluatie en aanpassing 

van haar jeugdhulpbeleid?  

Ja, middels cliëntervaringsonderzoeken, 

gesprekken en kwalitatieve onderzoeken. Dit doen 

we Sociaal Domein-breed. 

   

 3 Betrekt de gemeente systematisch 

de ervaringen van ouders en 

jeugdigen voor monitoring, evaluatie 

en aanpassing van beleid?  

Ja, deze ervaringen halen we op aan de hand van 

bovengenoemde onderzoeken en verwerken we 

vervolgens in beleid. 

   

 4 Neemt de gemeente specifieke 

maatregelen om de samenwerking 

tussen de jeugdreclassering, 

jeugdzorg en onderwijs te 

coördineren?  

Ja, dit is een belangrijk aandachtspunt bij de 

inkoop. 
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 PASSEND ONDERWIJS 3.3  

 De gemeente waarborgt gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, jongeren en 

volwassenen. Zij ziet toe op de handhaving van de wet passend onderwijs, die 

scholen verantwoordelijk maakt voor het vinden van een geschikte 

onderwijsplaats voor elke ingeschreven leerling, ondanks eventuele beperkingen.  

 

 Vraag Antwoord 

 1 Is er voor alle leerplichtige 

leerlingen een passend 

onderwijsaanbod?  

Helaas heeft iedere gemeente met thuiszitters te 

maken, zo ook Woudenberg. Hier is veel aandacht 

voor. 

   

 2 Stimuleert de gemeente 

onderwijsinstellingen om aandacht te 

hebben voor leerlingen en studenten 

met een beperking?  

Dit wordt niet actief gedaan. We hebben ook geen 

VO/MBO/HBO/WO-scholen. 

   

 3 Neemt de gemeente expliciete 

maatregelen ter verbetering van 

toegankelijkheid van het onderwijs 

voor leerlingen, studenten, 

leerkrachten en bezoekers met een 

beperking door aanpassingen van 

gebouwen en inrichting?  

Openbare gebouwen, dus ook schoollocaties 

toetsen wij aan het Bouwbesluit waarin onder 

meer de toegankelijkheid is geregeld.  

   

 4 Stimuleert de gemeente 

onderwijsinstellingen om rekening te 

houden met leerlingen, studenten en 

leerkrachten met een beperking bij de 

inrichting van het lesprogramma en 

de keuze van leermiddelen?  

Nee. Hier is wel veel aandacht voor vanuit de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
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 4 ARBEID  

 De gemeente heeft de opdracht om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (tot 

voor kort aangewezen WWB, Wsw en Wajong) te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van hun arbeidsvermogen en maatregelen te treffen om werk bij 

reguliere werkgevers te bevorderen en zo nodig beschutte werkplekken te 

creëren. 

 

 ARBEIDSMARKT 4.1  

 De gemeente stimuleert de (regionale) arbeidsmarkt voor mensen met een 

beperking en treft maatregelen om werkgevers te stimuleren om werknemers 

met een beperking in dienst te nemen en te houden. 

 

 Vraag Antwoord 

 1 Vervult de gemeente een 

voorbeeldfunctie wat betreft het 

percentage eigen werknemers met 

een beperking?  

We hebben diverse mensen met een beperking in 

dienst. Dat wil niet zeggen dat we hierin een 

voorbeeldfunctie vervullen. 

   

 2 Is in het gemeentelijk 

personeelsbeleid expliciet aandacht 

voor het in dienst nemen en houden 

van personeel met een beperking?  

Nog niet voldoende. Het werving en selectie beleid 

kan op dit punt aangescherpt worden. 

   

 3 Wanneer medewerkers van de 

gemeente belast zijn met zorgtaken, 

werkt de gemeente dan mee aan het 

vinden van een passende combinatie 

tussen werk en privé?  

Dit betreft maatwerk. Met deze medewerkers 

wordt in gesprek gegaan om te komen tot een 

werkbare situatie voor medewerker en werkgever. 

   

 4 Heerst binnen de gemeente een 

cultuur waarin mensen met een 

beperking zich welkom voelen en 

worden aangemoedigd te komen 

werken?  

In zijn algemeenheid blijkt uit introductietrajecten 

dat er sprake is van een open cultuur waarin 

mensen zich welkom voelen.  

   

 5 Stimuleert de gemeente dat 

werkgevers arbeidsplaatsen 

beschikbaar stellen voor mensen met 

een beperking, met aantoonbare 

resultaten?  

De gemeente zet sinds enkele jaren een 

werkgeversdienstverlener in. Het doel is 

werkgevers enthousiast te maken om een inwoner 

met een bijstandsuitkering en/of een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen. Belangrijke 

middelen daartoe zijn het aanbieden van 

bijvoorbeeld een loonkostensubsidie of een 

proefplaatsing. Het belangrijkste is echter het in 

gesprek gaan over de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

 

   

 6 Draagt de gemeente zorgt voor het 

scheppen van arbeidsplaatsen met 

Beschut Werk?  

Momenteel zijn we bezig met regionale 

beleidsafstemming op dit thema. Het scheppen 

van arbeidsplaatsen heeft vooralsnog geen 

prioriteit omdat er geen kandidaten in beeld zijn 

(taakstelling Woudenberg is 1 per jaar). Mocht dit 

wel gebeuren, dan kunnen we een kandidaat altijd 

plaatsen bij RWA/Amfors. 
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 4.2 ONDERSTEUNING 

ARBEIDSGEHANDICAPTEN  

 

 1. Neemt de gemeente 

verantwoordelijkheid voor het 

stimuleren en ondersteunen van 

mensen met een beperking bij het 

verwerven van een arbeidsplaats?  

Ja. Bij verordening is geregeld welke instrumenten 

ingezet kunnen worden om werk te vinden en te 

behouden. 

   

 2. Heeft de gemeente met 

(welzijns)organisaties afspraken 

gemaakt om de sociale activering en 

participatie van mensen met een 

beperking te bevorderen op het 

gebied van educatie en vrijwillige 

inzet?  

Nee, deze afspraken heeft de gemeente op dit 

moment niet. 

   

 3. Voert de gemeente een jaarlijkse 

bestandsanalyse Participatiewet uit 

waarbij expliciet ook gescreend wordt 

op het aantal mensen met een 

beperking, zodat hun passende 

toeleidingtrajecten aangeboden 

kunnen worden?  

Een dergelijke screening is in 2016 eenmalig 

uitgevoerd. Bij nieuwe bijstandsgerechtigden 

wordt dit standaard meegenomen in het 

intakegesprek. 

 


