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Een plan om alle mensen met een handicap
mee te laten doen in onze stad



VN-verdrag handicap in de praktijk



De regering heeft het VN-
verdrag voor mensen met 
een handicap goedgekeurd. 
VN staat voor Verenigde 
Naties. 

Dit VN-verdrag zorgt dat 
mensen met een handicap 
kunnen leven als iedereen. 
Het gaat over normale 
dingen als wonen, sporten 
en winkelen.

Het verdrag is voor mensen 
die in een rolstoel zitten. 
Maar ook voor mensen die 
slecht zien, doof zijn of een 
verstandelijke handicap 
hebben. 

Almere wil dat iedereen fijn 
kan wonen, werken, uitgaan 
of sporten. 

Ook voor mensen met een 
handicap. 

Toch zijn er nog veel 
problemen voor mensen 
met een handicap. 
Dat gaat vaak over toegang 
in een gebouw. 

Je kunt dan niet goed met 
een rolstoel naar binnen in 
een restaurant. 
Of er zijn geen invaliden-
wc’s op een festival. 

Dit plan gaat over veel 
meer dingen. 

Het lijstje met problemen 
voor mensen met een 
handicap is lang. En dat 
gaan we proberen op te 
lossen.

VN-verdrag handicap in de praktijk



De Inclusie agenda

Je leest nu de Inclusie Agenda. 
Dit is een plan met dingen die goed 
gaan en dingen die verkeerd gaan. 
Deze foute dingen gaan we beter 
maken. We hebben goed gekeken 
wat er in het VN-verdrag staat. 
Dit helpt ons bij ons werk.

Almere gaat vier jaar lang werken 
met een groep mensen met een 
handicap. Deze groep heet Werkgroep 
ViP. Zij hebben dit plan samen met 
ambtenaren gemaakt. Dit zijn de 
medewerkers van het stadhuis van 
Almere. Er moet veel veranderen. We 
hopen dat in 2022 veel problemen weg 
zijn. Dat lees je allemaal in dit plan. 

Er wordt elk jaar een lijst gemaakt met 
dingen die zijn gelukt en nog niet zijn 
gelukt. Elk jaar maken we weer nieuwe 
doelen. 
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Elk jaar maken we 
nieuwe doelen

Dit vinden we samen belangrijk:

• Mensen met een handicap zijn altijd 
welkom in het stadhuis.

• Mensen met een handicap kunnen 
overal op het stadhuis werken.

• Mensen met een handicap worden 
geholpen bij hun werk.



2. Niet over ons praten zonder ons erbij

Recht op een goede behandeling
Mensen met een handicap moeten 
goed behandeld worden. 
Zij moeten overal aan mee kunnen 
doen. Bijvoorbeeld op school en in 
restaurants. We willen dat iedereen 
in de stad weet dat mensen met een 
handicap rechten hebben. Net als alle 
anderen zonder handicap. 

Café
Elke maand is er een gezellig café in 
de stad voor mensen met handicap 
en zonder handicap. In dit café kun je 
met elkaar praten over je rechten en 
je problemen. Je kunt er ook praten 
over wat goed gaat. In het café zijn ook 
medewerkers van het stadhuis en van 
de ViP-werkgroep. Dit heet ViP-café.
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Posters en ansichtkaarten
Er zijn posters en kaarten gemaakt 
over de rechten van mensen met een 
handicap. Deze heten GUUSJES. 
Hierop staan tips om mensen met 
een handicap echt mee te laten doen. 
De poster op deze pagina gaat over 
gehandicapten-wc’s in vlakbij in de 
buurt. 

Geld
De verbeteringen die in dit plan staan 
kosten geld. 
Er moet geld komen voor het oplossen 
van de problemen. 
Dat hebben wij gevraagd aan het 
stadhuis.



Praat met ons

De plannen uit de Inclusie Agenda 
moeten goed worden gedaan. We 
hebben veel ideeën, tips en adviezen.

Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid van alle 
inwoners van  Almere is belangrijk 
voor de werkgroep ViP. Dat betekent 
dat iedereen, zoveel als mogelijk, 
zelfstandig is en voor zichzelf kan 
zorgen. 

Groepen die meedenken
Mensen met een handicap denken 
altijd mee over de plannen van het 
stadhuis. Dat is al bereikt. Meedenken 
doen we met de werkgroep ViP. En een 
speciale groep: het G-KRACHT-panel. 
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In dit panel zitten mensen met een 
verstandelijke handicap. Een panel is 
een groep mensen die nadenkt over 
de plannen. 

Ervaringsdeskundigen
Er zijn ook veel andere groepen die bij 
elkaar komen. 
Al deze mensen geven advies over de 
oplossingen. 
We noemen ze ervaringsdeskundigen. 
Dat zijn mensen die zelf een handicap 
hebben. Die weten daar natuurlijk 
veel over. 

Achterin dit boekje lees je wat al 
die afkortingen betekenen en welke 
groepen nog meer meedoen. 



3. Toegankelijkheid met bus of fiets

Reizen met de bus

De meeste bussen zijn toegankelijk 
voor mensen met een lichamelijke 
handicap. Maar drempels om de bus 
in te komen zijn niet handig. Voor 
rolstoelen is de stoep bij bushaltes 
soms niet toegankelijk. 

Witte ribbelstroken
Dat is ook zo voor blinden en 
slechtzienden. Er zijn soms geen witte 
ribbelstroken of ribbellijnen op de 
grond. Die ribbels voelen zij met hun 
witte stok. Zo vinden zij de weg. In 
de wijk Nobelhorst zijn de bushaltes 
moeilijk toegankelijk. Daar zijn geen 
witte ribbelstroken op de grond voor 
blinden. Dan is meer hulp nodig bij 
instappen en uitstappen. 
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Elkaar helpen
Mensen met een verstandelijke 
handicap vinden het vaak moeilijk om 
met de bus te reizen. Zij kunnen wel 
in de bus komen. Maar zij begrijpen 
de informatie over de reis niet. 
Dan weten ze niet waar ze moeten 
uitstappen. 

De buschauffeurs kunnen deze 
mensen meer helpen om de juiste bus 
en uitstapplek te vinden. Ook mensen 
met een rollator of wandelstok kun je 
extra helpen. Dit vragen we dan aan 
de chauffeurs.



Fietsen

Kinderen met een licht verstandelijke 
handicap leren in Almere zelf te 
reizen. Dat kan ook bij oude mensen 
met een lichte verstandelijke 
handicap. Er zijn lessen voor alle 
kinderen om naar school te fietsen. 
Dat kan ook voor kinderen met 
een licht verstandelijke handicap. 
Daar zijn wel speciale fietslessen 
voor nodig. Deze lessen kunnen 
ook voor volwassenen zijn met een 
verstandelijke handicap.

Aangepaste taxibussen 

Er zijn speciale bussen voor mensen 
met een handicap. 
Die bussen gaan naar werk of school. 
De chauffeurs moeten extra letten 
op mensen met een verstandelijke 
handicap. Omdat zij niet alles snappen 
moeten de chauffeurs meer hun best 
doen. Hiervoor zijn lessen voor de 
chauffeurs nodig. De ViP-werkgroep 
geeft graag tips over deze lessen. 
Voor mensen met een verstandelijke 
handicap zijn er begeleiderspassen. 
Met deze passen mogen begeleiders 
gratis meereizen. 
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Parkeren fietsen en scooters in de stad

Fietsen, bromfietsen of scooters die op 
de stoep staan zijn een groot probleem. 
Vooral voor mensen in een rolstoel of 
mensen die blind zijn. De fietsen staan 
in de weg. Je kunt er dan niet langs. 
Soms staan fietsen of scooters voor de 
lift. Dan kunnen hier geen mensen met 
hun rolstoel in. 

