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(MANAGEMENT)SAMENVATTING
In het adviesrapport ´De participatie van mensen met een lichte beperking in Drenthe – het creëren van een
inclusieve samenleving´ wordt aan de hand van verschillende analyses antwoord gegeven op het vraagstuk van
gemeente Noordenveld: ‘Hoe kunnen mensen met een lichte beperking binnen gemeente Noordenveld
betrokken worden in de maatschappij?’. Gemeente Noordenveld is een gemeente in de provincie Drenthe met
zo’n 31.000 inwoners.
De doelgroep van mensen met een lichte beperking zijn mensen tussen de 18 en 45 jaar. Iemand met een lichte
beperking functioneert minder goed dan iemand die geen beperking heeft. Een beperking kan zowel gelden op
mentaal als fysiek vlak: iemand met een verstandelijke of mentale beperking heeft problemen met zijn of haar
geestelijke gezondheid, terwijl iemand met een fysieke beperking op lichamelijk vlak niet goed kan
functioneren. Doordat deze mensen in een bepaalde mate worden beperkt in hun doen en laten, is het voor
veel mensen met een lichte beperking lastig om te participeren in de maatschappij.
Vanuit Politiek Netwerk Drenthe, een organisatie binnen provincie Drenthe die zich inzet voor meer diversiteit,
inclusiviteit en actief burgerschap, is de vraag van participatie naar voren gekomen. Ook in gemeente
Noordenveld kan niet iedereen met een lichte beperking voldoende meedraaien in de maatschappij. Daarom
heeft Politiek Netwerk Drenthe het adviesbureau MEGA gevraagd een advies hierover te schrijven. Dit advies
zal gebruikt worden om verder onderzoek te kunnen ondersteunen, en daadwerkelijke plannen opstellen op
lokaal en nationaal niveau. Dit adviesrapport zal ook binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden
behandeld waar recentelijk een actieplan over dit onderwerp is opgesteld.
In de hoofdstukken is vanuit verschillende leefdomeinen literatuuronderzoek verricht en zijn interviews
gehouden. Hieruit is gebleken dat op veel domeinen al regelingen zijn voor mensen met een lichte beperking,
maar dat hier ook nog veel kansen liggen. Uit de interviews is bijvoorbeeld gebleken dat het belangrijk is
mensen met een beperking beter te horen, schrijfstijl aan te passen op gerichte formulieren en brieven van
bijvoorbeeld belastingdienst, en meer sociale activiteiten op te zetten.
Wij adviseren Politiek Netwerk Drenthe in te spelen op de informatievoorziening van omgang met mensen met
een beperking. Daarnaast zal de gemeente buurtactiviteiten in wijken stimuleren en sportclubs toegankelijker
maken. Ook hebben mensen met een beperking meer hulp nodig in het huishouden en het regelen van
financiën. Hierbij speelt zowel de gemeente als zorgedewerkers een rol. Tot slot liggen er ook kansen op het
gebied van mobiliteit, zoals in de vorm van een buurtbus.
De rol die gemeente Noordenveld hierin speelt is gericht op het stimuleren van de participatie op het gebied
van onder andere werk en opleiding, wonen en gezondheid. Door mensen beter te horen, te ondersteunen en
te betrekken bij sociale activiteiten wordt binnen gemeente Noordenveld een gezonde, duurzame inclusieve
samenleving gecreëerd waarin iedereen ertoe doet.
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INLEIDING
In Nederland wonen ongeveer 3.6 miljoen mensen met een lichte beperking. Iemand met een lichte beperking
functioneert minder goed dan iemand die geen beperking heeft. Dit kan zowel op mentaal als fysiek vlak:
iemand met een verstandelijke of mentale beperking heeft problemen met zijn of haar geestelijke gezondheid,
terwijl iemand met een fysieke beperking op lichamelijk vlak niet goed kan functioneren. Doordat deze mensen
in een bepaalde mate worden beperkt in hun doen en laten, is het voor veel mensen met een lichte beperking
lastig om te participeren in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat diegene een bepaalde functie
niet kan uitoefenen op het werk of doordat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn. Voor deze mensen is het
belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om toch goed te kunnen integreren in de samenleving.
Ook in de gemeente Noordenveld zijn deze mogelijkheden om te kunnen meedraaien in de maatschappij
belangrijk voor mensen met een lichte beperking. Politiek Netwerk Drenthe zet zich in deze gemeente in voor
meer diversiteit, inclusiviteit en actief burgerschap voor deze groep mensen. Ook in deze gemeente kan niet
iedereen met een lichte beperking voldoende meedraaien in de maatschappij. Daarom heeft Politiek Netwerk
Drenthe het adviesbureau MEGA gevraagd een advies hierover te schrijven.
Om te bepalen waar deze groep mee kampt en wat zij nodig hebben om goed te kunnen participeren in de
samenleving, is een adviesrapport opgesteld. Door middel van dit adviesrapport wordt inzicht gegeven op de
vraag wat mensen met een lichte beperking boven de 18 jaar nodig hebben om te kunnen participeren in de
maatschappij. Om een goed advies hierover te schrijven, worden de volgende deelvragen behandeld:
1. Wat bepaalt de kwaliteit van leven voor mensen met een lichte beperking?
2. Wat is het huidige beleid van de gemeente Noordenveld omtrent mensen met een lichte beperking?
3. Welke mogelijkheden biedt het huidige beleid voor mensen met een lichte beperking om te kunnen
integreren?
4. Wat is er volgens mensen met een lichte beperking nodig om een betere kwaliteit van leven te hebben en
beter te kunnen integreren in de maatschappij?
Het adviesrapport is opgesteld door adviesbureau MEGA. Dit adviesbureau, gevestigd in Leeuwarden, bestaat
uit vier studenten Management van de Leefomgeving die gedurende dit advies in hun tweede jaar van de
opleiding zitten. Door middel van onze betrokkenheid, transparantie en effectiviteit helpen wij u met het
maken van de juiste keuzes op het gebied van zorg. De zorg optimaliseren doe je namelijk met zijn allen.
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ONDERZOEKSMETHODEN
Om antwoord te geven op de vraag hoe mensen met een lichte beperking beter kunnen participeren in de
maatschappij, worden verschillende methodes toegepast. Ten eerste is gebruik gemaakt van
literatuuronderzoek, waarbij onderzoeken van derden zijn geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen.
Hierbij is ook gekeken naar hoe andere gemeenten het vraagstuk over de participatie van mensen met een
lichte beperking aanpakken.
In overleg met de opdrachtgever is besloten om drie interviews te houden met experts die (dagelijks) te maken
hebben met mensen met een lichte beperking. Als eerste is een gesprek gehouden met Akkelien Jonkman. Zij is
werkzaam bij Cosis. Cosis is één van de grootste zorginstellingen in Noord-Nederland en biedt hulp bij
verstandelijke en psychische beperkingen. Daarnaast is een interview gehouden met Saskia Rengers, werkzaam
bij zorgbelang Drenthe waar ze onafhankelijke cliëntondersteuner is op het gebied van de jeugdwet en wet
langdurige zorg. De laatste expert waarmee een gesprek is gehouden is Mark Venema. Hij is ambulant
begeleider voor zorggroep de Stellingwerven. Door zorgmedewerkers uit de praktijk te benaderen, wordt
vanuit een andere hoek inzicht gegeven over het vraagstuk. Door dit te combineren met literatuuronderzoek,
kan een compleet beeld gegeven worden over de integratie van mensen met een lichte beperking.
Het literatuuronderzoek en de resultaten van de interviews worden gebruikt om antwoord te geven op de
vraag hoe mensen met een lichte beperking beter kunnen meedraaien in de samenleving.
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H1: Kwaliteit van leven voor mensen met een lichte beperking
In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wat de kwaliteit van leven inhoudt en waarom dit belangrijk is om
mee te nemen in het advies over de integratie van mensen met een lichte beperking in de maatschappij.
Daarnaast worden de leefdomeinen behandeld. Deze leefdomeinen worden in het gehele rapport als leidraad
aangehouden en vormen de basis voor het advies dat wordt gegeven.

