GWIJK

Ik laat je iets zien
waardoor je anders
gaat denken… en doen!
Instrumenten voor een inclusieve wijk

Inhoud van deze lustrum uitgave:
- In de deksel: Wat vooraf ging…
- Inclusieve wijkscan
- Werkboek inclusieve wijkscan
- Wenkenblad voor een toegankelijke wijk
- Informatiebrochure trainingen en publicaties van het BCG
- “Kunt u mij een handje helpen?”, brochure voor het
opzetten van een sociaal netwerk
- Informatiekaart documentaire “ik laat je iets zien…”
- Flyer met tips voor gezonde burgers

Dit is een lustrum uitgave van het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid

Wat vooraf ging…
In 1998 is de gemeente Breda begonnen met het uitwerken van het idee “Geschikt Wonen voor
Iedereen” (GWI). Het GWI beleid richt zich op het realiseren van een geschikte woonomgeving voor
alle burgers zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren in de eigen
vertrouwde leefomgeving. Ook wanneer zij behoefte krijgen aan begeleiding, ondersteuning of zorg.
Binnen het GWI beleid is extra aandacht voor ouderen en mensen met lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperkingen en chronisch zieken. Voor deze mensen worden randvoorwaarden gecreëerd
die de zelfredzaamheid en het meedoen ondersteunen en de leefbaarheid vergroten. Doelstelling van
GWI is kort gezegd: “Onbekommerd wonen”. Belangrijk hierbij is dat alle partijen die met GWI bezig
zijn samenwerken.

Stedelijk Manifest
De gemeente Breda heeft samen met alle partners een Stedelijk Manifest opgesteld waarin de visie op
de ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg in de GWI gebieden is vastgelegd. Met de ondertekening
van dit manifest geven partijen aan:
- Dat zij de visie van de gemeente delen.
- Dat zij de doelen en de werkwijzen onderschrijven.
- Dat zij willen intekenen op concrete activiteiten per gebied, als uitvoerder van een concreet deel
project, als participant in een samenwerkingsverband of als trekker van een samenwerkingsproject.

Betrokkenheid van het BCG
Het BCG is sinds 2002 betrokken bij het GWI beleid. In de daarop volgende jaren is er hard gewerkt
om de randvoorwaarden om geschikt te kunnen wonen voor mensen met beperkingen in kaart te
brengen. Daarnaast is er gewerkt aan het verspreiden van het gedachtegoed van het inclusieve
denken bij de samenwerkingspartners.
Met het ondertekenen van het Stedelijk Manifest in november 2007 is het moment aangebroken voor
het BCG om op gebiedsniveau op een praktische manier verder invulling te gaan geven aan de
uitvoering van GWI. De doelen die het BCG per gebiedsniveau wil realiseren zijn:
- Het verbeteren van bewustwording en het veranderen van beeldvorming ten aanzien van mensen
met beperkingen.
- Het bevorderen van inclusief denken en doen bij de mensen die het GWI moeten uitvoeren.
- Het bieden van een methode om de zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te bevorderen.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren heeft het BCG in de jaren na ondertekening van het
Stedelijk Manifest een aantal instrumenten ontwikkeld. Een deel van deze instrumenten kan gebruikt
worden door de ondertekenaars van het manifest en de mensen die op gebieds- en wijkniveau uitvoering gaan geven aan het GWI. Een ander deel kan gebruikt worden door de wijkbewoners en door
mensen met beperkingen.
In deze lustrum uitgave treft u alle instrumenten aan die gepresenteerd zijn tijdens het 2e lustrum
symposium van het BCG op 20 november 2009.