Scooters en fietsen staan vaak ook op 
de witte ribbelstroken die voor blinden 
zijn. Ze kunnen de witte ribbelstroken 
dan niet meer volgen en voelen met 
hun stok. Deze witte ribbelstroken 
wijzen de weg naar gebouwen waar je 
vaak naar toe moet. De bushalte, het 
stadhuis, de nieuwe bibliotheek, de 
school of het station. 
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Soms raken de blinden de weg kwijt 
als ze de strook niet meer voelen met 
hun stok. De politie moet daar beter 
op letten. Zodat mensen hun fiets 
of scooter niet op een ribbelstrook 
zetten. 

Oversteekplaats busbaan

De oversteekplaats op het 
stadhuisplein bij de bushalte heeft 
geen verkeerslichten of zebrapad. 
Deze oversteekplaats is niet veilig 
voor blinden en slechtzienden. 
Er is geen geluidsignaal om veilig 
over te steken. Een stuk verder is 
er wel een zebrapad. Daar zijn geen 
ribbelstroken naar toe. De gemeente 
moet daar wat aan doen. 



4. Toegankelijkheid van de straat

Geen drempels of hindernissen

Stoepen, straten, pleinen en parken 
moeten veilig zijn voor mensen met 
een handicap. In Almere zijn veel 
aparte fietspaden en busbanen. Dat 
geeft een veilig gevoel. Maar er zijn 
ook te hoge stoepranden of smalle 
stoepen. Voor rolstoelen is dat niet 
handig. Net als een paaltje midden op 
de stoep. Daar hebben mensen met 
een handicap last van.

Gehandicapten-parkeerplaatsen
Mensen die slecht lopen of in een 
rolstoel zitten pakken vaak hun auto. 
Voor naar de supermarkt of ziekenhuis. 
Daar zijn speciale parkeerplaatsen 
voor. Dat zijn gehandicapten-
parkeerplaatsen. Er zijn nu echt te 
weinig van deze parkeerplaatsen in 
de stad. 

Bij het ziekenhuis, 
de sporthallen en de 
gezondheids-centra 
zijn gehandicapten-
parkeerplaatsen extra 
nodig. 
Met veel ruimte er om 
heen, dan kun je veilig 
instappen en uitstappen. 
De speciale rijplaat voor 
rolstoelen bij de taxibus 
heeft ook veel ruimte 
nodig.

bladzijde 10

Handboek
Er is een handboek voor het maken 
van een veilige stad. Dat boek gaat 
over veilig rijden of lopen in de stad. 
Bij het maken van nieuwe straten, 
pleinen en parken. Dan moeten 
mensen met een handicap echt 
meedenken. En elk jaar opnieuw 
kijken of de toegankelijkheid in de 
stad goed is. In de buurt en de wijk. 
Dit kunnen de Oogvereniging en de 
stichting SOGA doen. 



Geen harde achtergrondmuziek

Als er bijeenkomsten buiten zijn is 
harde muziek lastig voor mensen 
die slecht horen. Ze kunnen dan nog 
slechter luisteren naar wat mensen 
zeggen. Het stadhuis kan daar bij 
shows en optredens rekening mee 
houden.

Toegankelijkheid bij festivals

Elk festival moet toegankelijk zijn voor 
mensen met een rolstoel of andere 
handicap. Mensen met een rolstoel 
moeten goed kunnen kijken naar het 
podium. Ze willen ook graag naast 
hun vrienden zitten die niet in een 
rolstoel zitten. Op een festival moeten 
gehandicapten-wc’s zijn. Dat moet het 
stadhuis gaan regelen met de festivals.

ROCK
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Er was een prikkelvrije kermis in 
Almere. Dat is een kermis zonder 
harde muziek en minder felle kleuren. 
Dat ging erg goed. Het is goed als 
festivals altijd een plek hebben die 
prikkel-vrij is.