1.1 Kwaliteit van leven
Voor mensen met een lichte beperking geldt dat ze in meer of mindere mate beperkt worden in de participatie
in de maatschappij. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze moeilijker kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt of
doordat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn. Een goede kwaliteit van leven voor deze mensen is daarom
van belang om goed te kunnen integreren in de maatschappij. Maar wat houdt dit in? De kwaliteit van leven
zegt iets over hoe een persoon zijn of haar lichamelijke, psychische en sociaal functioneren ervaart. Het is een
subjectief begrip die door iedereen anders wordt ervaren. Indicatoren om de kwaliteit van leven uit te drukken
zijn (Volksgezondheidenzorg, sd):
•
•
•
•

Tevredenheid
Gezondheid
Beperking (functioneringsproblemen)
Regie over het eigen leven

Naast dat de persoon met een lichte beperking zelf invloed heeft op zijn of haar kwaliteit van leven, speelt de
omgeving van deze persoon hierin ook een rol. Wanneer bijvoorbeeld de begeleiding en zorg voor deze
persoon niet goed is, zal dit invloed hebben op zijn of haar tevredenheid en gezondheid en dus op de kwaliteit
van leven. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat deze persoon minder goed kan participeren in de samenleving
(Kwaliteit van leven, sd).
Kwaliteitvanleven.nl heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven voor mensen met een lichte
beperking. Deze samenwerkingsverband, waaraan onder andere Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang
Nederland zich hebben aangesloten, hebben dertigduizend mensen met een beperking gevraagd over hoe zij
hun kwaliteit van leven beoordelen. Hiervan geeft 58 procent van de respondenten onder de 65 jaar aan dat ze
hun leven beoordelen met het cijfer 6 of lager. Zij geven aan onvoldoende energie te hebben, onzeker te zijn
over de toekomst en het gevoel te hebben dat ze niks bijdragen aan de samenleving (Kwaliteit van leven van
jongeren en ouderen met beperking verbeteren, 2017).
De kwaliteit van leven speelt dus een grote rol in de participatie van mensen met een (lichte) beperking in de
samenleving. Wanneer zij gelukkiger en gezond zijn, minder functioneringsproblemen hebben en hun regie
over het leven goed is, zullen zij meer het gevoel hebben dat ze iets bijdragen aan de samenleving.
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1.2 Leefdomeinen
De kwaliteit van leven wordt mede bepaald door een aantal factoren, die leefdomeinen worden genoemd.
Deze domeinen bestrijken alle aspecten die bepalend zijn of een individu of gezin zelfredzaam is en volwaardig
kan deelnemen aan de samenleving (Leefdomeinen, sd). Het zijn onderwerpen die voor mensen belangrijk zijn
in hun leven. Wanneer men tevreden is over deze leefdomeinen, is hun kwaliteit van leven vaak ook goed.
Aangezien deze leefdomeinen de leidraad vormen voor de volgende hoofdstukken, worden deze hieronder
kort toegelicht.
Werk/opleiding
Het leefdomein werk & opleiding speelt een grote rol in het leven voor mensen met een lichte beperking. Voor
deze mensen is het belangrijk om een doel voor ogen te hebben. Het hebben van werk of het volgen van een
traject dat naar werk leidt is erg belangrijk. Het traject is het hebben van een opleiding, re-integratie of
arbeidsactivering. Het gaat hier om het doen van geschoold werk (na studie), een betaalde baan hebben of een
vorm van dagbesteding die naar werk leidt (re-integratietraject, beschut werk, participatiebaan. Het hebben
van een van deze onderdelen is een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering (Arrangementen waaier, sd).
Mentale/fysieke gezondheid
Mensen met een lichte beperking hebben een mentale en/of een fysieke beperking. Een mentale beperking
gaat over de geestelijke gezondheid van de persoon, een fysieke beperking over de lichamelijke gezondheid. De
mentale en fysieke gezondheid kan voor iemand met een beperking zorgen dat hij of zij niet volledig kan
participeren in de maatschappij, bijvoorbeeld doordat hij of zij bepaald werk niet kan doen of moeite heeft met
communiceren (Arrangementen waaier, sd).
Sociale participatie
De sociale participatie gaat over de deelname aan sociale activiteiten en vrijetijdsbesteding zoals verenigingen
en politieke partijen. Daarnaast zegt de sociale participatie ook iets over de sociale contacten die men heeft.
Sociale participatie heeft betrekking op 4 onderdelen:
1. Huiselijke relaties: betreft de relatie tussen de persoon en personen om hem/haar heen. Ondersteunen deze
elkaar bij de groei of ontwikkeling? Of werken deze relaties averechts? Ook wordt er gekeken naar het
ontbreken van een huisgenoot/partner. Huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing is hier ook een
onderdeel van.
2. Sociaal netwerk: betreft het aantal en de kwaliteit van relaties met vrienden, familie en kennissen. Heeft de
persoon genoeg steun en begeleiding van de personen om hem/haar heen? De kwaliteit speelt hierin een rol
omdat de persoon een groot netwerk kan hebben, maar het niet gelijk betekent dat er een kwalitatief goede
band is. Dit kan alsnog een slecht effect hebben op de persoon.
3. Maatschappelijke participatie: gaat over de mate waarin de persoon deelneemt aan sociale activiteiten en
organisaties zoals sportclubs, verenigingen en comités.
4. Zelfredzaamheid met betrekking tot justitie: gaat over of de persoon op dit moment, of in het verleden, in
aanraking is geweest met politie en justitie. Door het hebben van een strafblad kan dit invloed hebben
bijvoorbeeld arbeidstoelating. Ook kan dit een negatieve invloed hebben op maatschappelijke participaties,
zorg-, huisvesting-, of werktrajecten (Arrangementen waaier, sd).
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Wonen
Voor mensen met een lichte beperking speelt het domein wonen een grote rol in zijn of haar kwaliteit van
leven. Het op zichzelf gaan wonen is voor deze mensen vaak een enorme stap. Iemand met een lichamelijke
beperking zal bijvoorbeeld een aangepast huis of hulp nodig hebben in het huishouden. Wanneer iemand een
verstandelijke beperking heeft, kan hij/zij ook hulp nodig hebben. Het domein wonen wordt opgesplitst in 2
onderdelen:
1. Stabiliteit van de woonvoorziening: gaat over de verwachte duur van het verblijf in de eigenwoning.
2. De onafhankelijkheid van de persoon: heeft de persoon genoeg financiële middelen? Kan de persoon wonen
zonder begeleiding of is daar wel hulp bij nodig? (Arrangementen waaier, sd)
Financiën
Het domein financiën hangt vaak samen met het domein werken/opleiding. Wanneer iemand een baan heeft,
heeft hij/zij een inkomen en dus meer financiële middelen. Wanneer iemand geen baan heeft, zal het in de
meeste gevallen leven van een uitkering. Het leefdomein financiën gaat over 3 aspecten van inkomsten en
uitgaven:
1. Kan de persoon zichzelf voorzien doormiddel van een inkomen van betaald werk of komen de inkomsten
voornamelijk uit een uitkering?
2. Heeft de persoon inzicht in zijn inkomsten en uitgaven? Besteedt hij/zij het geld uit aan de juiste producten
of gaat het geld op aan dingen die niet in de basisbehoeften worden voorzien?
3. Beheer en dynamiek: heeft de persoon schulden en wie beheert de schulden? Heeft de persoon het geld in
eigen beheer of gebeurt dit door derden? (Arrangementen waaier, sd)
Mobiliteit
Mobiliteit is een leefdomein dat zich focust op de zelfredzaamheid van verplaatsing binnen- en buitenshuis.
Het gaat dan om de verplaatsing zonder hulpmiddelen, personen of zonder dat vervoer is geregeld door een
ander. (Arrangementen waaier, sd)
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H2: Beleid van de gemeente Noordenveld omtrent mensen met een
beperking
Om tot een advies te komen voor Politiek Netwerk Drenthe omtrent het bevorderen van mensen met een
lichte beperking in de maatschappij is het belangrijk eerst de huidige situatie goed in beeld te brengen. In dit
hoofdstuk is het beleid van gemeente Noordenveld op het gebied van mensen met een (lichte) beperking
uitgewerkt.

