De bouwstenen makkelijk leesbare versie
Hier staan de bouwstenen in een makkelijk leesbare versie. Deze zijn heel
geschikt als voorbeeld voor uw gemeente. Met deze tekst en iconen kan uw
gemeente zelf aan de slag om een goed toegankelijk en begrijpelijk
coalitieakkoord te maken.

Algemene inleidende bouwsteen voor een inclusief
coalitieakkoord – in eenvoudige taal
In [GEMEENTE...] krijgt iedereen de kans om mee te doen.
Om te wonen, werken en leven zoals hij of zij zelf wil.
De gemeente maakt hiervoor een plan.
Dat doet de gemeente samen met alle inwoners, bedrijven en organisaties.
[GEMEENTE...] gaat met inwoners in gesprek over wonen, werken en leven.
Ook met inwoners met een beperking en hun vertegenwoordigers.
[GEMEENTE...] gebruikt het gesprek om plannen te maken. Daarna praat
[GEMEENTE…] met mensen over hoe ze de plannen kunnen uit voeren. Na
een tijdje praat [GEMEENTE…] met de mensen om te kijken of alles goed
is gegaan.
Mensen met een beperking, hun vertegenwoordigers en organisaties zijn
belangrijk voor de gemeente.
Het ‘College van burgemeester en wethouders’ maakt de plannen voor een
toegankelijke gemeente. Samen met de mensen om wie het gaat.
De gemeente schrijft de plannen op. Als iedereen het eens is met de
plannen, maakt het College een coalitieakkoord.
Bij het maken van plannen gebruikt de gemeente het VN-Verdrag Handicap.
In dit VN-verdrag staat hoe je er voor kunt zorgen dat iedereen mee kan
doen.
De [GEMEENTE…] geeft zelf een goed voorbeeld van inclusie.
Bij de gemeente werken allerlei verschillende mensen. En iedereen kan
gebruik maken van de dienstverlening en voorzieningen van de gemeente.
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Tien bouwstenen voor het coalitieakkoord – in eenvoudige taal
1. De inwoner staat centraal
In [GEMEENTE…] staat de inwoner centraal.
[GEMEENTE..] zoekt passende oplossingen op vragen van mensen.
Soms hebben mensen meerdere vragen. Je hoeft niet voor iedere vraag
naar een ander loket. Over vier jaar kunnen wij alle inwoners vanuit één
loket helpen bij hun vragen.
2. Goed wonen voor iedereen
Iedereen (jong en oud) moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
[GEMEENTE...] zorgt voor voldoende betaalbare, toegankelijke woningen
en beschermde woonvormen.
De gemeente maakt afspraken met woningbouwverenigingen over
toegankelijke nieuwbouw. En ze maakt afspraken over het beter
toegankelijk maken van bestaande woningen.
3. Samen naar school in de buurt
[GEMEENTE...] zorgt er voor dat alle kinderen samen naar een school in
de buurt kunnen.
Zij krijgen de juiste hulpmiddelen, goed leerlingenvervoer, voldoende
zorg en deskundige leerkrachten.
[GEMEENTE...] zorgt dat alle betrokken mensen met elkaar samenwerken.
De gemeente werkt vanuit één loket.
4. Gelijke kansen op werk en inkomen
[GEMEENTE...] zorgt dat mensen met een beperking kans hebben op werk.
De gemeente zorgt voor passend werk. Bijvoorbeeld voor beschutte
werkplekken, doorstroming van school naar werk, re-integratie voor
arbeidsgehandicapten, aangepaste werkplekken, zinvolle dagbesteding.
Mensen kunnen ook doorstromen van werkervaringsplekken naar echte
banen.
Zij krijgen eerlijk betaald voor het werk dat zij doen.
5. Toegankelijke en betaalbare zorg
[GEMEENTE...] zorgt voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning.
De gemeente heeft algemene voorzieningen voor iedereen. Als iemand
hier geen gebruik van kan maken, krijgt hij zorg of ondersteuning op
maat (maatwerkvoorziening).
Jeugdhulp, zorg en ondersteuning is voor iedereen makkelijk
toegankelijk en deskundig.
Iedereen kan onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen.
Mensen kunnen de zorg en ondersteuning betalen met Zorg in Natura
of met een persoonsgebonden budget (pgb).
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6. Goed leven
[GEMEENTE...] vindt het belangrijk dat mensen met een beperking goed
kunnen leven.
Als mensen niet voldoende geld hebben om te leven, helpt de
gemeente hen.
Bijvoorbeeld als mensen heel veel kosten hebben voor zorg en
ondersteuning.
Dit wordt duidelijk in het gesprek dat de gemeente met iemand heeft
(keukentafelgesprek).
7.

Toegankelijkheid
[GEMEENTE...] zorgt dat voorzieningen voor iedereen toegankelijkheid
zijn: openbare gebouwen, openbare ruimten en openbaar vervoer.
De gemeente maakt afspraken met lokale ondernemers over een
toegankelijk winkelgebied, toegankelijke winkels en horeca.
Sportvoorzieningen en vrijetijdsactiviteiten zijn bereikbaar en
toegankelijk.
Alle informatie van de gemeente is begrijpelijk en toegankelijk voor
iedereen.

8. Mobiliteit en vervoer
[GEMEENTE...] zorgt voor toegankelijk openbaar vervoer.
En voor doelgroepenvervoer.
De gemeente zorgt dat er voorzieningen zijn voor mensen die moeite
hebben met bewegen. Zodat zij ook in openbare ruimten kunnen komen.

9. Vast budget voor sociaal beleid
[GEMEENTE...] heeft een vast bedrag aan geld (budget) voor het maken
van sociaal beleid (bijvoorbeeld over zorg, onderwijs, werk).
De gemeente zorgt voor een duidelijke begroting en een nabespreking.

10. Leren en vernieuwen
Het College wil de uitvoering van beleid verbeteren.
Door goed te luisteren naar de signalen, ervaringen en vragen van
inwoners.
De gemeente wil graag dat mensen meer eigen regie kunnen nemen.
Dat burgers zelf met nieuwe ideeën en plannen komen om mee te
kunnen doen.
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