Toegankelijke borden in de stad

Voor mensen met een handicap is 
hulp nodig om de weg te vinden. Dat 
kan goed met slimme weg-wijzers 
en borden. De borden en weg-wijzers 
in het centrum zijn nu niet goed. 
Veel mensen met een verstandelijke 
handicap begrijpen het niet. Mensen 
die slecht zien kunnen de letters nu 
niet zien. Mensen met deze handicaps 
moeten snel praten met de makers 
van deze borden. En samen betere 
borden maken. 



Floriade

De Floriade is een grote 
tentoonstelling In Almere. Deze wordt 
aan het Weerwater gebouwd. 
Er komt ook een kabelbaan bij. Deze 
tentoonstelling gaat over de toekomst. 
Je ziet daar nieuwe dingen uit de 
hele wereld. Over gezond eten en er 
zijn mooie shows. De Floriade moet 
goed toegankelijk zijn. Dan kunnen 
mensen met een handicap er ook 
naartoe. De Floriade en de gemeente 
Almere praten al met de mensen 
met een handicap. Het terrein van de 
tentoonstelling wordt toegankelijk 
gemaakt. Ook de wegen en de 
bruggen. Daar zijn we blij mee. 

Extra hulp
Bij rondleidingen willen we extra hulp 
krijgen. Uitleg over alle dingen die je 
daar ziet. 
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Floriade Expo

Voor veel mensen met een handicap 
is dat fijn. Dan komen er misschien 
meer bezoekers met een handicap 
naar de Floriade. Begeleiders kunnen 
met een begeleiderspas misschien 
gratis mee naar binnen. Dat moeten 
we afspreken. Ze kunnen dan ook 
gratis met de bus naar de Floriade. 

Hortus
Na de tentoonstelling wordt de 
Floriade een wijk om in te wonen. 
Die wijk gaat Hortus heten. 
Hortus is een ander woord voor 
bloementuin. 
Deze wijk is dan ook meteen 
toegankelijk, omdat de Floriade 
toegankelijk is gemaakt. 



5. Toegankelijkheid van de gebouwen 

Gebouwen van de gemeente Almere

De nieuwe bibliotheek en het theater 
KAF zijn gebouwen van de gemeente 
Almere. En ook de zwembaden, het 
stadhuis en de grote sporthallen. Al 
deze gebouwen moeten geschikt zijn 
voor bezoekers met een handicap. 
Lage balies of tafels bij de ingang zijn 
fijn voor mensen met een rolstoel. 
Dan hoeven ze niet telkens omhoog 
te kijken. En in het zwembad heb je 
meer ruimte nodig voor het omkleden 
als je een rolstoel hebt. De nieuwe 
bibliotheek en theater KAF moeten 
nog problemen oplossen. Bijvoorbeeld 
voor mensen in een rolstoel. En voor 
mensen die slecht kunnen horen of 
slecht kunnen zien. In het theater wil 
je natuurlijk goed kunnen horen.  En 
in de bibliotheek wil je veilig kunnen 
rondlopen.

Koffie & Broodjes
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Handboek bouwen
De gemeente Almere moet hier een 
speciaal boek voor gebruiken. In 
dit boek staat precies wat je moet 
aanpassen voor alle mensen met een 
handicap. De ViP-werkgroep denkt 
graag mee met deze plannen.

Andere gebouwen

Het stadhuis moet alle bedrijven 
zeggen dat ze toegankelijk moeten 
zijn. Nieuwe gebouwen krijgen altijd 
een gehandicapten-wc. Een gebouw 
dat opgeknapt wordt natuurlijk ook. 
En ook winkels, cafés en restaurants. 
Er moet snel een plan komen voor 
bouwen en verbouwen. Anders mogen 
ze niet bouwen.