2.1 Beleid gemeente Noordenveld
Gemeente Noordenveld voert (net zoals alle andere gemeenten in Nederland) lokaal beleid op verschillende
domeinen. Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag ondertekend. Hieronder valt ook het VN-verdrag Handicap dat op
Europese schaal normen stelt voor het uit te voeren beleid. Vanuit het VN-verdrag is nationaal beleid
opgesteld, waarop uiteindelijk het lokaal beleid van gemeente Noordenveld is gebaseerd (Zorgbelang Drenthe,
2016).
In de volgende paragrafen volgt een uitwerking van het beleid binnen gemeente Noordenveld op de
verschillende domeinen ten behoeve van mensen met een lichte beperking.

2.1.2 Werk/opleiding
Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een beperking kunnen werken op de arbeidsmarkt, is op 1
januari 2015 de participatiewet aangenomen door de Rijksoverheid. Deze wet geeft mensen met een beperking
die werken op de arbeidsmarkt, maar zichzelf niet kunnen voorzien van voldoende inkomen, bijstand
(Rijksoverheid, 2014).
Met de participatiewet krijgen gemeenten budget vanuit de Rijksoverheid om mensen met een beperking te
ondersteunen die werken maar te weinig inkomen krijgen om goed rond te kunnen komen. Deze mensen
kunnen bij de gemeente Noordenveld bijzondere bijstand aanvragen (Gemeente Noordenveld, S.d.b).

2.1.2 Mentale en fysieke gezondheid
Gemeenten hebben de wettelijke taak de gezondheid van alle inwoners van de gemeente te bevorderen en te
beschermen. Deze taak is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Vaak voeren gemeenten
initiatieven uit op het gebied van gezonde voeding en voldoende beweging om de gezondheid van de inwoners
te stimuleren (Noordenveld, 2020).
Gemeente Noordenveld heeft op het gebied van gezondheid een ambitie: ´In 2030 heeft Noordenveld een
levendige, vitale samenleving iedereen telt mee, doet mee en draagt bij.´
Het lokale beleid op het gebied van gezondheid en welzijn binnen de gemeente Noordenveld is gericht op
preventie. Dit wil zeggen: ‘’door het bevorderen en behouden van een gezonde leefstijl blijven mensen langer
gezond en vitaal en worden ziekten en complicaties voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium
opgespoord’’ (Noordenveld, 2020).
Hierbij ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, waarbij de gemeente een
ondersteunende/stimulerende functie uitoefent. De gemeente neemt de organisatie van ondersteuning, hulp
en zorg op zich om zo ook de kwetsbare inwoners te ondersteunen en te betrekken bij de maatschappij
(participatie). Hierover in paragraaf 2.1.3 meer.
Voor mensen met een lichte beperking binnen de gemeente betekent dit concreet dat van mensen met een
lichte beperking eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht voor het naleven van een gezonde leefstijl, maar
dat hier wel ondersteuning en hulp voor beschikbaar is vanuit huisartsen en de GGD (Noordenveld, 2020).
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2.1.3 Sociale participatie
Gemeente Noordenveld hecht veel waarde aan de participatie van iedereen binnen de gemeente, zoals te
lezen is in de ambitie van gemeente Noordenveld vermeld in paragraaf 2.1.2.
Om de sociale participatie van mensen met een beperking binnen de gemeente te stimuleren zijn er op dit
gebied verschillende regelingen van kracht. In 2015 is op nationale schaal de nieuwe Wet op de
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende redzaam
zijn of onvoldoende instaat zijn om te kunnen participeren in de samenleving (Noordenveld, 2020).
Daarnaast heeft gemeente Noordenveld een meedoenregeling. Dit houdt in dat mensen met weinig inkomen
subsidie krijgen zodat hun kinderen naar school kunnen of zich kunnen aansluiten bij een sportvereniging
(Gemeente Noordenveld, S.d.h).

2.1.4 Wonen
Wanneer mensen met een (lichte) beperking thuishulp nodig hebben, is de gemeente verantwoordelijk voor
ondersteuning bij het huishouden. Hierbij zijn vaak mantelzorgers betrokken, die hiervoor een bedrag van
€200,- per jaar voor kunnen krijgen (Mantelzorgwaardering 2018, sd).
Gemeente Noordenveld hanteert voor de rest geen specifiek beleid wat betreft wonen voor mensen met een
lichte beperking.

2.1.5 Financiën
Mensen met een lichte beperking vinden vaak minder gemakkelijk een baan dan mensen zonder beperking
(Versantvoort & van Echtelt, 2016). Om het integreren van mensen met een beperking in de maatschappij te
bevorderen, ondersteunt Gemeente Noordenveld mensen met een lichte beperking op financieel gebied op
meerdere manieren. Allereerst is er de bijzondere bijstand. Dit houdt in dat noodzakelijke kosten vergoed
worden, doordat ze hier niet zelf in kunnen voorzien door een laag inkomen. Op deze manier kunnen
bijvoorbeeld tandartskosten of kosten voor een advocaat worden vergoed zodat mensen met een lichte
beperking toch gebruik kunnen maken van voorzieningen. Een belangrijke voorwaarde is dat de kosten niet op
andere manier worden vergoed (bijvoorbeeld doormiddel van zorgverzekering, belastingdienst of via de Wmo)
(Gemeente Noordenveld, S.d.b), (Rijksoverheid, 2014), (Gemeente Noordenveld, S.d.a).
Wanneer een inwoner van de gemeente Noordenveld langere tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft en
hier geen verbetering in verwacht, kan diegene individuele inkomenstoeslag aanvragen. Mensen tussen de 21
jaar en de pensioengerechtigde leeftijd van 68 jaar met weinig vermogen vragen jaarlijks inkomenstoeslag aan.
De toeslag bedraagt grofweg tussen de €400 en €600 euro, afhankelijk van alleenstaand/samenwonende staat,
en het hebben van kinderen (Gemeente Noordenveld, S.d.f).
Daarnaast hanteert gemeente Noordenveld ook een PC-regeling, waarbij ouders (met weinig inkomen) van
kinderen in groep 8 of het eerste jaar van voortgezet onderwijs vergoeding kunnen krijgen bij de aanschaf van
een laptop of printer ten behoeve van het onderwijs voor hun kind (Gemeente Noordenveld, S.d.i).
Gemeente Noordenveld heeft verder een aanvullende regeling voor mensen met een beperking die door het
hebben van een chronische beperking structureel hogere zorgkosten hebben. Met deze tegemoetkoming
meerkosten krijgen mensen met een beperking of handicap maximaal 300 euro extra per jaar vanuit de
gemeente (Gemeente Noordenveld, S.d.j).
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2.1.6 Mobiliteit
Mobiliteit is een onderwerp wat voor iedereen in de maatschappij van belang is, zo ook voor mensen met een
lichte beperking. Gemeente Noordenveld heeft hier een aantal regelingen voor om voor iedereen goede
toegankelijkheid te bieden en mobiliteit binnen de gemeente te vergroten.
Zo kunnen mensen met een fysieke beperking die een auto of brommobiel hebben en zelf geen parkeerruimte
hebben gratis een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente (Gemeente Noordenveld, S.d.d).
Mensen met een gehandicaptenparkeerplaats dienen ook een gehandicaptenparkeerkaart te hebben. Na een
medische keuring is de gehandicaptenparkeerkaart 5 jaar geldig, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de
bestuurders- en de passagierskaart. De gehandicaptenparkeerplaats kan voor mensen uitkomst bieden om toch
zelfstandig of onder begeleiding op pad te kunnen (Gemeente Noordenveld, S.d.c).
Verder is het voor mensen met een fysieke beperking ook mogelijk om vanuit de gemeente via de Wmo een
rolstoel of scootmobiel te krijgen als het hen zelf niet lukt om een oplossing te vinden en zij geen hulp kunnen
krijgen van familie/vrienden (Gemeente Noordenveld, S.d.e).
Voor kinderen met een beperking heeft gemeente Noordenveld leerlingenvervoer. Als de school ver weg zit en
het kind niet zelfstandig naar school kan is dit een mooie optie waardoor deze kinderen wel kunnen
meedraaien in de maatschappij (Gemeente Noordenveld, S.d.g).
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H3: Mogelijkheid tot integratie
In het vorige hoofdstuk is besproken wat er nu al gedaan wordt in gemeente Noordenveld, door te kijken naar
het beleid van de gemeente. In dit hoofdstuk gaan we daar verder op in, door te kijken naar hoe mensen met
een lichte beperking op dit moment meedoen in de maatschappij. Hiervoor zijn verschillende mensen, van
verschillende bedrijven geïnterviewd

3.1 Gemeente Noordenveld
Bij gemeente Noordenveld kunnen inwoners voor verschillende dingen terecht. Men kan telefonisch contact
opnemen met de gemeente en op hun site hebben ze een kop zorg en ondersteuning. Op de site kan een keuze
gemaakt worden uit verschillende kopjes zoals vrijwilligersverzekering, hulp om mobiel te blijven,
gehandicapten parkeerplaats, ondersteuning voor mantelzorgers, opvoeden en jeugdhulp, hulp in uw dagelijks
leven, gehandicapten parkeerkaart, WMO-taxipas aanvragen en mantelzorg waardering.
Eén van de kopjes die belangrijk zijn om naar te kijken voor mensen met een lichte beperking is het kopje hulp
in het dagelijks leven. Mensen met een lichte beperking kunnen moeite hebben met dagelijkse handelingen
zoals het huis schoonmaken of het meedoen met dagelijkse activiteiten. Mocht dit het geval zijn dan kan de
desbetreffende persoon contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan vervolgens advies geven,
doorverwijzen of het gesprek aangaan. Mogelijke oplossingen die de gemeente biedt zijn:
•
•
•
•

Hulp in de huishouding
Voorzieningen/hulpmiddelen en/of aanpassingen om het huis geschikt te maken om langer thuis
te wonen
Dagbesteding
Persoonlijke begeleiding

Personen die gebruik maken van deze voorzieningen moeten per maand een bedrag betalen als eigen bijdrage.
Dit kan oplopen tot een maximaal bedrag van 19,- euro per maand.
Binnen gemeente Noordenveld zijn er verschillende gecontracteerde zorgverleners die zorg bieden aan
mensen met een licht beperking.
In de kopjes hieronder zal de zorg die in gemeente Noordenveld gegeven wordt besproken worden naar
aanleiding van de eerder besproken leefdomeinen.