Stembureau

Iedereen mag stemmen. Ook mensen 
met een handicap. Stemmen doe je 
in een stembureau. Stembureaus 
in scholen of andere gebouwen zijn 
toegankelijk voor rolstoelen. Mensen 
met een verstandelijke handicap 
worden geholpen door de mensen van 
het stembureau. Als je stemt moet dat 
in één keer goed. Je mag maar een 
vakje met het rode potlood inkleuren. 
De mensen van het stembureau krijgen 
les in het duidelijk maken hoe je moet 
stemmen. Blinden en slechtzienden 
krijgen bij het stemmen ook hulp. 
Dit is met gesproken tekst en met 
een mal. Een mal is een invulvorm die 
je over een stembiljet legt. Zodat je 
precies weet waar je een rode stip zet 
op het stembiljet.

Kijken naar toegankelijkheid

We kijken goed of alle gebouwen 
toegankelijk zijn. Dat is meestal 
voor voor rolstoelen, scootmobiels 
of rollators. Maar er zijn ook andere 
dingen waar de werkgroep naar kijkt. 

Er zijn mensen die last hebben 
van lawaai of felle kleuren. Een 
gebouw kun je stil maken met zachte 
materialen. Gebouwen kun je van 
binnen zachte kleuren geven.

Handboek voor bouwers

Het handboek voor bouwers helpt 
toegankelijk te bouwen. Dat is een 
boek waar in alles staat over liften, 
gehandicaptentoiletten, draaideuren 
en nog veel meer. 
Ook de mensen van de werkgroep ViP 
kunnen samen met de bouwers kijken 
naar de bouwplannen. Zodat het 
gebouw ook echt toegankelijk wordt. 
Mensen met een handicap weten het 
vaak beter omdat ze ervaring hebben.
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Veiligheid in de gebouwen

Als er alarm is of brand dan moet er 
een plan zijn voor mensen met een 
handicap. Een plan om veilig naar 
buiten te kunnen. Dan moet er goede 
informatie zijn voor iedereen. Met 
lichtsignalen voor mensen die slecht 
kunnen horen. Met geluidssignalen 
voor mensen die blind zijn. 

Met richtingsborden waarop de 
uitgang goed te zien is. 
Dan weet je wat je moet doen in geval 
van nood. Vaak doet de lift het niet 
als er brand is. Je kunt niet met een 
rolstoel een trap afrijden. Dan krijg je 
een ongeluk. Daarom moet er een plan 
zijn voor mensen met een rolstoel.

Speciale balie in het stadhuis

In het stadhuis is een balie met een 
medewerker nodig voor mensen 
die langzaam denken. Voor mensen 
met een verstandelijke handicap. Of 
voor oude mensen die meer tijd en 
aandacht nodig hebben. Voor mensen 
met een beschadiging aan hun 
hersenen. En voor mensen met een 
psychische handicap.

De medewerkers achter de balie 
moeten les krijgen om met deze 
mensen te leren praten. Net als 
een coach of buddy. Thuis kan je 
al een afspraak maken voor deze 
speciale balie. Dat moet goed worden 
uitgelegd.
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Goed geluid in gebouwen

In sommige gebouwen versta je 
mensen slecht. Of je hoort te veel 
lawaai van anderen. Dat komt 
misschien omdat het te hoog is van 
binnen. Als je slechthorend bent heb 
je daar last van. Je kunt je dan niet 
goed luisteren naar de ander. 

Dit heet slechte akoestiek. Dat moet 
dan anders. Er zijn veel oplossingen 
mogelijk. Door andere gordijnen of 
tapijt. Hier kunnen mensen met een 
handicap goede oplossingen voor 
vinden.

Theater, bibliotheek en museum

Geluid horen in een theater is vaak 
moeilijk voor mensen die doof 
of slechthorend zijn. Voor doven 
of slechthorende mensen is er 
boventiteling. Dat is een breed 
beeldscherm waar iedereen de 
gesproken tekst kan lezen. Eigenlijk 
net als de ondertiteling op een 
televisie. Dat is fijn voor dove mensen. 