3.1.2 Werk/opleiding
Uit de interviews is gebleken dat er redelijk wat hulp is als het gaat om hulp bij werk en een opleiding.
Wanneer iemand met een lichte beperking een hulpvraag heeft, kan deze contact opnemen met de gemeente
via telefoon, via de mail of met een andere zorginstelling. De gemeente gaat dan met de desbetreffende
persoon in gesprek over wat voor soort begeleiding hij/zij nodig heeft. De gemeente kan zo onder andere
zorgen voor de aanpassing van de werkplek. De werkgever kan hiervoor een vergoeding krijgen om dit te
realiseren. Daarnaast kan iemand met een arbeidsbeperking loonkostensubsidie aanvragen wanneer het
minder verdiend dan het minimumloon. Het verschil wat diegene op dat moment verdient en het
minimumloon wordt dan uitgekeerd. Bovendien kan iemand met een arbeidsbeperking hulp krijgen vanuit de
gemeente in het vinden van vrijwilligerswerk (Hoe kan ik met mijn arbeidsbeperking bij een werkgever aan de
slag?, sd).
Daarnaast kunnen zorginstellingen ook hulp bieden bij het vinden van werk. Zo kunnen ze zorgen voor:
•
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Het trainen van personeel

•
•
•
•

Helpen bij het bereikbaar maken van werk gerelateerde problemen.
Hulp voor bedrijven om te kijken wat zij nodig hebben om iemand met een lichte beperking in dienst
te nemen.
Ondersteuning tijdens de studie door extra mogelijkheden te bieden.
Een persoonlijke begeleider die met de persoon in kwestie in gesprek gaat en onderzoek als iets niet
wil om zo tot een succes te komen.

3.1.3 Mentale en fysieke gezondheid
Wanneer het neerkomt op mentale en fysieke gezondheid zijn er diverse mogelijkheden. Uit de interviews is
gebleken dat er het één en ander hiervoor geregeld is in Nederland. Wanneer het gaat om fysieke gezondheid
kan de persoon samen met een sociaal werker gaan sporten of een nieuw eetpatroon aanleren. Echter kan dit
voor de desbetreffende sociaal werker een hele opgave zijn. Die persoon moet namelijk het wel inzien waarom
hij gezonder moet leven. Soms kan het gedrag zijn dat aangeleerd is vanuit omgeving van de desbetreffende
persoon. Als de ouders bijvoorbeeld een ongezond voedingspatroon hebben, en daar geen ernstige fysieke
gezondheidsproblemen van ervaren, dan zal de persoon niet snel inzien waarom hij zijn voedingspatroon zou
moeten aanpassen. Om hier meer inzicht in te krijgen, kan de persoon hierbij hulp krijgen om een gezonder
levenspatroon aan te houden.
Als het gaat om mentale gezondheid kan iemand met een licht verstandelijke beperking bij de huisarts of een
sociaal werker terecht. Deze kunnen dan verwijzen naar een psycholoog als het om iets gaat waar gerichte en
professionele hulp bij nodig is.

3.1.4 Sociale participatie
Vaak zijn er voor mensen met een beperking genoeg dingen waar ze mee aan kunnen doen. Uit de interviews is
gebleken dat ze vaak ook meedoen aan een sportclub of andere sociale activiteit. Voor sommige zijn hier wel
beperkingen in en voelen zij zich niet altijd thuis. Een sociale werker kan hier dan een handje in helpen. Ook
heb je speciale sportclubs waar deze mensen terecht kunnen. Hier werkt dan vaak personeel dat met de
beperking bekend is en weet hoe hij/zij er mee om moet gaan. Dit kan voor de persoon in kwestie erg prettig
worden ervaren.

3.1.5 Wonen
Voor mensen met een lichte beperking zijn er verschillende dingen mogelijk volgens de geïnterviewden. Zo kan
iemand met een beperking wonen in een speciale woongroep. Mochten ze dat niet willen, dan kunnen zij
zelfstandig blijven wonen. Om dit mogelijk te maken, zijn hiervoor verschillende potjes om het huis geschikt te
maken. Tevens zijn er sociaal werkers die kunnen helpen met het coördineren van het zelfstandig wonen en
stimuleren om taken uit te voeren.
Het gaat hier om maatwerk. Elke persoon is verschillend en elke beperking is verschillend.

3.1.6 Financiën
Volgens geïnterviewden hebben mensen met een licht verstandelijke beperking vele mogelijkheden tot het
verkrijgen van geld volgens geïnterviewde. Zij kunnen een betaalde baan hebben, Wajong (Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), 50% werkgever 50% UWV. Ten slotte kunnen ze vanuit
het WMO, of via een Persoons Gebonden Budget (PGB) geld krijgen.
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3.1.7 Mobiliteit
Mensen met een lichte beperking kunnen volgens geïnterviewde gebruik maken van het openbaar vervoer en
eventuele ander maatregelen. Het openbaar vervoer is vrij toegankelijk voor iedereen in Nederland. Bij de trein
zijn er bepaalde rolstoelmogelijkheden, bussen hebben een speciale klep en als deze niet in de buurt zijn, is er
een speciale taxiregeling.
Echter vinden mensen met een lichte beperking het niet altijd fijn om het openbaar vervoer te nemen. Zij
kunnen dan hulp krijgen van een sociaal werker om zo trucjes aan te leren om wel het openbaar vervoer te
kunnen nemen.
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H4: Kansen om mensen met een lichte beperking beter te kunnen
laten integreren in de maatschappij
In de vorige hoofdstukken is voornamelijk ingegaan op de huidige situatie door te kijken naar het beleid van de
gemeente Noordenveld en de huidige kwaliteit van leven van mensen met een lichte beperking. In dit laatste
wordt ingegaan op waar de kansen liggen om mensen met een lichte beperking beter te laten participeren in
de maatschappij. Wat zou er anders kunnen? Wat kan de gemeente Noordenveld doen om de participatie van
deze groep te doen verbeteren? Hierbij wordt onder andere gekeken naar wat andere gemeenten anders doen
en wat dit voor de gemeente Noordenveld zou kunnen betekenen.

4.1 Werk/opleiding
In een inclusieve samenleving maakt iedereen ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie,
beperkingen etc. deel uit van de maatschappij. Hiertoe behoort ook een inclusieve arbeidsmarkt. ‘Een
inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt die openstaat voor iedereen, waaraan iedereen kan meedoen’
(Echtelt, sd). Voor mensen met een lichte beperking kan het lastig zijn om een baan te vinden. Werkgevers zijn
vaak niet goed geïnformeerd over wat te doen met iemand met een arbeidsbeperking of hebben er simpelweg
geen behoefte aan. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek hiernaar gedaan door enquêtes te sturen
naar bedrijven in verschillende sectoren zoals transport, horeca en de zorg. Uit dit onderzoek is gebleken dat in
2017/’18 17% van de gevraagde werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst had. Deze mensen zijn
vooral werkzaam bij overheidsinstanties of in de industrie. Wel geeft 31,1% van de geënquêteerden aan zich
wel verantwoordelijk te voelen om deze groep in dienst te nemen, maar 11,1% hiervan zal deze mensen
daadwerkelijk gaan aannemen (Echtelt, sd).
Om te kijken wat er veranderd moet worden zodat werkgevers meer mensen met een arbeidsbeperking in
dienst gaan nemen, zal er eerst naar de redenen gekeken moeten worden waarom werkgevers momenteel
deze mensen niet in dienst willen nemen. Van de ondervraagden gaf 44,6% aan dat er geen geschikte functies
voor deze mensen zijn, gaf 19,9% aan dat er geen werknemers nodig zijn en gaf 16,8% aan dat er te weinig
capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning. Deze laatste reden komt met name doordat veel werkgevers
niet bekend zijn met regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking, blijkt uit de enquête
(Echtelt, sd).
Dat veel werkgevers niet goed genoeg geïnformeerd zijn over het in dienst nemen van mensen met een
beperking, blijkt ook uit de gesprekken die zijn uitgevoerd door adviesbureau MEGA. Zo laat Saskia Rengers van
Zorgbelangen Drenthe weten dat er werkgelegenheid is voor mensen met een lichte beperking, maar dat
werkgevers niet staan te springen om deze mensen aan te nemen. Werkgevers zijn vaak niet goed genoeg
geïnformeerd over het in dienst hebben van iemand met een beperking en weten niet hiermee om moeten
gaan. Om dit op te lossen, is een goede educatie nodig voor bedrijven over hoe om te gaan met iemand met
een lichte beperking en wat voor begeleiding daarbij nodig. De gemeente kan hierin een rol spelen door
informatieavonden te houden met bedrijven over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking of
door op de site van de gemeente een aparte kop te maken met informatie voor bedrijven. Hierdoor worden de
bedrijven beter geïnformeerd en zullen ze sneller mensen met een beperking aannemen.
Voor mensen met een lichte beperking kan het lastig zijn om zelf te bepalen wat voor werk ze zouden willen
doen en wat er allemaal beschikbaar is. Dit komt ook mede door het taalgebruik dat wordt gebruikt in brieven,
mails en op de site van de gemeente. Saskia Rengers geeft aan dat deze mensen vaak overschat worden: ‘Men
gaat er van uit dat mensen met een lichte beperking het wel snappen wat er op de site of in de brief staat,
terwijl heel veel woorden die voor ons vanzelfsprekend zijn voor deze groep juist moeilijk te begrijpen valt.’
In de gemeente Coevorden wordt een pilot gehouden waarbij er een speciale site komt voor mensen met een
lichte beperking. Op deze site wordt alles omtrent onderwerpen als het zoeken naar een baan, financiële
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regelingen en het zoeken naar een woning op een begrijpelijk taalniveau toegelicht. Zo is deze informatie ook
voor mensen met een (verstandelijke) beperking duidelijk en hebben zij meer het gevoel bij te dragen aan de
samenleving omdat er ook aan hen gedacht wordt. Mocht dit vele positieve reacties opleveren, dan zal dit ook
een goed voorstel kunnen zijn om dit in andere gemeentes te doen (waaronder de gemeente Noordenveld).

4.2 Mentale en fysieke gezondheid
Mensen met een (lichte) beperking hebben op mentaal en/of fysiek vlak een aandoening waardoor ze beperkt
worden in hun doen en laten. Daarnaast kunnen er ook, naast de beperking zelf, bijkomende mentale of fysieke
problemen optreden zoals een depressie. Vooral mensen met een verstandelijke beperking kunnen op latere
leeftijd last krijgen van gezondheidsproblemen. Dit komt onder andere door hun ongezonde leefstijl, doordat
ze op jongere leeftijd niet geheel begrijpen wat voor consequenties het zou kunnen hebben wanneer men
ongezond eet. Zowel de kans op overwicht als ondergewicht is bij deze groep groot. Daarnaast is het bekend
dat mensen met zowel een verstandelijke als een fysieke beperking minder actief zijn en dus minder bewegen.
Dit heeft te maken met motorische beperkingen, maar kan ook een gebrek zijn aan stimulans en motivatie. Uit
onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat slecht 25% van de volwassenen met een verstandelijke beperking
voldoet aan de norm van gezond bewegen (10.000 stappen per dag) (Evenhuis, 2011).
Het kan lastig zijn om mensen met een (verstandelijke) beperking het inzicht te geven dat ze gezond moeten
leven. Zij begrijpen vaak niet dat hun gedrag van nu bijdraagt aan hoe ze er over een tientallen jaren bij staan.
Deze vraag hebben we ook neergelegd bij Saskia Rengers. Zij gaf inderdaad aan dat het lastig is om iemand met
een verstandelijke beperking bij te brengen dat gezond leven belangrijk is en dat ze moeten werken aan hun
fysieke gezondheid. Tegelijkertijd speelt de mentale gezondheid ook een grote rol in de kwaliteit van leven van
iemand met een beperking. ‘Wanneer iemand echt niet wil stoppen met roken bijvoorbeeld omdat hij/zij dat
ontspannend vindt en er niet van af wil, moet je het dan wel proberen tegen te houden? Als dat bijdraagt aan
de mentale gezondheid, heeft dat automatisch invloed op de kwaliteit van leven van de desbetreffende
persoon. Deze benadering die niet de ziekte, maar het welzijn van een persoon centraal stelt wordt ook wel
positieve gezondheid genoemd (Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert, sd). Door niet alleen te
kijken naar de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid van de persoon, kan het bijdragen aan de
kwaliteit van leven van de persoon en zal het uiteindelijk beter kunnen participeren in de maatschappij.
Het is niet altijd bekend bij de huisarts wanneer iemand met een beperking een andere kwaal heeft. Mensen
met een lichte beperking vinden het soms lastig om naar de huisarts gaan, omdat ze bijvoorbeeld het spannend
vinden, doordat ze de arts niet goed begrijpen of doordat ze hun probleem niet goed kunnen verwoorden.
Daarom zegt het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde dat mensen met een beperking de mogelijkheid
moeten hebben om regelmatig voor een controle naar de huisarts te gaan. Dit draagt bij aan de gezondheid
van deze persoon, doordat aandoeningen eerder worden ontdekt (Evenhuis, 2011).

4.3 Sociale participatie
Voor mensen met een lichte beperking is het soms lastig om deel te nemen aan sociale activiteiten of om
sociale contacten te onderhouden. Dit doordat ze door lichamelijke problemen niet mee kunnen doen aan
bijvoorbeeld sportevenementen of doordat ze het lastig vinden om contact te leggen met personen. Uit
onderzoek van Nivel, een zorginstituut in Utrecht, blijkt dat ruim één op de drie mensen met een beperking
zich eenzaam voelt. Ze willen vaak wel afspreken met vrienden of familie, maar vinden het lastig om zelfstandig
te reizen. Daarnaast ervaren ze vaak eenzaamheid doordat mensen die ze kennen ver weg wonen of doordat ze
niet weten hoe ze moeten omgaan met het overlijden van een vriend of familielid (Meulenkamp, et al., 2015).
Van de ondervraagden (wat mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking zijn) geeft 39% van de
naasten van deze personen aan dat ze regelmatig gebruik maken van 2 of meer buurtvoorzieningen. Daarnaast
blijkt dat wanneer ze in een woonwijk wonen, ze vaker meedoen aan buurtactiviteiten dan wanneer ze op
instellingen wonen. Dit helpt hun onderdeel te zijn van de samenleving. Wanneer er activiteiten worden
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georganiseerd speciaal voor alleen mensen met een beperking, krijgen ze minder het gevoel mee te mogen
draaien in de maatschappij. Als de gemeenten iets willen doen aan de sociale participatie van mensen met een
lichte beperking in hun gemeente, dan is het nuttig om buurtactiviteiten te organiseren voor zowel mensen
met een beperking als zonder een beperking (Meulenkamp, et al., 2015).