Er zijn ook speciale koptelefoons. 
Die worden met een ringleiding 
verbonden. Dat is een geluidskabel 
die overal in de zaal zit. Maar nog niet 
ieder theater of bioscoop.
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6. Toegang tot informatie

Bellen naar het stadhuis

Mensen die doof zijn kunnen nu 
niet goed bellen naar het stadhuis. 
Er zit geen echt mens maar een 
computer aan de lijn. Een oplossing 
is de TELETOLK. Dat is een tolk die 
gebarentaal gebruikt. Die kun je dan 
zien in het scherm van je telefoon. De 
teletolk helpt met het gesprek. 

Website voor mensen die slecht zien

Veel mensen met een handicap willen 
graag zoeken op hun computer. De 
websites van de gemeente Almere zijn 
niet allemaal toegankelijk. Hierdoor 
kunnen mensen geen afspraken maken 
voor een paspoort, rijbewijs of geen 
passende zorg vinden. Websites van 
de gemeente moeten beter worden 
gemaakt. Ze moeten samenwerken met 
mensen met een handicap als ze een 
website maken of mensen die daar veel 
van weten. Een website moet geschikt 
zijn voor mensen die slecht zien. Zo 
een website heeft dan extra knoppen. 
Een voorlees-knop die je de geschreven 
teksten vertelt. Een knop om letters 
en plaatjes groter te maken. Duidelijke 
letters, bijvoorbeeld Arial en Verdana. 
Arial en Verdana zijn speciale letters. 
Deze letters kun je goed lezen. Kleuren 
moet je ook goed uitkiezen. Want 
sommige mensen zien het verschil 
tussen kleuren niet goed. 

Taal en lezen 
Veel mensen hebben moeite met 
lezen. Dit boekje is geschreven 
in makkelijke taal. Zodat de tekst 
duidelijk is. En je snapt wat er 
staat. Zo zijn er meer mensen die 
makkelijke taal fijn vinden. Voor 
mensen uit het buitenland die nog 
niet goed Nederlands lezen is dit ook 
handig. De gemeente zou ook meer 
pictogrammen, foto’s of plaatjes 
moeten gebruiken zoals in dit boekje. 
Dat is slim. En makkelijk.
Een tip voor de gemeente. Gebruik 
een mee-lees-groep van mensen 
met een verstandelijke handicap. 
En vergeet niet de mensen met 
schade aan hun hersenen en andere 
problemen met denken.
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Bijeenkomsten en mensen die slecht 
horen

Bij veel bijeenkomsten zijn geen doven-
tolken voor gebarentaal. Dat moet 
beter worden. Gebarentaal helpt dove 
mensen begrijpen wat anderen zeggen.
Er zijn ook geen schrijftolken. Schrijf-
tolken schrijven de woorden dan op 
een computerscherm. Zodat je dit kunt 
lezen en snapt waarover het gaat. 

Politieke markt
In het stadhuis is een politieke markt. 
Daar zijn gesprekken over plannen 
voor Almere. Hier helpen ze mensen 
die doof zijn erg goed. Maar veel 
mensen weten dat nog niet. Één 
punt is nog niet goed. De filmpjes 
van de politieke partijen moeten nog 
ondertiteling krijgen. 

Ontmoetingen in de stad

Er moet een kaart komen voor mensen 
met een handicap. Op de kaart zie je 
waar je mensen kunt ontmoeten. Ook 
welke activiteit er is, op welke dag en 
waar het is. En natuurlijk voor wie een 
activiteit is bedoeld. Elke wijk moet zo 
een kaart gaan invullen op een speciale 
website van de gemeente.
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7. Sociale toegankelijkheid

Wonen

Mensen met een handicap hebben 
een goed huis nodig. Deze huizen 
worden dan aangepast aan hun 
handicap. Huizen voor rolstoelen zijn 
groter. Met een speciale keuken om 
in te koken. Daar past je rolstoel dan 
goed in. Misschien wil je in het huis 
wel je hele leven wonen. Ook als je in 
nog geen rolstoel nodig hebt. Maar 
later wel. 
Misschien zijn er ook wel aangepaste 
huizen voor studenten nodig. Of 
huizen voor mensen met moeilijk 
gedrag.