4.4 Wonen
‘Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij
het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en
Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk
onvoldoende. Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig
leven. Uit de meldactie, waaraan 4600 mensen hebben meegedaan, blijkt dat dit niet vanzelf gaat’
(Zelfstandig wonen vaak problematisch, 2017). De helft geeft aan dat de woning waarin ze wonen niet geschikt
is. Daarnaast is er weinig ondersteuning bij het huishouden: ruim 30% geeft aan dat er onvoldoende hulp is bij
het schoonmaken van het huis. Bovendien is brandveiligheid een probleem. Iets meer dan de helft (53%) geeft
aan dat de persoon niet weet hoe hij/zij het huis moet verlaten of überhaupt niet in staat is om het huis te
verlaten. ‘Er moeten veel meer woningen worden gebouwd die makkelijk aanpasbaar zijn en
‘levensloopbestendig’ (Zelfstandig wonen vaak problematisch, 2017).
Daarnaast zijn er te weinig woongroepen voor mensen met een beperking. Volgens Mark Venema, werkzaam
bij Zorggroep Stellingwerven, is dit een probleem voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.
Woongroepen zijn instellingen waar mensen met een beperking dagelijks hulp krijgen bij het huishouden en
daar ook gezamenlijk wonen. Dit draagt ook bij aan de sociale contacten van deze persoon, aangezien hij/zij
hier nieuwe mensen die ook een beperking hebben ontmoet.

4.5 Financiën
Mensen met een lichte beperking hebben het niet altijd breed. Dit omdat ze niet voldoende financiële
middelen krijgen of doordat ze geen baan hebben. Toch zijn er verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen
van geld voor iemand die een lichte beperking heeft. Mark Venema zegt dat het probleem is dat het vaak net
genoeg geld is om de basisbehoeften van te betalen. Bovendien is het lastig voor mensen met een lichte
beperking hoe ze om moeten gaan met geld. Vaak snappen ze de papieren en formulieren rondom de financiën
niet en komen ze in de problemen. Deze mensen hebben hulp nodig om de administratie hiervan te regelen,
maar deze hulp kunnen ze vaak niet betalen. Een oplossing hiervoor is om niet de schulden over te nemen,
maar door te kijken wat voor doel deze mensen hebben. Wat willen ze in het leven? Doordat ze iets doen wat
ze leuk vinden en het geld op de tweede plek staat, beleven ze veel meer plezier in het werk wat ze doen (van
der Palen, sd).

4.6 Mobiliteit
Zoals eerder is beschreven kunnen mensen met een beperking het lastig vinden om zelfstandig te reizen en
gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit omdat het fysiek niet mogelijk is of doordat ze geestelijk niet
in staat zijn. Het is belangrijk dat het openbaar vervoer toegankelijk wordt. ‘Hoe toegankelijker het openbaar
vervoer, des te minder specifieke vervoersvoorzieningen nodig zijn. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat gebrek
aan mobiliteit de kans op eenzaamheid vergroot’ (Mobiliteit van mensen met een beperking, 2020).
Gemeentes zullen samen moeten werken met partijen die belang hebben bij een goede mobiliteit. Hierdoor
kan er zo’n integraal mogelijk vervoersbeleid ontwikkeld worden (Mobiliteit van mensen met een beperking,
2020).
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5. Afweging opties
In dit hoofdstuk komen de hiervoor eerdergenoemde opties/oplossingen per leefdomein aan bod, afgewogen
op voor- en nadelen.

5.1 Werk/opleiding
Om meer mensen met een lichte beperking aan een baan te helpen, is het mogelijk om bedrijven beter te
informeren. Aan de hand van informatieavonden en een overzichtelijke website weten bedrijven beter hoe om
te gaan met iemand met een (lichte) beperking. De voordelen bij het aannemen van iemand met een lichte
beperking is mensen met een beperking weer een levensdoel krijgen. Zij krijgen binnen het bedrijf/organisatie
een stukje verantwoordelijkheid. Daarnaast gaat dit ook eenzaamheid tegen omdat mensen met een beperking
tijdens het werken omgaan met collega’s. Verder is het leerzaam om iemand met een beperking aan te nemen,
kijken vanuit een heel ander perspectief.
Wat nadelig zou kunnen zijn is dat het bedrijven/organisaties tijd kost om te leren omgaan met mensen met
een beperking. Zo zouden er mogelijk infoavonden moeten worden bijgewoond, en moeten werknemers
eventueel een taalcursus volgen zodat ook mensen met een beperking begrijpen wat er staat. Daarnaast moet
het bedrijfsgebouw eventueel aangepast worden op mensen met een beperking, dit kan kosten met zich
meebrengen.

5.2 Mentale en fysieke gezondheid
Voor mensen met een lichte beperking is er binnen gemeente Noordenveld ondersteuning beschikbaar vanuit
huisartsen en de GGD. De gemeente gaat in dit geval uit van eigen verantwoordelijkheid. Dit zou toegankelijker
kunnen, doordat mensen met een beperking soms wel hulp willen maar niet weten waar ze terecht moeten, of
de taal niet altijd volledig begrijpen.
Daarnaast zien mensen met een beperking vaak de gevolgen van een ongezonde leefstijl niet in, waardoor
preventie bij deze doelgroep lastig kan zijn. Een oplossing hiervoor is om mensen met een beperking jaarlijks
uit te nodigen voor een preventieve controle, en in gesprek te gaan met mensen met een beperking. Uit de
interviews is gebleken dat mensen met een beperking zich vaak ongehoord/onbegrepen voelen.

5.3 Sociale participatie
Voor mensen met een beperking is het soms lastig om deel te nemen aan sociale activiteiten of om sociale
contacten te onderhouden. Verder is gebleken dat ruim één op de drie mensen met een beperking zich
eenzaam voelt. Om sociale participatie van deze doelgroep te bevorderen is het mogelijk om buurtactiviteiten
te organiseren. Hierdoor voelen mensen met een beperking zich minder eenzaam en hebben ze het gevoel van
verbondenheid met hun buurt. Toch zit er in de voorbereiding van een buurtactiviteit vaak veel tijd.
Daarnaast zouden sportclubs ook toegankelijker kunnen worden voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld
door het sportgebouw aan te passen op mensen met een beperking, en door mensen met een beperking mee
te laten doen aan de sportlessen. Dit is echter wel heel situatieafhankelijk.