Landkaart met huizen
We willen een landkaart met de 
huizen die aangepast zijn. En waar 
huizen op staan die nog niet zijn 
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gebouwd. Er zijn nog veel te weinig 
aangepaste huizen. Almere moet 
kijken welke soort aangepaste huizen 
nodig zijn. 

Extra veiligheid

Sommige mensen hebben in hun 
huis hulp nodig. Zij moeten veilig 
kunnen wonen. Als er iets gevaarlijks 
gebeurt moet er meteen hulp komen. 
De hulp moet dan in de buurt zijn.

Sociale contacten en ontmoeting

Inloophuizen en buurthuizen moeten 
toegankelijk worden. Iedereen moet 
weten waar die huizen staan. Dat 
willen we op de website van Almere. 
In die huizen kun je vrienden en 
buren ontmoeten. Het zijn gezellige 
plekken. De vrijwilligers daar krijgen 
les hoe ze omgaan met mensen met 
een handicap.



Buurt-Coach

Wijkteams helpen met je gezondheid 
of problemen. Soms heb je hulp nodig 
om ergens naar binnen te gaan. Of je 
durft niet. Soms snap je niet hoe je 
dit moet doen. De wijkteams kunnen 
meer helpen door een buurt-Coach in 
te zetten. Die persoon leert iedereen 
met een handicap kennen en helpt ze. 
De buurt-Coach helpt je verder in de 
buurt.

Dagbesteding

Als je ergens werkt in de stad of jouw 
buurt zie je ook veel mensen. Dat 
is fijn. Dan ben je minder eenzaam 
en verveel je je minder. Het is goed 
voor je gevoel iets voor anderen te 
doen. Dat kun je doen als vrijwilliger 
bij een bedrijf of een dagbesteding. 
Bij een bakker, restaurant, of 
voetbalvereniging. We willen dat het 
stadhuis meer plekken regelt om fijn 
met elkaar dingen te doen.

Werken

Meer betaald werk is belangrijk. 
Veel mensen met een handicap zijn 
arm. Geld verdienen is fijn. Bedrijven 
kunnen geld en begeleiding krijgen 
als ze mensen met een handicap werk 
geven. Begeleiding is belangrijk.
Het stadhuis kan vertellen aan 

Winkel van Sinkel

€
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bedrijven hoe dat gaat. 
Meer mensen met een handicap 
kunnen werken in het stadhuis of de 
gemeente Almere. Daar moeten we 
afspraken over maken. 



Verder leren

Veel kinderen met een handicap zitten 
thuis en niet op school. De school kan 
deze kinderen niet helpen met verder 
leren. Daar zijn oplossingen voor nodig. 
Dat heet passend onderwijs. Soms 
weten leraren ook niet goed hoe ze 
leerlingen met een handicap moeten 
begeleiden. Deze leraren krijgen daar 
les in.

Leren en werken
Voor oudere jongeren zijn er ook 
andere oplossingen. Als je gestopt bent 
met school kun je opnieuw gaan leren. 

Sporten

Mensen met een handicap willen 
graag sporten. Dat is fijn in je 
vrije tijd. In Almere zijn veel 
mogelijkheden om te sporten voor 
kinderen met een handicap. Er is 
nu voldoende geld om samen te 
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Oplossingen zoals werk en leren 
samen. Dan vind je sneller betaald 
werk. Het stadhuis moet zorgen dat 
er geld komt voor dit onderwijs.

sporten voor kinderen en jongeren. 
Ook als je er zelf geen geld voor hebt. 
Voor volwassenen is er nog geen 
aangepast sporten. Dat is niet eerlijk. 
Dat moet ook voor volwassenen zo 
worden. Dat is eerlijker. 
Er zijn weinig sporten die je samen 
met mensen zonder handicap kunt 
doen. Dat is eigenlijk raar. Dat 
kan toch makkelijk samen. Zoals 
handbal.