5.4 Wonen
Voor mensen met een beperking is zelfstandig wonen vaak een uitdaging. Allereerst zijn er momenteel weinig
geschikte woningen. Ook blijkt dat er aandacht nodig is voor eenzaamheid, hulp in het huishouden en
brandveiligheid.
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Een oplossing zou kunnen zijn dat er meer woongroepen komen voor mensen met een beperking. Hierdoor is
er minder eenzaamheid, en meer huishoudelijke hulp beschikbaar. Om dit te realiseren is wel veel
geld/zorgpersoneel nodig.

5.5 Financiën
Het regelen van financiën is voor mensen met een beperking nog niet altijd even makkelijk. Zo ervaren mensen
met een beperking moeilijkheden bij het invullen van formulieren. Een oplossing hiervoor is de schrijfstijl van
formulieren aanpassen, en meer hulp beschikbaar stellen op het gebied van financiën. Bijvoorbeeld door
familie, een sociale werker of iemand vanuit de gemeente die op locatie helpt bij het regelen van financiën.
Een nadeel is dat dit mogelijk veel tijd en geld kost, maar de leef kwaliteit van mensen met een beperking gaat
hier wel op vooruit doordat er minder stress is omtrent financiën.

5.6 Mobiliteit
Zelfstandig reizen met een beperking kan als lastig worden ervaren. Om de toegankelijkheid van openbaar
vervoer voor mensen met een beperking te vergroten, kan er een speciale buurtbus worden geregeld voor
mensen met een beperking binnen de gemeente. Mensen met een beperking kunnen dan bellen wanneer ze
ergens heen moeten. Nadelig is hier dat de bus regelmatig voor een persoon moet rijden, wat niet erg rendabel
is. Daarnaast moeten bussen van brede deuren en speciale rolstoelplaatsen zijn voorzien.

5.7 Overzicht van mogelijke maatregelen
In dit hoofdstuk zijn diverse maatregelen genoemd voor een betere integratie van mensen met een beperking,
waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Organiseren van informatieavonden voor bedrijven
Jaarlijkse preventieve controle bij de huisarts
Stimuleren van buurtactiviteiten
Sportclubs toegankelijker maken (zowel de gebouwen als de lessen zelf)
Meer woongroepen opzetten voor mensen met een beperking
Schrijfstijl financiële documenten aanpassen
Financiële coach vanuit de gemeente
Buurtbus binnen de gemeente

Aanbevelingen
Politiek Netwerk Drenthe heeft Adviesbureau MEGA gevraagd een advies te schrijven over hoe mensen met
een lichte beperking beter kunnen participeren in de maatschappij. In de vorige hoofdstukken zijn de
resultaten besproken uit het onderzoek dat het adviesbureau heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek kunnen de
volgende aanbevelingen worden gedaan aan de hand van de verschillende leefdomeinen:
Werk/opleiding
1. Bedrijven informeren over het in dienst nemen van mensen met een lichte beperking.
Dit kan gedaan worden door informatieavonden te houden voor werkgevers waar wordt besproken hoe er met
mensen met een lichte beperking omgegaan moet worden en wat er geregeld moet worden voordat men
iemand met een lichte beperking in dienst kan nemen.
2. Het ontwikkelen van een site speciaal voor mensen met een lichte beperking.
Op deze site worden onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven (het vinden van een baan, de
gezondheid van een persoon, het meedoen aan activiteiten) van mensen met een lichte beperking op een
begrijpelijke manier uitgelegd. Het is hierbij belangrijk dat de informatie in niet te moeilijk taalgebruik uitgelegd
wordt. Zo is deze informatie ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking duidelijk en hebben zij meer
het gevoel bij te dragen aan de samenleving omdat er ook aan hen gedacht wordt.
Mentale/fysieke gezondheid
1. Inspelen op concept positieve gezondheid.
Hulpverleners worden geadviseerd bij mensen met een lichte beperking meer te kijken naar wat hun welzijn is
en of ze tevreden zijn over hun gezondheid in plaats van alleen te kijken naar lichamelijke klachten. Deze
positieve gezondheid draagt bij aan de kwaliteit van het leven van de desbetreffende persoon.
2. Periodieke controle bij de huisarts.
In plaats van wachten tot iemand met een licht verstandelijke beperking naar de huisarts komt met een klacht,
de mensen periodiek vragen hoe het met ze gaat. Dit om te voorkomen dat mensen met een lichte
verstandelijke beperking te lang lopen met bepaalde klachten.
Sociale participatie
1. Het organiseren van buurtactiviteiten die gericht zijn op zowel mensen met een beperking als mensen
zonder beperking.
Advies is voor gemeentes om buurtactiviteiten in de woonwijken te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat
mensen met een lichte beperking zich betrokken voelen bij de samenleving, is het van belang dat deze
buurtactiviteiten gericht zijn op alle bevolkingsgroepen.
Wonen
1. Aandacht naar brandveiligheid
Er is gebleken dat lang niet alle woningen van mensen met een lichte beperking brandveilig zijn. Dit heeft te
maken met blokkades zoals richels, afstapjes etc. Door meer aandacht te besteden aan het brandveiligheid en
hoe mensen met een lichte beperking hun huis moeten verlaten bij brand, wordt er bijgedragen aan de
veiligheid van deze groep mensen.
2. Het realiseren van meer woongroepen
Mensen met een lichte beperking kunnen het lastig vinden om voor zichzelf te zorgen. Daarnaast voelen deze
mensen zich vaak eenzaam doordat ze minder in contact komen met andere mensen. Door het realiseren van
meer woongroepen, krijgen ze de ondersteuning die ze nodig hebben in het dagelijkse leven en hebben ze
mensen om zich heen.
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Financiën
1. Doelen bij mensen stellen op financieel vlak in plaats van de schulden overnemen
Geadviseerd wordt om niet de schulden van mensen met een lichte beperking over te nemen, maar ervoor te
zorgen dat deze mensen een doel hebben in hun leven. Doordat ze iets doen wat ze leuk vinden en het geld op
de tweede plek staat, beleven ze veel meer plezier in het werk wat ze doen. Dit draagt bij aan hun kwaliteit van
leven en ze voelen zich op deze manier verbonden met de maatschappij.

Mobiliteit
1. Het realiseren van een buurtbus in de gemeente
Door het aanbieden van meer mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, zoals een buurtbus, kunnen mensen
met een beperking makkelijker naar de buitenwereld en dus ook in contact komen met mensen. Ook kunnen ze
dan zelfstandiger naar een locatie om te werken. Mensen met een beperking worden op deze manier iets
zelfstandiger.
2. Gemeenten werken samen met partijen die belang hebben bij een goede mobiliteit
Door gemeentes samen te laten werken en een integraal mobiliteitsplan op te stellen kunnen mensen met een
beperking op een zo zelfstandig mogelijke manier gemakkelijk van plek A naar plek B reizen.
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