Vrije tijd

In Almere zijn al veel gezellige dingen 
te doen. Er is al een disco of soos voor 
mensen met een handicap. 
Je mag er ook naar toe als je geen 
handicap hebt. Maar veel mensen 
weten dat niet. Er zijn veel meer 
leuke activiteiten te bedenken. Een 
klimheuvel voor rolstoelen, kermis 
zonder lawaai of stille winkelmiddagen. 
Daar moet het stadhuis beter 
zijn best voor doen.

Speeltuinen 

We willen helpen bij het maken van 
leuke speeltuinen. De speeltuinen in 
Almere gaan anders worden. 
De speeltuinen worden nu gemaakt 
van hout en gras. Dat zijn spullen uit 
de natuur en niet uit de fabriek. 
Deze nieuwe natuur-speeltuinen 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. 
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Dan kan iedereen er in spelen. 
Met en zonder handicap. 
De ViP-werkgroep gaat naar de 
tekeningen kijken van de nieuwe 
speeltuinen. Maar ook naar de 
toegankelijkheid van de oude 
speeltuinen. We gaan een lijst 
maken met oplossingen. 



Gezond eten

In restaurants van ziekenhuizen en 
verpleeghuizen is er niet altijd gezonde voeding. 
Het is ook duur. Het eten moet gezonder en 
beter. Ook in de inloophuizen en buurthuizen 
moet meer gezond eten komen.
De ViP-werkgroep wil plannen voor gezond 
eten. Mensen met een handicap mogen altijd 
meedenken over deze plannen.

Eigen rechten

Het is belangrijk dat iedereen in 
Almere weet dat mensen met een 
handicap rechten hebben. Dat 
zijn dezelfde rechten als mensen 
zonder handicap. Mensen met een 
verstandelijke of psychische handicap 
worden vaak verkeerd behandeld. 
Ook door de politie of hulpverleners. 
Omdat ze niet goed weten hoe zij 
moeten omgaan met deze mensen. 
Dat moeten ze leren. 

Boeven op internet
Mensen met een verstandelijke 
handicap moeten beschermd worden 
tegen internetboeven. Boeven die hun 
geld willen stelen. 
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Inloggen met je DigiD
Er kan ook hulp komen het inloggen 
in computers. Inloggen met je DigiD 
bijvoorbeeld om dingen te regelen 
met het stadhuis of je uitkering. 

Daklozen
En we vinden dat dakloze mensen 
ook meer geholpen moeten worden. 
Dat zijn mensen zonder huis. Ook 
zij hebben dezelfde rechten als 
iedereen.
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Afkortingen en mensen die meehelpen

VN-Verdrag:   Verdrag van de Verenigde Naties 
ViP:    Werkgroep ViP.  VN Verdrag in de Praktijk.
Stadhuis:   Gemeente Almere
WMO:    Wet Maatschappelijke Ondersteuning
G-Kracht:    Gehandicapten-Kracht Politiek Panel
Stichting SOGA:   Stedelijk Orgaan Gehandicapten Almere 
Stichting ABRI:   Almeerse Belangengroep voor Recreatie 
    & Integratie Verstandelijk gehandicapten 
Handboek ITS:   Handboek voor Toegankelijkheid volgens  
    het Internationaal Toegankelijkheids   
    Symbool 
LVB:     Licht Verstandelijk Beperkt 
NAH Forum Almere:  Belangenorganisatie voor mensen met   
    NAH en Afasie
NAH:    Niet Aangeboren Hersenletsel 
GGZ:     Geestelijke Gezondheid Zorg  


